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A R T Y K U Ł Y____________________________________________________________

ROCZNIKI PEDAGOGICZNE
Tom 2(38) − 2010

ANNA LENDZION

KONCEPCJA PODMIOTU OSOBOWEGO
W PERSONALIZMIE JACQUES’A MARITAINA

WPROWADZENIE

Jacques Maritain1 był filozofem tomistą2, zaliczanym także do repre-
zentantów personalizmu tomistycznego3 lub personalizmu metafizycznego4.

Dr ANNA LENDZION – adiunkt Katedry Psychopedagogiki, Instytut Pedagogiki Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail:
annalendzion@kul.lublin.pl.

1 Jacques Maritain urodził się 18 listopada 1882 r. w Paryżu, w rodzinie protestanckiej,
religijnie indyferentnej, z tradycjami liberalnymi. Od 1900 r. studiował filozofię i nauki
przyrodnicze na Sorbonie. Uczestniczył w wykładach Henri Bergsona. W 1908 r. pod wpływem
dominikanina o. Clerissaca Maritain zaczął studiować pisma Tomasza z Akwinu i stały się one
dla niego źródłem określenia własnego stanowiska na gruncie filozofii. Kontakty z Charles’em
Péguym (początkowo socjalistą, później poetą chrześcijańskim) i Léonem Bloy (pisarzem kato-
lickim) przyczyniły się do przyjęcia chrztu w 1906 r. przez Maritaina i jego żonę Raissę.
W 1912 r. rozpoczął wykłady z filozofii w College Stanislas. W 1914 r. otrzymał katedrę filo-
zofii nowożytnej w Katolickim Instytucie w Paryżu. W latach 1932-1933 wykładał w Instytucie
Mediewistycznym w Toronto, a od 1939 r. w Stanach Zjednoczonych na uniwersytetach
w Princeton, Columbia University, Yale University. Pozycja naukowa i popularność poglądów
filozoficznych Maritaina w Ameryce Północnej była znacznie większa niż we Francji. W latach
1945-1948 był ambasadorem Francji w Watykanie. W 1970 r. wstąpił do Zgromadzenia Małych
Braci Jezusa. 28 kwietnia 1973 r. zmarł we wspólnocie Rangueil koło Tuluzy. (S. K o w a l -
c z y k, Maritain Jacques, w: Encyklopedia Katolicka, t. XI, Lublin: TN KUL 2006, kol. 1383-
1387; J. T u r o w i c z, Wprowadzenie, w: J. M a r i t a i n, Pisma filozoficzne, Kraków:
Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” 1988, s. 7-19).

2 S. K o w a l c z y k, Filozofia wolności, Lublin: RW KUL 1999, s. 208-219.
3 T. K u k o ł o w i c z, Współczesne kierunki w wychowaniu, w: Teoria wychowania,

red. T. Kukołowicz, Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej 1996,
s. 173-174.
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Współcześnie personalizm jest określeniem systemu twierdzeń podkreślają-
cych autonomiczną wartość człowieka jako osoby i postulujących jej afir-
mację. Ponadto obejmuje programy działań wspierających rozwój osoby ludz-
kiej, w których wartości ekonomiczne i techniczne są podporządkowane war-
tościom osobowo-duchowym5. Pojęcie „personalizm” pochodzi od kategorii
„osoba”. Klasyczna koncepcja boecjańsko-tomistyczna zawiera uwypuklenie
trzech istotnych cech osoby: substancjalności (samodzielności istnienia, bycia
podmiotem aktów psychicznych), jednostkowości (odrębności bytowej w sto-
sunku do innych, indywidualności konkretnego człowieka) oraz ludzkiej ro-
zumności (rozumowego poznawania świata i siebie)6. Pomijanie „ja” substan-
cjalnego i koncentracja na „ja” empirycznym dotyczy przede wszystkim nurtu
egzystencjalnego, w którym podkreśla się „bycie dla” jako specyficzny wy-
miar osoby i nie szuka się ostatecznej racji, zasady konstytuującej osobę7.
Jacques Maritain zajmował się metafizyką, epistemologią, filozofią przy-

rody, filozofią człowieka, filozofią moralną, filozofią społeczno-polityczną
i filozofią sztuki. Z antropologii filozoficznej wyprowadzał filozofię wycho-
wania. Opowiadał się za pedagogiką personalistyczną8.
Analizował współczesne błędy w wychowaniu na gruncie filozofii wycho-

wania9. Marian Nowak odwołuje się również do filozoficznej koncepcji kul-
tury według Jacques’a Maritaina, pisząc o wychowaniu osoby w relacji do
kultury10. Jacek Woroniecki przytacza poglądy filozoficzne Maritaina
w kontekście uniwersalistycznego i transcendentalnego charakteru etyki
chrześcijańskiej11. Ponadto pozytywnie ustosunkowuje się do krytyki
sentymentalizmu głoszonego przez Jeana Jacques’a Rousseau autorstwa
Maritaina12. Franciszek Adamski posłużył się tytułem książki Maritaina13,

4 W. C h u d y, Oblicza personalizmu i ich konsekwencje, „Kwartalnik Filozoficzny”
26(1998), z. 3, s. 63-81.

5 Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lublin: TN KUL 1997, s. 422-423.
6 J. P a s t u s z k a, Filozoficzne i empiryczne pojęcie osoby ludzkiej, „Roczniki

Filozoficzne” 11(1964), z. 4, s. 45-60.
7 M. N o w a k, Pedagogika personalistyczna, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, red.

Z. Kwieciński, B. Śliwerski, t. I, Warszawa: PWN 2004, s. 234-235.
8 K o w a l c z y k, Maritain Jacques, kol. 1385.
9 M. N o w a k, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin: RW KUL 1999, s. 313-317.
10 Tamże, s. 328-329.
11 J. W o r o n i e c k i OP, Katolicka etyka wychowawcza, t. I, Lublin: RW KUL 1986,

s. 57.
12 Tamże, s. 163; J. M a r i t a i n, Trzej reformatorzy: Luter, Kartezjusz i Rousseau,

Warszawa: Fronda 2005.
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organizując konferencję naukową w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu
Jagiellońskiego w dniach 8-9 maja 1998 r. – „Wychowanie na rozdrożu: wo-
łanie o personalistyczną filozofię wychowania”. Warto również wskazać, że
twórczość naukowa Maritaina jest nie tylko przedmiotem badań filozoficz-
nych, ale również pedagogicznych. Agnieszka Zielińska napisała pod kierun-
kiem Wojciecha Chudego pracę magisterską z filozofii wychowania poświęco-
ną pedagogicznym aspektom personalizmu Jacques’a Maritaina14. Wskazuje
to bez wątpienia na ważność i aktualność myśli filozoficznej Maritaina dla
pedagogów będących przedstawicielami nauki humanistycznej bądź społecz-
nej, która czerpie swoje założenia antropologiczne i aksjologiczne z filozo-
fii, jeżeli nie chce popadać w redukcjonizm. Założenia filozoficzne pełnią
w strukturze teorii z zakresu nauk społecznych (pedagogiki, ale także psy-
chologii czy socjologii) funkcje wewnętrzne (scalają poszczególne części lub
warstwy teorii) oraz zewnętrzne (wiążą teorię z jej pozateoretycznym kon-
tekstem)15. Teresa Kukołowicz podkreślała systemowy charakter teorii wy-
chowania, traktując antropologię (koncepcję człowieka, ideał – wzorzec
osobowy) i teleologię oraz aksjologię (cele wychowania i wartości) jako
integralne części tej teorii, z których wynikają zasady, metody i środki
wychowania.
Antropologiczny i teleologiczny wymiar teorii wychowania osoby jest dla

mnie podstawą do sformułowania następujących pytań:
– Dlaczego koncepcja człowieka jako podmiotu osobowego w ujęciu Mari-

taina jest integralna, wolna od jednostronności?
– Jakie znaczenie w istnieniu i działaniu osoby ma wolność wyboru i wol-

ność wewnętrzna?
– Dlaczego tylko społeczność będąca wspólnotą osób zapewnia człowie-

kowi – osobie należny respekt?
Analizowane problemy mogą stanowić podstawę do wyprowadzania impli-

kacji pedagogicznych, ponieważ dotyczą koncepcji człowieka oraz źródeł
celów wychowania (natury – istoty człowieka i społeczeństwa – jego ocze-
kiwań).

13 J. M a r i t a i n, Education at the Crossroads, New Hampshire 1943. Za:
M a r i t a i n, Pisma filozoficzne, s. 11.

14 A. Z i e l i ń s k a, Pedagogiczne aspekty personalizmu Jacquesa Maritaina, Lublin
2004. Niepublikowana praca magisterska. Archiwum KUL.

15 M. L e c h n i a k, O roli filozofii w pedagogice, „Roczniki Nauk Społecznych”
23(1995), z. 2, s. 56-57.
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Ze względu na skromną objętość artykułu i jego pedagogiczny charakter
z bogatej literatury źródłowej autorstwa Maritaina16 i licznych opracowań
jego dorobku ograniczę się do Pism filozoficznych, które stanowią wprowa-
dzenie do gruntownego studiowania dzieł Maritaina oraz interpretacji poglą-
dów tego filozofa przez Stanisława Kowalczyka17.

1. PODMIOTOWOŚĆ CZŁOWIEKA

W tym punkcie artykułu przedstawię przejawy podmiotowej aktywności
bytów osobowych i nieosobowych charakteryzowane przez Maritaina. Źró-
dłem podmiotowości jest spontaniczna aktywność o różnym stopniu złożono-
ści. Następnie wskażę na specyficzne istnienie i działanie osoby, jej
transcendencję, ale również immanencję. Podkreślę za francuskim tomistą
komplementarność podmiotowych i przedmiotowych wymiarów ludzkiego ist-
nienia i działania. Przedstawię także strukturę bytową podmiotu osobowego.
Określając człowieka jako podmiot, Maritain używa pojęcia suppositum

zaczerpniętego z filozofii Tomasza z Akwinu. Suppositum to ktoś, kto posiada
istotę oraz istnieje i działa. „Być” („jestem”) i „podmiot” („ja”) są pod-
stawowymi pojęciami w ludzkim języku. Trudno zatem uważać „podmiot”
i „istnienie” za konstrukty teoretyczne wypracowane wyłącznie na gruncie
kultury śródziemnomorskiej. Kategoria „podmiotu” i „podmiotowości” jest
właściwa dla „języka odczytania”, którym posługuje się realizm, a nie „języka
stanowiącego” wyróżniającego idealizm i złączony z nim konstruktywizm.
Jacques Maritain rozważając relację między podmiotem a osobą, uzasadnia

prawdziwość twierdzenia Tomasza z Akwinu, że człowiek jest tym, co w ca-
łej przyrodzie „najszlachetniejsze i najbardziej wzniosłe”18. Istnienie osoby

16 T u r o w i c z, Wprowadzenie, s. 8-13; K o w a l c z y k, Maritain Jacques,
kol. 1383-1384.

17 K o w a l c z y k, Filozofia wolności, s. 208-219; S. K o w a l c z y k, Wprowadzenie
do filozofii Jacques’a Maritaina, Lublin: RW KUL 1992.

18 „W miarę jak przechodzimy ku wyższym stopniom na drabinie bytów, napotykamy pod-
mioty istnienia, supposita, coraz to bogatsze w swej wewnętrznej złożoności, których indy-
widualność jest coraz bardziej skoncentrowana i zintegrowana, i w których działaniu przejawia
się coraz doskonalsza spontaniczność, od działania pośredniego ciał nieożywionych do aktyw-
ności immanentnej ukrytej życia wegetatywnego, jawnie immanentnej życia odczuwanego
zmysłami i wreszcie w pełni immanentnej życia intelektu. Na ostatnim stopniu drabiny bytów
przekroczony zostaje próg wolności wyboru i zarazem próg niezależności, autonomii we-
wnętrznej, a także i próg osobowości. W człowieku wolność spontaniczności staje się wol-
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wiąże z całościowym, integralnym przenikaniem się wymiaru duchowego
i cielesnego oraz działaniem duszy, która jest źródłem świadomej, kierowanej
przez podmiot i celowej aktywności człowieka. Zewnętrzne przejawy podmio-
towości i bycia osobą obejmują specyficznie ludzkie poznanie (dzięki władzy
rozumu), wolność wyboru i wolność wewnętrzną (ugruntowane w woli), działa-
nie (wyrażające pełnię osoby) i miłość (bycie darem dla innej osoby). Trans-
cendencja człowieka – podmiotu osobowego w wymiarze poziomym (horyzon-
talnym) dotyczy przekraczania reaktywności somatycznej, aktywności popę-
dowo-odruchowej i przekłada się na otwartość w poznawaniu świata, inten-
cjonalność w ustosunkowaniu do rzeczywistości pozapodmiotowej, sprawczość
w przekształcaniu otoczenia. Transcendencja w wymiarze pionowym (werty-
kalnym) jest otwarciem się na wchodzenie w relację z Absolutem, doskona-
łym Istnieniem, niczym nieograniczoną Prawdą, Dobrem i Pięknem. Nato-
miast immanencja podmiotu osobowego to jego wewnętrzność, zawierająca
w sobie poznawanie siebie, panowanie sobie, odkrywanie własnej odrębności
i niepowtarzalności, czyli własną tożsamość, względną autonomię i jedyność.
Ponadto Maritain dowartościowuje pozafilozoficzne sposoby poznawania pod-
miotowości, inne niż dyskursywne, operujące pojęciami teoretycznymi. Wy-
mienia odkrywanie podmiotowości w poznaniu praktycznym (postępowaniu
i działaniu o charakterze moralnym), w poznaniu opartym na twórczej intuicji
– wzruszeniu (specyficznym dla poezji) oraz w poznaniu mistycznym (dzięki
duchowemu zjednoczeniu z Bogiem w miłości).
Podmiotowe i przedmiotowe sposoby istnienia i działania Maritain ujmuje

jako dylemat ludzki, układ alternatywny dwóch możliwości, którego nie roz-
strzyga się trwale i ostatecznie, a jedynie w danym czasie i miejscu.
Przedmiot jest obiektem poznawania zmysłowo-intelektualnego; tym, co lub
kto podlega oddziaływaniu, kształtowaniu. Człowiek jest przede wszystkim
sam dla siebie przedmiotem, w którego obszarze pojawiają się uczynnienia,
reakcje niezależne od „ja” i następstwa jego działań obok skutków zewnętrz-
nych, obserwowalnych w otoczeniu. Poza tym Maritain opisuje z jednej stro-

nością autonomii, suppositum staje się persona – całością, która subsystuje i egzystuje na mocy
samego istnienia i działania duszy, która działa stawiając sama przed sobą cele; wszechświatem
samym dla siebie; mikrokosmosem, którego istnienie w łonie wszechświata materialnego jest
nieustannie zagrożone, a jednak jego ontologiczny ciężar gatunkowy jest wyższy niż ciężar
całego tego wszechświata. Jedynie osoba jest wolna; jedynie osoba posiada w pełnym znacze-
niu tego słowa wewnętrzność i podmiotowość, gdyż panuje nad sobą i poznaje samą siebie.
Człowiek, jak mówi św. Tomasz jest tym, co w całej przyrodzie najszlachetniejsze i najbar-
dziej wzniosłe” (M a r i t a i n, Pisma filozoficzne, s. 85).
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ny przygodność człowieka (niekonieczność jego istnienia, ograniczoność
w czasie, przestrzeni i możliwościach), a z drugiej to, że jest najdoskonal-
szym rodzajem bytu19. W tej perspektywie myśl filozoficzna Maritaina staje
się fundamentem do ważnych pedagogicznie wniosków, aby prowadzić wy-
chowanka między skrajnościami, dążąc do komplementarnego, a nie konflik-
towego ujmowania wymiarów ludzkiego istnienia i działania.
Analizując strukturę bytową podmiotu osobowego20, Maritain przyjmuje

hilemorfizm21, w świetle którego człowiek jest compositum ciała i ducha,
materii i formy substancjalnej. Uznaje wyższość władz umysłowych (rozumu
i woli) nad władzami zmysłowymi (zmysłami i popędami). Odrzuca biologizm
w koncepcji człowieka, który zawierają psychoanaliza i ewolucjonizm. Broni
wielkości naturalnych władz ludzkiego poznania i wybierania polemizując
z Martinem Lutrem oraz krytykując jego nauczanie o predystynacji i działaniu
łaski obok lub wbrew naturze (rozumowi i woli). Obcy jest mu dualizm świa-
domości i ciała, który występuje w kartezjańskiej koncepcji człowieka.
Jacques Maritain dąży do uniknięcia błędu intelektualizmu, odrzuca kult

poznania intelektualnego i wyłączną koncentrację na kształceniu umysłu
zorientowanym na gromadzeniu wiedzy idealistyczno-intelektualistycznej lub
zdobywaniu wykształcenia specjalistycznego22. Nie akceptuje woluntaryzmu,
przeceniania kształtowania charakteru, którego rdzeniem jest wola. Uwrażli-
wia na błąd indywidualizmu i socjologizmu, nadmiernego wartościowania

19 „Jeżeli poddam się perspektywie podmiotowości wchłaniam wszystko w siebie i poświę-
cając wszystko mojej niepowtarzalności jestem przykuty do absolutu egoizmu i pychy. Jeżeli
poddam się perspektywie przedmiotowości, jestem wchłaniany przez wszystko i zrzekam się
swego przeznaczenia … Mogę więc widzieć jednocześnie, że moja osoba nie ma żadnego zna-
czenia [dla dalszego istnienia świata – A.L.] i zarazem, że mój los jest ze wszystkich
najważniejszy [dana osoba jest odpowiedzialna przede wszystkim za siebie, za budowanie lub
rujnowanie własnego życia w perspektywie indywidualnej i wspólnotowej A.L.] – wiedzieć
jedno nie wpadając w pychę, wiedzieć drugie nie zdradzając swojej niepowtarzalności” (tamże,
s. 91).

20 „Podmiot, suppositum, czyli osoba, posiada istotę, strukturę istotową, jest substancją
wyposażoną we właściwości, podlega działaniu i działa przez instrumentalizację swych władz.
Osoba jest substancją, której formą substancjalną jest dusza duchowa i która żyje nie tylko
życiem biologicznym kierowanym instynktami, lecz także życiem intelektu i woli. Bardzo na-
iwnym błędem jest wierzyć – pod pretekstem, że jest to niezmierzona głębia – że podmioto-
wość nie posiada pojmowalnej struktury i uważać ją za pozbawioną wszelkiej natury [istoty
– A.L.], aby z niej uczynić przepastną otchłań czystej i bezkształtnej wolności” (tamże, s. 95).

21 Z. H a j d u k, Hilemorfizm, w: Encyklopedia Katolicka, t. VI, Lublin: TN KUL 1993,
kol. 881-883.

22 N o w a k, Podstawy pedagogiki otwartej, s. 313-316.
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autonomii osoby bądź relacji interpersonalnych i grupowych w wychowaniu.
Dalekie jest mu stanowisko negujące substancjalność osoby i absolutyzujące
fakt, że osoba jest bytem relacyjnym, doświadczającym siebie jako osoby
jedynie w dialogu z drugim. Krytykuje wąskie określanie koncepcji człowieka
w sensie psychologicznym i socjologicznym, akcentujące indywidualny cha-
rakter dążeń życiowych osoby, poprzez odniesienie do konkretnych ról: spo-
łecznej, ekonomicznej, kulturalnej.
Jacques Maritain podkreśla potencjalność władz duchowych posiadanych

przez człowieka23. Wychowanie człowieka jako osoby ma na celu budzenie
w nim tego, co ludzkie, przy uwzględnianiu jego uwarunkowań narodowych,
społecznych i czasu historycznego. Proces wychowania zaczyna się od pozna-
nia ontologicznego wychowanka, czyli istoty człowieka (podmiotu osobowe-
go). Ważne jest także empiryczne ujęcie sytuacji wychowawczej. Proces wy-
chowania zależy przede wszystkim od samego wychowanka. Wychowawca
spełnia jedynie rolę pomocniczą. Maritain wskazuje, że wychowanie obejmuje
wszystkie sfery człowieka, które wzajemnie od siebie zależą. Podkreśla na
przykład, że wychowanie umysłowe jest kształtowaniem nie tylko rozumu
logicznego, ale również „rozumu intuicyjnego”. „Myślenie intuicyjne” za
Arystotelesem Maritain określa jako szczególny, pierwotny habitus władzy
rozumu (intelectus principiorum)24. „Każde dowodzenie sprowadza się osta-
tecznie do najwyższych zasad, których się nie dowodzi, lecz które się widzi.
Każde odkrycie, które faktycznie ujawnia nowy aspekt bytu, rodzi się w błys-
ku intuicji, a dopiero później zostaje dyskursywnie sprawdzone i wyjaśnione”
– pisze Maritain25. To rozum intuicyjny dociera do istoty bytu, „żywej rze-
czywistości”. Należy go zatem rozwijać w człowieku. Każde poznanie prawdy
o sobie, całej rzeczywistości, rzeczach, wzbogaca istnienie człowieka, po-
nieważ prowadzi do rozumienia sensu życia i świata.
Integralność koncepcji człowieka według Maritaina polega na całościo-

wym, holistycznym ujęciu osoby ludzkiej, bytu cielesno-duchowego. Człowie-
ka charakteryzuje następująco: „Osoba to wszechświat o naturze duchowej,
obdarzony wolnością wyboru i stanowiący tym samym całość niezależną wo-
bec świata. Ani natura, ani państwo nie mają dostępu do tego wszechświata

23 K u k o ł o w i c z, Współczesne kierunki w wychowaniu, s. 173-174; S. K o w a l -
c z y k, Człowiek w myśli współczesnej: filozofia współczesna o człowieku, Warszawa:
Michalineum 1990.

24 M a r i t a i n, Pisma filozoficzne, s. 55.
25 Tamże, s. 55.
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bez pozwolenia. I nawet Bóg, który jest i działa wewnątrz, działa w nim
w sposób szczególny i z przedziwną delikatnością, która wskazuje, jak bardzo
się z nim liczy: szanuje jego wolność, choć mieszka w jej sercu, pobudza ją,
lecz nigdy nie zadaje jej gwałtu”26. Filozof wyraźnie podkreśla, że człowiek
– osoba w wymiarze bytowym transcenduje zarówno relację gatunek–osobnik,
jak i relację społeczeństwo–jednostka. Poza tym jasno stwierdza, że nawet
Bóg nie traktuje człowieka przedmiotowo, instrumentalnie jako środek do re-
alizacji własnych działań, ale respektuje jego podmiotowość i złączoną z nią
ściśle wolność27.
Podsumowując analizę zagadnienia podmiotu osobowego, tomistyczna teo-

ria człowieka, której odmianę stanowi filozofia człowieka w ujęcia Maritaina,
dzięki swojej całościowości (uniwersalności) pozwala godzić ze sobą pozornie
przeciwstawne stanowiska, wskazując ich komplementarność na gruncie kon-
cepcji człowieka28, np. rozwój indywidualny z rozwojem społecznym, auto-
nomię z uspołecznieniem.

2. PROBLEM WOLNOŚCI W UJĘCIU JACQUES’A MARITAINA

Ta część artykułu dotyczy rozumienia wolności przez Maritaina w odnie-
sieniu do krytyki determinizmu i indeterminizmu, związku wolności z rozum-
nością i rodzajów ludzkiej wolności.
Maritain analizował problem wolności na gruncie antropologii tomistycz-

nej, uwzględniając jednocześnie filozoficzne i społeczne trudności w pełnym
jej rozumieniu, charakterystyczne dla czasów nowożytnych i współczes-
nych29. Źródła tych trudności i wskazywane zastrzeżenia przeciw idei wol-
ności mają charakter teologiczny, filozoficzny, przyrodniczy i społeczny.
Maritain oponował przeciw izolowaniu filozofii wolności od filozofii bytu.

Pisał, że „[…] celem [jego badań – A.L.] jest ukazanie […] że filozofia św.
Tomasza jest nie tylko filozofią natury, ale ogólniej mówiąc filozofią bytu,

26 J. M a r i t a i n, Humanizm integralny: zagadnienia doczesne i duchowe nowego świata
chrześcijańskiego, Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas 1961, s. 16.

27 Jacques Maritain starannie odróżnia poznanie filozoficzne od teologicznego, porządek
naturalny i nadprzyrodzony, personalizm filozoficzny od chrześcijańskiego, a jednocześnie
traktuje je komplementarnie. Por. M a r i t a i n, Pisma filozoficzne, s. 132-141.

28 L e c h n i a k, O roli filozofii w pedagogice, s. 62.
29 K o w a l c z y k, Filozofia wolności, s. 209.
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jest ona w aspekcie etyki – filozofią wolności, podobnie jak w aspekcie po-
znania jest filozofią umysłu, czy ducha. Filozofia wolności i filozofia umysłu
organicznie łączą się ze sobą aż do pełnej zgodności”30. Antropologia filo-
zoficzna jest przedłużeniem filozofii bytu, dlatego nie może być od niej
oderwana. Do natury osoby ludzkiej przynależy wolność, która jest ugrunto-
wana w rozumności. W interpretacji tomistycznej wolność inicjuje się w świe-
cie natury, choć przede wszystkim współtworzy ona nową przestrzeń kultury
duchowej.
Na kanwie krytyki teologii protestanckiej negującej wolność w imię łaski,

a także teologii humanistycznej (Gottfrieda Leibniza i Barucha Spinozy) oraz
naturalizmu Rousseau (absolutyzujących wolność człowieka), Maritain opo-
wiada się za autodeterminizmem. Twierdzi, że osoba ludzka posiada auten-
tyczną wolność, ale jest to wolność relatywna, podobnie jak przygodny jest
byt człowieka.
Krytyczną ocenę nurtów ekonomiczno-społecznych: indywidualistycznego

liberalizmu i socjologizmu, szczególnie marksizmu Maritain zawarł w Huma-
nizmie integralnym. Liberalizm gloryfikuje wolność indywidualną, a depre-
cjonuje uczestnictwo człowieka w życiu społecznym. Nurt kolektywizmu pod-
porządkowuje osobę społeczności, przyznając pracy i posługiwaniu się na-
rzędziami w życiu społecznym oraz mowie funkcję humanizującą człowieka.
Marksizm sprowadza wolność do uświadomienia sobie istniejącego determi-
nizmu biologicznego i społecznego.
Francuski tomista rozgraniczył dwa typy wolności: wolność wyboru i wol-

ność duchowej autonomii. Wolność wyboru ma charakter ontologiczny, sta-
nowi przynależną każdemu człowiekowi władzę wolnej woli. Wolność we-
wnętrznej autonomii dotyczy sfery psychiczno-moralnej. Jest owocem długo-
trwałej pracy człowieka nad sobą, nad kształtowaniem swojego charakteru.
Wolność wyboru jest wolnością inicjalną, wstępną. Wolność wewnętrznej
autonomii stanowi wolność finalną31. Pojęcie wolności jest zatem znacze-
niowo bogatsze i zakresowo szersze od „wolności wyboru”.
Jacques Maritain wyjaśniając wolność woli człowieka, odwołuje się do

ogólnej metafizyki tomizmu. Wskazuje ona, że każdy byt jest ze swojej

30 Za: tamże, s. 209.
31 Analogicznie o podmiotowości inicjalnej, która może być rozwijana bądź zaniedbywana,

mówił prof. Marian Nowak w czasie obrad Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej PAN 22 kwiet-
nia 2009 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, a także rozróżnienie to
stosowała Teresa Kukołowicz.
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natury (istoty) dynamiczny, ku czemuś dąży. Byty nieożywione poddane są
prawom przyrody, np. działaniu siły grawitacji. Rośliny poprzez życie
biologiczne mają wyższy stopień aktywności. Zwierzęta są zdolne do za-
chowań regulowanych zmysłami i instynktami. Człowiek kumuluje w sobie
wszystkie niższe stopnie bytowej aktywności, równocześnie zaś dzięki woli
transcenduje świat natury. Jego działanie jest nie tylko wypadkową różno-
rodnych sił biologicznych i społecznych. Człowiek jest osobą, istotą wolną
i względnie autonomiczną, w określonych ramach pewnych konieczności
może swobodnie organizować swoje życie.
Omawiając problem wolnej woli, Maritain uzasadnia jej istnienie i cha-

rakteryzuje jej naturę. Istnienie wolności wyboru wykazuje na drodze szeroko
rozumianego doświadczenia oraz za pomocą argumentacji racjonalno-spekula-
tywnej. Odrzuca skrajny intelektualizm głoszący, że poznanie dobra przez
intelekt ma decydujące znaczenie dla dokonania wyboru przez człowieka.
Maritain polemizując z tym stanowiskiem podkreśla, że istnieje bogata skala
dóbr, dlatego nieodzowne staje się dokonywanie selekcji w spontanicznych
przejawach ogólnego pragnienia dobra. Wola człowieka nakierowana jest na
dobro, lecz nie na każde konkretne dobro. Ogólne ukierunkowanie na war-
tości, charakteryzujące postawę człowieka, nie znosi potrzeby i możliwości
wyboru partykularnego dobra. Wybór konkretnego, cząstkowego dobra jest
dziełem wolnej woli.
Krytykując skrajny empiryzm za determinizm procesów przyrodniczych

w ujmowaniu ludzkiego zachowania i odwoływanie się jedynie do mechaniz-
mu przyczynowo-skutkowego, Maritain wskazuje na doświadczenie wewnętrz-
ne i autorefleksję, która potwierdza aktywno-sprawczą rolę człowieka
w powstawaniu jego działań. Nie ulega wątpliwości, że człowiek jest zdolny
do wolnego wyboru celów i kształtu swojego życia. Podejmuje doniosłe ży-
ciowo decyzje, wybierając zawód i stan. Istnienie wolności woli jest bez-
pośrednim datum ludzkiej świadomości, potwierdzanym przez osąd sumienia
osoby i praktykę życia społecznego, odwołującą się do zasady ponoszenia
konsekwencji za dokonane wybory.
Autodeterminizm jest opcją pośrednią między stanowiskami skrajnymi:

determinizmem absolutyzującym przymus i indeterminizmem głoszącym bez-
względną wolność nieograniczoną jakąkolwiek koniecznością. Francuski
tomista przyjmując autodeterminizm przypomina, że wolność człowieka nie
jest zawieszeniem naturalnego porządku przyrody. Wolność jest brakiem
przymusu, co umożliwia własny wewnętrzny wybór. Jest to powtórzenie sta-
nowiska Tomasza z Akwinu, uznającego sprzeczność między zewnętrznym
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lub wewnętrznym przymusem a wolnością wyboru. Wszelki przymus znosi
wolność, nie znosi jej natomiast konieczność. Tomasz z Akwinu wskazuje na
różnego typu konieczności, np. stosowania określonych środków do realizacji
podjętego celu, prawach przyrody, wymaganiach życia społecznego. Maritain
akceptuje to stanowisko i zauważa, że wolna wola nie izoluje człowieka
z kompleksu psychofizycznych dyspozycji, oddziaływania popędów, nabytych
przyzwyczajeń, odziedziczonych skłonności. Człowiek podlega prawidłowoś-
ciom biologicznym, psychicznym, społecznym, co zawęża jego granice wol-
ności wyboru, ale jej nie wyklucza.
Maritain wyjaśniając naturę ludzkiej wolności, uwypukla jej racjonalny

charakter. Odwołuje się do stwierdzenia Tomasza z Akwinu, które brzmi:
„korzeniem wszelkiej wolności jest rozum”. Francuski tomista podkreśla, że
działanie autentycznie wolne jest świadome, poprzedzone przez rozpoznanie
trwającej sytuacji i układu możliwości32. Ponadto zwraca uwagę na wzajem-
ne związki sfery poznawczej i dążeniowej osoby, co nie oznacza jednak ich
utożsamienia.
Maritain sygnalizuje błąd współczesności, polegający na braku klarownego

odróżnienia wolności wyboru od wolności wewnętrznej autonomii. Wolność
wyboru wymaga ustawicznego wysiłku moralnego człowieka, w wyniku które-
go jest ona aktualizowana. Wolność rozumiana jako możliwość wyboru nie
jest celem samym w sobie. „Wolność wyboru posiada człowiek po to, aby
dojść do wolności autonomii, do wolności końcowej”, stwierdza Maritain33.
Wolność jest czymś więcej niż brakiem przymusu czy silnych zewnętrznych
ograniczeń. Jest to jedynie negatywny aspekt wolności. Wolność ujmowana
od strony pozytywnej jest wewnętrzną dojrzałością moralną. Człowiek praw-
dziwie wolny jest zintegrowaną osobowością, jest kimś, kto nabył sztukę
posiadania siebie. Przez czyn moralny człowiek odkrywa własne możliwości,
przezwycięża siebie i wyzwala z wielu ograniczeń. Ciągłe wewnętrzne zma-
ganie się z ograniczeniami jest poszerzaniem zakresu swojej wolności. Wol-
ność łączy się ściśle z doskonaleniem siebie w życiu i działaniu osoby.
Określając istotę autonomii moralnej, Maritain wyróżnia autonomię auten-

tyczną i pozorną. Pozorna autonomia jest iluzorycznym wyzwoleniem czło-
wieka, propagowanym między innymi przez nietzscheanizm. Wyzwolenie od
Transcendencji jest zwykle połączone z popadnięciem w niewolę „bóstw”

32 K o w a l c z y k, Filozofia wolności, s. 213.
33 Za: tamże, s. 214.
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immanencji: pieniądza, przyjemności, rasy, kolektywu itp. Wszelka próba
deifikacji człowieka prowadzi do zagrożenia jego osobowej godności i in-
strumentalizacji w wymiarze indywidualnym lub społecznym. Autentyczna
autonomia człowieka jest wewnętrzną wolnością, którą osiąga się długotrwa-
łym moralnym wysiłkiem, w perspektywie teologicznej wspieranym również
łaską. Wolność wewnętrzną buduje uniezależnienie się duchowe od moralnego
zła. Nie ma istotnej opozycji pomiędzy wewnętrzną wolnością człowieka
a moralnymi obowiązkami. Prawdziwa wolność nie jest egoistyczna, lecz
służebna. Wolność jest czynnikiem materialnym działania moralnego, lecz nie
konstytuuje jego istoty. Wolne działanie jest włączone w orbitę oddziaływania
intelektu, rozpoznającego świat wartości i ukazującego zakres obowiązków
dotyczących osoby. Jacques Maritain zauważa, że człowiek wewnętrznie wol-
ny akceptuje istnienie moralnych praw i obowiązków. Przede wszystkim do-
tyczy to prawa miłości. Doskonała miłość jest pełnią wewnętrznej wolności
człowieka.
Maritainowska koncepcja wolności wewnętrznej autonomii wykracza poza

granice ontologii34. Wolność wewnętrzna jest cechą charakterologiczną
i postawą moralną człowieka. Staje się ona urzeczywistnianą zdolnością do
opanowywania siebie, kierowania sobą i doskonalenia siebie. Wolność we-
wnętrznej autonomii współwystępuje z ciągłym współtworzeniem siebie. Nie
jest to wolność egocentryczna, wolność dla niej samej, lecz świadomie
i dobrowolnie podjęta służba wartościom absolutnym. Tak rozumiana wolność
łączy się z poczuciem odpowiedzialności za własne życie i troską o los
innych ludzi.
Aktualizowanie zatem wolności wyboru i budowanie wolności wewnętrznej

kształtują istnienie osoby, potwierdzające jej szczególną godność w działaniu
i miłości. W wychowaniu osoby podstawowego znaczenia nabiera pokazywa-
nie wielowymiarowej jakości ludzkiej wolności określanej nie tylko od strony
zewnętrznej (wyboru), ale i wewnętrznej (opanowania siebie, kierowania so-
bą); nie tylko negatywnej (uwolnienia od presji biologicznego, psychicznego
i społecznego przymusu), ale i pozytywnej (wyboru i realizacji celów istotnie
wartościowych).

34 Tamże, s. 216.
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3. OSOBA I ŻYCIE SPOŁECZNE

W personalizmie Jacques’a Maritaina odnajdujemy uzgodnienie odrębności,
względnej autonomii i jedyności osoby z otwartością na życie we wspólnocie.
Teza ta jest formułowana na kanwie rozróżnienia osoby i jednostki, społe-
czeństwa i wspólnoty oraz odniesienia osoby do dobra wspólnego.
Maritain dokonuje rozróżnienia między człowiekiem jako jednostką i czło-

wiekiem jako osobą35. Dla człowieka, tak jak dla wszystkich innych bytów
cielesnych jednostkowość ma swe pierwotne, ontologiczne źródło w materii.
Ludzie podlegają w mniejszym lub większym stopniu determinizmowi świata
fizycznego i społecznego36. Lecz każdy człowiek jest również osobą, dla-
tego potrafi przekraczać uwarunkowania fizyczne i społeczne, a dzięki speł-
nianiu istnienia duszy – formy substancjalnej osiąga twórczą jedność, nie-
zależność i wolność. Osoba jest ośrodkiem, źródłem specyficznie ludzkiego
istnienia – miłości daru i ukierunkowanego na dobro działania. Otwartość na
dialog z inną osobą, szczególnie na relację z Absolutem jest ugruntowana
w istnieniu osobowym37. Pierwszeństwo osoby przed jednostką dotyczy
tego, że „człowiek rzeczywiście będzie osobą, gdy życie ducha i wolności
będzie w nim dominowało nad życiem namiętności i zmysłów”38.
Maritain wyróżnia dwie formy życia społecznego: wspólnotę (community)

i społeczeństwo (society)39. Wspólnota ma charakter naturalny (rodzina,
naród), społeczeństwo zaś jest efektem poznawczej refleksji i decyzji woli
(np. związki zawodowe, towarzystwa naukowe, partie polityczne itp.). We
wspólnocie opartej na współbyciu i współdziałaniu respekt dla osoby i jej
podmiotowości jest podstawową zasadą. Państwo jako zorganizowana forma
życia społecznego powinno również mieć charakter służebny wobec osoby

35 M a r i t a i n, Pisma filozoficzne, s. 325-345.
36 Tamże, s. 332.
37 „[…] podmiotowość osoby nie ma nic wspólnego z jednością, bez drzwi i okien monady

Leibniza; wymaga wymiany, zrozumienia i miłości. Właśnie dlatego, że jestem osobą i że
wypowiadam się sam przed sobą, staram się komunikować z tym, co jest inne i z innymi
ludźmi, aby poznać i kochać. Dla osobowości istotne jest szukanie dialogu, i to takiego
dialogu, w którym ja rzeczywiście daję siebie, i w którym jestem przyjmowany […] Cała
osoba jest zależna od Absolutu, w którym jedynie może znaleźć swoje spełnienie. Jej duchową
ojczyzną jest cały porządek dóbr mających absolutną wartość i służących jako wprowadzenie
do absolutnej Całości przekraczającej świat” (tamże, s. 334).

38 Tamże, s. 336.
39 K o w a l c z y k, Maritain Jacques, kol. 1386.
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ludzkiej. Tworzywem zarówno wspólnoty, jak i społeczeństwa jest dobro
wspólne. Idea dobra wspólnego w społeczności politycznej (państwie) obej-
muje trzy dziedziny: strukturalno-organizacyjną (szkolnictwo, finanse, wojsko
itp.), dziedzictwo historyczne (język, kulturę, tradycję, obyczajowość, sym-
bole) i integrację moralno-społeczną (świadomość obywatelską, cnoty społecz-
ne, np. sprawiedliwość). Dobro wspólne społeczności jest ważniejsze od in-
teresów prywatno-indywidualnych, lecz ten priorytet nie dotyczy wyższych
wartości (moralnych, religijnych), w których zakresie człowiek jest autono-
miczny. Dobro wspólne wymaga poświęcenia ze strony człowieka, ale nigdy
nie może być to rezygnacja z godności przynależnej osobie (wyrzeczenie się
prawdy, sumienia, przekonań religijnych).
Do personalistycznej teorii wychowania wyprowadzonej w tym wypadku

z filozofii społecznej Maritaina przynależy zasada pierwszeństwa celów wyni-
kających z natury (istoty) człowieka przed celami określanymi przez społe-
czeństwo. Oczekiwania społeczne winny być dostosowane do specyficznie ludz-
kiego istnienia osoby. To wspólnota, a nie społeczeństwo lub kolektyw może
wychowywać, czyli „budzić osobę” w wychowanku i wspierać go w kształto-
waniu siebie.

PODSUMOWANIE

W filozofii Jacques’a Maritaina można odnaleźć realizm, który jest
remedium na subiektywizm i relatywizm czasów współczesnych. Jerzy Turo-
wicz napisał: „Dzisiejsze czasy powszechnego zagubienia i dezorientacji
intelektualnej, czasy relatywizmu, sceptycyzmu i eklektyzmu, czasy myślowej
wieży Babel, bardziej niż kiedykolwiek potrzebują ostrych narzędzi realizmu
krytycznego, którego najlepszym przedstawicielem jest ów potężny nurt myś-
lenia filozoficznego idący od Arystotelesa poprzez Tomasza z Akwinu aż do
Maritaina”40.
Z punktu widzenia wychowania osoby ważne wydaje się całościowe ujęcie

koncepcji człowieka, ludzkiej wolności, harmonijne traktowanie rozwoju indy-
widualnego i społecznego. Walory pedagogiczne personalizmu metafizycznego
Maritaina wynikają z tego, że ujęcie to nie tylko spełnia najważniejsze kry-
teria personalistycznej koncepcji osoby, ale także gdy chodzi o personalizm

40 T u r o w i c z, Wprowadzenie, s. 17.
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metafizyczny, zawiera uzupełnienie poznania zmysłowo-intelektualnego o po-
zafilozoficzne, a przede wszystkim myślenie intuicyjne41.
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5) Prawdziwe personalizmy cechuje podkreślanie aktywności osoby. Osoba jest bytem,
który działa. Według K. Wojtyły, czyn jest tym dynamizmem osoby, „przez który wyraża ona
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THE CONCEPT OF THE PERSONAL SUBJECT
IN JACQUES MARITAIN’S PERSONALISM

S u m m a r y

The article contains an analysis of the concept of the personal subject according to Jacques
Maritain, taking into consideration the issue of liberty (the freedom to choose and one’s
internal autonomy) and the relations between a man (a person and an individual) and social
life (community and society). The issue of the mentioned concept is expanded by discussing
particular problems of: the manifestations of personal and non-personal entities’ subjective
activity; the relations between the subject and the person; subjective and objective modes of
man’s existence and activity; the structure of the personal subject. The multifaceted approach
to liberty comprises its external (the freedom to choose), internal (the freedom of one’s
internal autonomy), positive (choosing significantly valuable goals and putting them into effect)
and negative (freedom from compulsion) dimensions. Man’s relation towards social life defined
by Jacques Maritain takes into consideration the priority of the person over the individual and
that of the community over the society. Common good – co-being and cooperation are not in
conflict with the person’s human dignity.

Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: podmiot, osoba, jednostka, wolność wyboru, wolność wewnętrznej autonomii,
wspólnota, dobro wspólne.

Key words: subject, person, individual, freedom to choose, freedom of internal autonomy,
community, common good.
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Moralność i wychowanie to dziedziny, które się wzajemnie przenikają;
można je od siebie odróżnić, ale nie oddzielić. Wychowanie choć nie może
być utożsamione z moralnością1, to jednak bez wątpienia pozostaje z nią
w ścisłym związku. Trafne wydaje się rozumienie wychowania moralnego,
jakie zaproponował jeden z wybitnych przedstawiciele pedagogiki kultury
Sergiusz Hessen. Uważał on, że wychowanie moralne jest formą każdego wy-
chowania w ogóle2. Moralność nie może mieć za cel sama siebie. „Ażeby
być moralnym – pisze Hessen – człowiek nigdy nie powinien stawiać moral-
ności za cel swego postępowania, nie powinien nawet myśleć o tym, że po-
stępując tak czy inaczej, postępuje moralnie. Z chwilą gdy moralność wcho-
dzi w zamierzenia działającego, przeradza się niezwłocznie w faryzeuszostwo.
A to właśnie znaczy, że czyn moralny powinien mieć za treść nie sam siebie,
lecz jakiś konkretny cel, wynikający bezpośrednio z życia, z jego braków
i potrzeb, a więc w tym sensie cel rzeczowy, obiektywny. W tym znaczeniu
moralność więc jest niczym innym, jak wewnętrzną formą każdej działalności

Mgr KATARZYNA JASIŃSKA – nauczyciel etyki w Szkole Podstawowej z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 342 im. Jana M. Szancera w Warszawie; e-mail: kajasin@wp.pl

1 Zob. np. W. S t a r n a w s k i, Prawda jako zasada wychowania. Podstawy pedagogii
personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Warszawa: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008, s. 136-137.

2 Por. S. H e s s e n, O sprzecznościach i jedności wychowania. Zagadnienia pedagogiki
personalistycznej, w: Dzieła wybrane, wybór i oprac. W. Okoń, t. III, Warszawa: Wydawnictwo
Żak 1997, s. 156.
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ludzkiej (gospodarczej, społecznej, nawet naukowej i artystycznej itd.)”3.
Jeśli próbuje się nauczać moralności jako oddzielnego przedmiotu, to mamy
do czynienia z moralizowaniem.
W wychowaniu o orientacji personalistycznej chodzi nie tylko o określenie

tego, kim jest człowiek, ale także tego, kim być powinien, jak staje się on
moralnie dobry, jakie działania wychowawcze mogą mu w tym pomóc. Po-
szukiwanie odpowiedzi na to istotne pedagogicznie pytanie staje się jedno-
cześnie poszukiwaniem podstaw moralności. Analiza stanowisk Karola Wojty-
ły i Maxa Schelera w sprawie interpretacji moralności może rzucić trochę
światła na ważne z punktu widzenia pedagogii zagadnienie osiągania przez
człowieka moralnej doskonałości. Rozbieżności, jakie rysują się w poglądach
przywołanych autorów, dają asumpt do pedagogicznej refleksji na temat osią-
gania moralnej dobroci, co często uznaje się za cel personalistycznie zo-
rientowanego wychowania. Spór o teleologiczny charakter moralności, jaki
na przykładzie stanowisk Wojtyły i Schelera wyraźnie się uwidacznia, ma –
jak się wydaje – także istotne konsekwencje dla działalności wychowawczej.

*

Do rozumienia i interpretacji moralności4 można podejść od strony bytu
i jego struktury lub od strony wartości i jej przeżycia5. Pierwsze podejście
jest właściwe etyce arystotelesowsko-tomaszowej, do której nawiązuje Karol
Wojtyła, a drugie jest charakterystyczne dla etyki wartości, której jednym
z głównych przedstawicieli jest Max Scheler.

1. INTERPRETACJA MORALNOŚCI
PRZEZ KATEGORIĘ „BYT”

Karol Wojtyła w interpretacji moralności wykorzystuje przede wszystkim
kategorie ontologiczne: bycie i stawanie się (esse i fieri), ponieważ interesuje

3 Tamże, s. 158-159.
4 Istnieje wiele innych możliwości interpretacji moralności, np. etyka dyskursu czy

deontologizm. Z rozmaitych propozycji wybieram te dwie, gdyż one – jak sądzę – najlepiej
nadają się do interpretacji stanowiska Wojtyły i Schelera.

5 Por. K. W o j t y ł a, Człowiek w polu odpowiedzialności, Rzym–Lublin: Instytut Jana
Pawła II 1991, s. 32-39.
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go bycie i stawanie się człowieka moralnie dobrym. W analizie aktu etyczne-
go Wojtyła odwołuje się do teorii aktu i możności wypracowanej przez Ary-
stotelesa, a przejętej przez św. Tomasza z Akwinu. Teoria aktu i możności
zastosowana do etyki stwarza – według Wojtyły – dogodną sposobność do
pełnego i adekwatnego zinterpretowania aktu etycznego, którego sprawcą jest
człowiek. Pozwala ona w pełni ukazać sprawczy stosunek człowieka do war-
tość moralnych: „dobro” i „zło”, jakie w swoich czynach realizuje i dzięki
którym sam staje się odpowiednio moralnie dobry lub zły.
Na gruncie metafizyki możemy stwierdzić, że każdy byt przygodny dąży

do aktualizacji, do spełnienia się przez wzrastanie i działanie. Aktualizacja
polega na przechodzeniu od stanu możności do aktu, od stanu mniej do bar-
dziej doskonałego. Wedle tej koncepcji każdy poszczególny byt, taki jak na
przykład konkretna roślina określonego gatunku, albo konkretne zwierzę czy
wreszcie konkretny człowiek – staje się dopiero tym pełnym bytem, jakim
jest w możności. Z ziarna pszenicy wyrasta kłos pszeniczny, z zapłodnionego
jaja kurzego wyrasta kura, a z ludzkiego embrionu, który od początku swego
istnienia jest już człowiekiem – osobą6, wyrasta człowiek dorosły, dojrzały.
Być konkretnym bytem – znaczy stawać się nim, dochodzić do pełni – aktua-
lizować się poprzez pobudzanie możności bytowych danego bytu skończonego
– realizować się. Akt jest tym, dzięki czemu coś jest. Stawać się i być
okazuje się jednym.
Spełnianie się każdego konkretnego bytu to realizacja celu w tym bycie

zawartego – to spełnianie jego bytowej powinności, tkwiącej w ontycznym
związku możności i aktu. Idąc za Arystotelesem, św. Tomaszem – poprzez
Wojtyłę – Tadeusz Styczeń stwierdza, że powinność to nic innego, jak przy-
porządkowanie możności do aktu7. Jest ona aktualizacją bytu przygodnego,
jego stawaniem się. Jest to doniosłe stwierdzenie, gdyż na nim ma się bu-
dować moralna powinność człowieka. W ten sposób słowom „jest” i „powi-
nien” nadano znaczenie ontologiczne. A przy takim, ontologicznym znaczeniu

6 Zob. np. J. S a l i j, Pytanie o status ontyczny ludzkiego embrionu, w: t e n ż e,
Wybierajmy życie!, Poznań: „W drodze” 2002, s. 19-29.

7 „[...] każdy byt przygodny jest w swym działaniu z konieczności przyporządkowany do
właściwego mu aktu (potentia dicitur ad actum)”; [można by wyrazić również w ten sposób,
że] „[...] każdy byt powinien realizować swój własny akt. Akt ten bowiem z natury rzeczy jest
normą, miarą właściwego dlań działania. Powyższemu twierdzeniu można więc nadać zarówno
postać zdania orzekającego, jak i równoważnie mu odpowiadającą postać zdania powinnoś-
ciowego” (T. S t y c z e ń, W sprawie przejścia od zdań orzekających do powinnościowych,
„Roczniki Filozoficzne” 14(1966), z. 2, s. 75).
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nie ma opozycji pomiędzy „jest” a „powinien”. Czy opozycja ta również
znika, gdy nadamy określeniu „powinien” znaczenie etyczne?
Powinność ontyczna jest wpisana w obiektywną, bytową kondycję człowie-

ka. Ona po prostu jest. Jest jakby dana do wypełnienia. Dlatego powinność
moralna pozostaje w ścisłym związku z ontyczną. W punkcie wyjścia etyki
następuje zrównanie „powinien” z „jest”. Etyka staje się metafizyką powin-
ności moralnej. Powinność ta może być zrozumiała tylko w odniesieniu do
powinności ontycznej z jednej strony (która wywiera na człowieka nacisk, ale
go nie determinuje), a z drugiej w odniesieniu do wolności. „Powinność mo-
ralna w takim układzie rzeczy okazuje się więc ujęciem powinności ontycznej
w akcie poznania, czyli jej podmiotowym uświadomieniem i przyjęciem jej
przez wolę jako «teren próby» dla aktów jej wolności”8. W akcie poznania
dokonuje się niejako przetransformowanie powinności ontycznej na powinność
moralną. Etyka jako nauka wypowiada się w sprawie powinności ontycznej,
czyli niezależnej od ludzkiej woli, ale do ludzkiej woli zaadresowanej. „Przez
to «zaadresowanie» czysto ontyczna powinność staje się w przypadku czło-
wieka etyczną powinnością. Powinność ta różni się treścią – z uwagi na spe-
cyfikę tego «zaadresowania» – od ontycznej powinności innych bytów i na
tym polega jej «etyczność», nie różni się ona jednak od poprzedniej swym
charakterem. Pod tym względem jest ona ontyczną powinnością”9.
Karola Wojtyłę interesowało bycie (esse) i stawanie się (fieri) człowieka

pod względem moralnym10. Był on przekonany, że dynamizmy człowieka
można adekwatnie wyrazić za pomocą koncepcji: potentia – actus. „Nie zna-
my, jak dotąd, koncepcji i nie znamy języka – pisał Wojtyła – który by od-
dawał dynamiczną istotę zmiany, wszelkich zmian zachodzących w jakimkol-
wiek bycie prócz tej jednej koncepcji i tego jednego języka, jakim obdarzyła
nas filozofia: potentia – actus. Na gruncie tej koncepcji i za pomocą tego
języka może być ujęty adekwatnie wszelki dynamizm zachodzący w jakimkol-
wiek bycie. Nimi też trzeba się posłużyć przy ujmowaniu dynamizmu właści-
wego człowiekowi”11.

8 Tamże, s. 77.
9 Tamże, s. 78.
10 Przejście od możności do aktu, czyli aktualizacja, to stawanie się, fieri. Por. K. W o j -

t y ł a, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL
1994, s. 114.

11 Tamże, s. 113.
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Wojtyły koncepcja istnienia człowieka jako moralnego stawania się (roz-
woju) opiera się na fenomenologicznej analizie dynamizmów: „człowiek dzia-
ła” (świadomy, wolny i odpowiedzialny czyn) i „coś dzieje się w człowieku”
(uczynnienia). Badanie fenomenologiczne – jak sądził Wojtyła – musi wyjść
od doświadczenia realnej osoby ludzkiej. W tym doświadczeniu dana jest
człowiekowi jego sprawczość, czyli to, że jest sprawcą swego czynu. To
właśnie sprawczość pozwala na odróżnienie czynu od uczynnienia. Analiza
dynamizmu człowieka prowadzi Wojtyłę do rezygnacji z „literalnego trzyma-
nia się pary pojęć potentia – actus, które dla adekwatnego oddania doświad-
czenia tego dynamizmu trzeba zastąpić parą pojęć potencjalność – dyna-
mizm”12. Fieri może oznaczać zarówno uczynnienie, które przejawia się
w dynamizmie „coś dzieje się w człowieku”, jak i aktualizację potencjalnej
sprawczości człowieka, która przejawia się w dynamizmie „człowiek działa”,
czyli w czynie.

2. INTERPRETACJA MORALNOŚCI
PRZEZ KATEGORIĘ „WARTOŚĆ”

Inne podejście do interpretacji moralności występuje na gruncie filozofii
świadomości. Wraz z kartezjańskim ontologicznym i antropologicznym dualiz-
mem polegającym na radykalnym odcięciu rzeczy rozciągłej res extensa –
ciała od res cogitans – świadomości, pojawiło się wiele teoretycznych i prak-
tycznych trudności w rozumieniu człowieka. Człowiek został jakby rozcięty
na dwie części: świadomość i ciało. Świadomość została umieszczona niejako
poza światem, a ciało potraktowano jak mechanizm. „Wojtyła zdaje sobie
sprawę z niebezpieczeństw, jakie niesie z sobą pokartezjańska myśl nowo-
żytna, z tego, iż koncentrując uwagę na świadomości ludzkiej, poznaniu,
języku itp., absolutyzuje ona świadomość ludzką, zrywa kontakt z bytem,
dokonuje subiektywizacji rzeczywistości oraz zaostrza świadomość rozbicia
jedności bytu ludzkiego na sferę subiektywną (świadomościowo – przeżycio-
wą) i przedmiotową (cielesną)”13. Jednocześnie Wojtyła docenia – podjęte
na gruncie filozofii świadomości – wysiłki zrozumienia i opisania podmio-

12 W. S t r ó ż e w s k i, Doświadczenie i interpretacja, w: Servo Veritatis, red.
W. Stróżewski, Kraków 1988, s. 276.

13 J. G a l a r o w i c z, Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola
Wojtyły, Kraków: PAT 1994, s. 40.
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towego aspektu ludzkiego bytu – podmiotowości przeżyciowej. Nie godzi się
jedynie na to, aby ten aspekt doświadczenia uległ absolutyzacji. Zwraca
uwagę na to, iż dla zrozumienia moralności duże znaczenie ma zrozumienie
przeżycia etycznego, a szczególnie przeżycia wartości.
Filozofia świadomości punktem wyjścia uczyniła przeżycie wartości jako

całkowicie oryginalny akt intencjonalny o charakterze aprioryczno-emocjo-
nalnym. „Ani tego przeżycia (aktu), ani też odpowiadającej mu treści nie-
podobna sprowadzić do niczego innego: są one całkowicie pierwotne, czyli
elementarne”14. Wielką zasługą fenomenologii, która wyrosła z filozofii
świadomości, było zwrócenie uwagi na intencjonalność świadomości i inten-
cjonalność przeżyć. Pojęcie intencjonalności wprowadził w filozofii nowo-
żytnej F. Brentano. Świadomość jest zawsze świadomością czegoś. Przeżycie
wartości ma charakter aktów intencjonalnych. Oznacza to, że każdy akt psy-
chiczny jest skierowany ku jakiemuś przedmiotowi. Przedmiot, który jest
przedmiotem przeżycia, w tym wypadku wartości, jest transcendentny wobec
świadomości. Koncepcję aktu intencjonalnego w sposób pośredni Scheler
przejął od Brentano. „Akt, o którym mówi Scheler – wyjaśnia Wojtyła – nie
jest aktem w znaczeniu arystotelesowskim, nie oznacza aktualizacji możności.
Jest to tylko tzw. akt intencjonalny. [...] O ile same te akty są czymś
podmiotowym, pozostają bowiem w łożysku świadomości, to jednak przed-
miot, ku któremu one się zwracają, nie pochodzi z podmiotu, ale jest w sto-
sunku do niego transcendentny. [...] Same przedmioty aktów intencjonalnych
mogą być zarówno idealne, jak i realne, abstrakcyjne, jak i konkretne”15.
Akt intencjonalny ma treść – treścią tego aktu jest wartość (modalność
wartości), jest ona transcendentna wobec podmiotu poznającego. Wartość jawi
się jako treść przeżycia, dana w akcie intencjonalnym. Przeżycie wartości
wywołuje w podmiocie idealną powinność. Jest to powinność działania na
rzecz urzeczywistniania określonych wartości, przenoszenia ich z pozycji
idealnej do realnej. Na gruncie filozofii świadomości interpretuje się
moralność za pomocą kategorii „wartość”. To stanowisko jest charakterystycz-
ne dla fenomenologii. Wartości moralnie doniosłe, które człowiek przeżywa
w aktach intencjonalnych, domagają się odpowiedzi ze strony podmiotu
moralnego.

14 K. W o j t y ł a, Problem teorii moralności, w: W nurcie zagadnień posoborowych, red.
B. Bejze, t. III, Warszawa: Wydawnictwo ss. Loretanek–Benedyktynek 1969, s. 247.

15 K. W o j t y ł a, Problem oderwania przeżycia od aktu w etyce na tle poglądów Kanta
i Schelera, w: t e n ż e, Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin: TN KUL 1991, s. 171-172.
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3. PRÓBA SYNTEZY INTERPRETACJI MORALNOŚCI
PRZEZ „BYT” I PRZEZ „WARTOŚĆ”

Spór o interpretację moralności, którego terenem jest filozofia bytu i fi-
lozofia świadomości, toczy się na wspólnym dla tych stanowisk filozoficz-
nych gruncie, a jest nim przekonanie o tym, że moralność jako taka w ogóle
daje się zrozumieć i zinterpretować. Przekonania tego nie podziela mentalność
pozytywistyczna, której przedstawiciele próbują zastępować etykę szczegóło-
wymi naukami o moralności, jak psychologia czy socjologia.
Interpretacja moralności może dokonywać się poprzez odsłanianie jej

aspektów: aspektu metafizycznego (filozofia bytu) i aspektu aksjologicznego
(filozofia świadomości); bycia i stawiania się dobrym oraz przeżywania
wartości.
Na gruncie założeń teoriopoznawczych orientacje te – filozofia bytu

i filozofia świadomości – są sprzeczne. Przy pominięciu tych założeń mogą
być komplementarne. W dziedzinie moralności – jak zauważa Wojtyła – nie
można oddzielić bytu od świadomości. Człowiek jest i staje się dobry vs. zły
poprzez czyn moralnie dobry lub zły. Człowiek przeżywa to, że jest i staje
się – jako osoba – dobry lub zły. Tych dwóch aspektów doświadczenia mo-
ralności Wojtyła nie chce oddzielać. Każde oddzielenie, któregoś z tych
aspektów prowadzi w konsekwencji do jego absolutyzacji16.
Interpretacja moralności przez „wartość” i przez „byt” nie są wobec siebie

przeciwstawne. Możliwa jest synteza tych stanowisk. Człowiek odpowiadając
na apel wartości poprzez czyn, sam staje się moralnie dobry lub zły. Ważne
jest jednak, co jest motywem, a co skutkiem działania: czy chęć realizacji
własnych potencjalności bytowych, czy pragnienie realizacji wartości moralnie
doniosłych.
Wojtyła pokazuje, że filozofia bytu i filozofia świadomości nie tylko

mogą, lecz powinny być połączone17. Nie znaczy to, że należy przyjmować
wszystkie założenia metafizyki i fenomenologii, które mogą być między sobą
sprzeczne. Potrzebna jest synteza tradycyjnej filozofii z filozofią świa-
domości, co wymaga przebudowy kategorii metafizycznych. W tradycyjnej
metafizyce zarówno świadomy wolny czyn, jak i proste uczynnienie (nieza-

16 W o j t y ł a, Problem teorii moralności, s. 249.
17 Por. np. A. P ó ł t a w s k i, Nowość a tradycyjność filozofii Karola Wojtyły, w:

t e n ż e, Realizm fenomenologii Husserl – Ingarden – Stein – Wojtyła, Toruń: Wydawnictwo
Rolewski [b.r.w.], s. 298.
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leżne od woli) opisywane są jako przejście od możności do aktu18. Za po-
mocą kategorii aktu nie można zróżnicować dynamizmu: „człowiek działa”
i „coś dzieje się w człowieku”. Dlatego też K. Wojtyła uważał, że przy
użyciu metafizycznej kategorii aktu nie można uchwycić tak istotnego roz-
różnienia między czynem a uczynnieniem. Tradycyjne metafizyczne ujęcie
ludzkiego bytu nie uwzględniało przeżyciowego aspektu bytu i działania. Na
takich podstawach była budowana antropologia i etyka.
W interpretacji moralności przez byt i przez wartości pojawia się pojęcie

aktu. Na gruncie filozofii bytu akt oznacza przechodzenie od stanu poten-
cjalności do aktualizacji, ze stanu mniej do bardziej doskonałego. Występu-
jące na gruncie filozofii świadomości pojęcie aktu intencjonalnego wskazuje
na to, że przedmioty poznawane w aktach intencjonalnych nie są wytworem
świadomości, ale są wobec niej transcendentne. Sam jednak akt intencjonalny
nie mówi o doskonaleniu się podmiotu, który ów akt spełnia. Przeżywając
odpowiednie akty intencjonalne człowieka, sam nie staje się dobry. Akty
intencjonalne nie ujmują bycia i stawania się człowieka, nie odnoszą się do
esse i fieri.
Przy interpretacji moralności na gruncie filozofii bytu – wartość moralna

„dobro” ma charakter przedmiotowy, działający podmiot może i powinien sta-
wiać ją sobie za cel. Podmiot moralny jest tej wartości sprawcą, wartość
moralna „dobro” jako skutek czynu niejako osadza się w osobie. Osoba staje
się dobra. Przy interpretacji moralności na gruncie filozofii świadomości –
wartość moralna nie ma charakteru przedmiotowego, nie może być ona celem
dążenia, wartość moralna „dobro” pojawia się niejako przy okazji adekwat-
nego przeżycia wartości w ich hierarchicznym porządku. Dobro pojawia się
w przeżyciu osoby.

4. WARTOŚĆ MORALNA JAKO CEL DĄŻENIA.
TELEOLOGIA MORALNOŚCI

Czy człowiek może świadomie dążyć do dobra? Scheler i Wojtyła udziela-
ją na to pytanie diametralnie różnych odpowiedzi. Racje, które skłaniają ich
do przyjęcia odmiennych stanowisk, wskazują na inny sposób interpretowania
zjawiska moralności.

18 Por. tamże, s. 296.
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Wartość moralna „dobro” – według M. Schelera – pojawia się przy okazji
realizacji wartości przedmiotowej rozpoznanej jako wyższa. Wartość moralna
nie może w tym sensie być celem dążenia. Osoba nie może osiągnąć własnej
moralnej dobroci żadnym intencjonalnym aktem. Stawianie sobie za cel dążeń
własnej wartości moralnej jest, według Schelera, przejawem faryzejskiej
postawy.

Kto np. – pisze Scheler – nie chce przysporzyć pomyślności (wohltun) bliźniemu, tak
iżby mu zależało na realizacji tej pomyślności (dieses Wohles), lecz korzysta z okazji,
aby w tym akcie samemu „być dobrym” albo „czynić dobro”, ten naprawdę nie jest „do-
bry” i nie czyni „dobra”; w gruncie rzeczy jest pewnego rodzaju faryzeuszem, który
pragnie jedynie wydać się samemu sobie dobrym. Wartość „dobry” pojawia się, kiedy
realizujemy (daną w akcie preferencji) wyższą wartość pozytywną; pojawia się ona na
podłożu aktu woli. Dlatego właśnie nie może nigdy być jego materią. Znajduje się ona
jak gdyby „na grzbiecie”19 tego aktu20.

Człowiek nie tylko chce dobra – podkreśla Karol Wojtyła – ale również chce być
dobry. Chce lub nie chce: w tym zawiera się elementarny rdzeń moralności. I nie można
by całkiem zgodzić się z poglądem, wedle którego wartości moralne pojawiają się niejako
na marginesie dążenia do różnych innych wartości przedmiotowych. Byłby to czysty
psychologizm, sprowadzenie do jednostronnego założenia, wedle którego człowiek tylko
„chce dobra”, a niedostrzeżenie tego, że nie mniej rzeczywiście „chce być dobry”.
Oczywiście, ów pogląd, że wartości moralne pojawiają się niejako tylko „obok”, „na
marginesie” dążenia do różnych wartości przedmiotowych, zawiera w sobie częściową
prawdę. Urzeczywistnianie dobra lub zła moralnego w konkretnym czynie dokonuje się
zawsze poprzez dążenie do jakiejś wartości przedmiotowej. Można powiedzieć, że
dokonuje się zawsze na gruncie takiego dążenia, można nawet w związku z tym powie-
dzieć, iż wartość moralna pojawia się „obok” wartości przedmiotowej jako celu dążenia,
jakby na jej marginesie. Wszystko to jednak nie znaczy, że wartość moralna sama nie jest
przedmiotem woli, że do niej samej człowiek nie dąży w swym czynie. Trudno zgodzić
się na taką całkiem ateleologiczną teorię moralności, jaką głosił na przykład M. Scheler.
Wydaje się raczej, że w a r t o ś ć m o r a l n a j e s t t a k ż e c e l e m
[podkreśl. moje – K. J], choć w inny sposób niż jakakolwiek wartość przedmiotowa
ludzkiego działania. Dążenie do niej przenika w czynach ludzkich różnorodne chcenia
różnorodnych dóbr. Chcąc różnorodnych dóbr, człowiek w obrębie tych chceń równocześ-

19 „W oryginale «auf dem Rücken» dieses Aktes. W tym obrazowym określeniu – jak wy-
jaśnia tłumacz tekstu Schelera W. Galewicz – chodzi nie tylko o to, że wartości moralne
spoczywają jakby «na barkach» aktu woli, czyli mają w nim swojego nosiciela (chociaż i to
naturalnie jest prawdą), ile o to, że nie występują «przed jego oczyma», czyli nie nadają się
na cel jego intencji (tak jak naturalnie nie widzimy tego, co mamy na plecach” (M. S c h e -
l e r, Stosunek wartości „dobry” i „zły” do pozostałych wartości i do dóbr, w: Z fenomenologii
wartości. Teksty filozoficzne, wybrał, przełożył i przedmową opatrzył W. Galewicz, Kraków:
Papieska Akademia Teologiczna 1988, s. 67).

20 M. S c h e l e r, Stosunek wartości „dobry” i „zły” do pozostałych wartości i do dóbr,
w: Z fenomenologii wartości. Teksty filozoficzne, wybrał, przełożył i przedmową opatrzył
W. Galewicz, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna 1988, s. 63-64.
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nie chce być dobry – albo też przeciwnie, rezygnuje z tego: nie chce być dobry. W tym
drugim zawiera się zło moralne21.

W interpretacji moralności nie można zrezygnować z ujęcia wartości mo-
ralnej jako celu dążenia. Celowość właściwa wartościom moralnym jest inne-
go rodzaju niż celowość wartości przedmiotowych. Różnica dotyczy charak-
teru wartości, a także charakteru dążenia. „Nie można się chyba zgodzić
z poglądem – dodaje K. Wojtyła – że wartość moralna realizuje się niejako
obok innych dążeń (auf dem Rücken), a sama nie jest przedmiotem dążenia
– woli osoby”22.
Wartość moralna – jak zauważa Wojtyła – urzeczywistnia się, nie tyle

i nie tylko „na marginesie czynu”, jako jego produkt uboczny, ale „w czy-
nie”, wewnątrz jego dynamicznej struktury. Wartość moralna niejako „osadza
się” w osobie, zakorzenia się w niej i staje się jej własną jakością. Doskonale
pokazuje to przeżycie winy, jako przeżycie zła moralnego, którego jest się
sprawcą. Człowiek jako sprawca czynu moralnie złego sam staje się moralnie
zły. Zło niejako przechodzi z czynu na osobę23.
Wydaje się, że Wojtyła uznaje Schelerowskie stwierdzenie dotyczące poja-

wienia się wartości moralnej niejako na marginesie czy obok wartości przed-
miotowej, którą człowiek urzeczywistnia zgodnie z zasadą trafnej preferencji.
Ale jednocześnie nie zgadza się z twierdzeniem Schelera, że sama wartość
moralna nie może być przedmiotem dążenia. I to jest właśnie – jak sądzę –
sedno sporu, jaki Karol Wojtyła toczył z Maxem Schelerem. Wojtyła –
w przeciwieństwie do Schelera – uważa, że człowiek nie tylko może, ale
powinien dążyć do własnej wartości moralnej. To właśnie osiągnięcie mo-
ralnej dobroci jest powinnością człowieka. Podstawowa powinność człowieka
jako osoby – to być i stawać się moralnie dobrym. Tym samym Wojtyła opo-
wiada się za możliwością teleologicznej interpretacji moralności, zgodnie
z którą wartość moralna jest celem stawianym do realizacji.

21 W o j t y ł a, Problem teorii moralności, s. 237.
22 W o j t y ł a, Człowiek w polu odpowiedzialności, s. 38.
23 W o j t y ł a, Problem teorii moralności, s. 227.
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5. POSZUKIWANIE PODSTAW MORALNOŚCI

Karol Wojtyła dokonuje próby połączenia interpretacji moralności, jakie
występują na gruncie filozofii bytu i filozofii świadomości. Pokazuje, w jaki
sposób można scalić te dwie orientacje, których założenia teoriopoznawcze
są zasadniczo sprzeczne. Tym wspólnym gruntem jest doświadczenie moral-
ności. Wojtyła stwierdza, że te dwa aspekty zjawiska moralnego: aspekt for-
malny – „chcę być dobry” i materialny – „chcę dobra” współwystępują. Pozo-
stają jednak pewne niejasności co do tego, w jaki sposób są one ze sobą
powiązane.
Jeśli fundamentem moralności jest byt, struktura bytowa człowieka, jego

bycie i stawanie się, to to, co jest zgodne z rozumną naturą człowieka, jest
moralnie dobre, to co jest przeciwne rozumnej, wolnej naturze człowieka, jest
moralnie złe. Dążenie do rozwoju, do realizacji potencjalności bytowej jest
podstawą moralności. To stanowisko charakteryzuje się teleologizmem antro-
pologiczno-etycznym. Wojtyła modyfikuje teleologizm – nazwijmy go – kos-
mologiczny na rzecz teleologizmu antropologicznego, czyli na rzecz auto-
teleologii osoby24. Autoteleologia osoby oznacza, że człowiek sam dla sie-
bie staje się celem i kresem. Autoteleologia kresu dotyczy samospełnienia
człowieka poprzez dobre czyny. W tych czynach człowiek wyrasta ponad sie-
bie, ponad dynamizmy swojej natury. Kresem, ku któremu w samospełnieniu
człowiek zmierza, jest uzależnienie swoich czynów od odkrytej w sądach
sumienia prawdy o dobru. Z autoteleologią kresu wiąże się drugi wymiar
autoteleologii celu, którą starożytni myśliciele związali ze szczęściem25.
Czy dążenie do szczęścia, którego osiągnięcie stanowi istotę ludzkiej

autoteleologii celu, nie kwestionuje samych podstaw moralności, która nie

24 Por. K. W o j t y ł a, Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka, w:
t e n ż e, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, s. 479-490. Zastosowanie zasady
teleologii do moralność sprawia, że czyn staje się moralnie powinny przez to, że jest warun-
kiem do osiągnięcia nadrzędnego celu i moralnie dobry przez to, że skutecznie do tego celu
prowadzi. Czyn moralny pozostaje w relacji środka do celu. W ten sposób działanie moralne
byłoby pozbawione charakteru bezwarunkowego, kategorycznego i bezinteresownego. Teleolo-
giczne traktowanie moralności powoduje, że ma ona wszelkie znamiona prakseologii zapewnia-
jącej ludziom osiągnięcie szczęścia. I. Kant dokonał zakwestionowania zasady teleologii
w odniesieniu do moralności. Podstaw dla tej krytyki dostarczył utylitaryzm, który redukował
moralność do czystej użyteczności. Zakwestionowanie teleologicznego charakteru moralności,
którego dokonał I. Kant, skłoniło K. Wojtyłę do głębszego przemyślenia problemu autoteologii
człowieka.

25 W o j t y ł a, Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka, s. 490.
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może mieć celu poza sobą? W starożytnej i średniowiecznej tradycji filozo-
ficznej antropologię i etykę budowano wedle koncepcji teleologicznej. Celem,
ku któremu człowiek zmierzał, było szczęście. Na tej samej przesłance
chrześcijaństwo zbudowało swoją syntezę teleologii. Autoteleologia celu
wskazuje na to, że ostatecznym celem człowieka jest osiągnięcie szczęścia.
Gdyby człowiek realizował własną autoteleologię dążąc celowo do szczęścia,
to jego działanie – zgodnie z rozumowaniem Immanuela Kanta – nie miałoby
moralnego charakteru. Człowiek zatem byłby skazany na dylemat: albo trosz-
czyć się o własne szczęście, dzięki któremu jest możliwe samospełnienie,
albo działać moralnie. Autoteleologia celu, która jest niejako wpisana
w antropologię i etykę, pozostawałaby w sprzeczności z Kantowskim przeko-
naniem o nieteleologicznym charakterze moralności. Tymczasem autoteleolo-
gia celu, czyli szczęście jest jakby następstwem osiągnięcia autoteleologii
kresu, czyli samospełnienia człowieka poprzez moralnie dobry czyn. Koniecz-
ność spełniania tego czynu odkrywa człowiek dzięki sądom sumienia jako
swoją powinność. W tym znaczeniu ludzką autoteleologię celu można trakto-
wać jako ostatecznie zwieńczenie transcendencji osoby w czynie. Przekracza-
nie granic swego bytu w uzależnieniu własnych czynów od prawdy o dobru
przynosi człowiekowi szczęście, nie będąc celem jego bezpośrednich starań.
Celem bezpośrednich starań człowieka jest zachowanie wierności odkrytej
w sądach sumienia prawdzie. To jest określane jako autoteleologia kresu.
„Egzystencjalnie właściwa człowiekowi bytującemu i działającemu w świecie
jest nade wszystko autoteleologia kresu. Kresem owym jest prawda czynów
ludzkich. Sumienie stanowi podstawowy warunek spełniania siebie”26. Wy-
daje się, że osiągnięcie autoteleologii celu, czyli szczęścia, nie może się
dokonać na innej drodze niż poprzez autoteleologię kresu, czyli moralnie
dobry czyn.
Jeśli fundamentem moralności są wartości dane w przeżyciu intencjonal-

nym, to działanie moralne nie może mieć charakteru teleologicznego. War-
tości nie dadzą się ująć przez pryzmat kategorii celu działania. Próba
sprowadzenia wartości moralnych do bycia środkiem służącym do całkowitego
rozwoju natury człowieka, jego „wykończenia” i doskonałości jest całkowitym
nieporozumieniem. Wartości moralne nie zależą od pragnień czy gustów czło-
wieka, człowiek pragnie je realizować nie ze względu na osiągnięcie jakiegoś
celu, czy własnego szczęścia, ale ze względu na nie same. Ich realizacja

26 Tamże, s. 490.
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rozwija człowieka bytowo, ale nie stąd płynie ich powinnościowość moral-
na27. Realizując wartości, człowiek sam niejako przy okazji staje się moral-
nie dobry, ale ten skutek nie jest zamierzony. Wartość i jej intencjonalne
przeżycie, które wyzwala w człowieku chcenie jej urzeczywistnienia, jest
według fenomenologów, m.in. Schelera – podstawą moralności.
Jeśli stawiam sobie za cel własną moralną wartość, nie kłamię, nie zdra-

dzam, bo to godziłoby w moje poczucie godności, chcę stać się moralnie do-
bry i dlatego pomagam drugiemu, czy nie jest to egocentryczne podejście do
moralności? – zastanawiają się przedstawiciele etyki wartości. Jeśli własnej
moralnej wartości nie stawiamy sobie jako celu, to skąd ma się ona wziąć
w podmiocie, w działającej osobie – pyta z kolei Wojtyła. W tym punkcie
wyraźnie rysuje się kontrowersja między Wojtyłą a Schelerem, którego etyka
czystych wartości wolna jest od wszelkiego teleologizmu.
Natura ludzka, by tak rzec, jest „kompatybilna” z wartościami moralnie

doniosłymi, ale chodzi o to, co jest motywem, a co efektem działania. Czy
tym motywem jest – jak w perspektywie arystotelesowsko-tomistycznej –
samorozwój, realizacja potencjalności bytowych, czy jak w perspektywie
fenomenologicznej – saomotranscendencja, przekraczanie siebie ku wartoś-
ciom moralnie doniosłym? Czy fenomeny życia moralnego takie, jak np.
miłość, wierność, wina moralna znajdują swe właściwe podstawy w dążeniach
entelechialnych czy w pragnieniu urzeczywistniania wartości?

6. INTERPRETACJA PODSTAW MORALNOŚCI A WYCHOWANIE

„Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” (Mt
19,16). Pytanie bogatego młodzieńca – zapisane przez ewangelistę Marka –
poddane zostało analizie przez Jana Pawła II w encyklice Veritatis splendor.
„Rozmówca Jezusa – pisze papież – wyczuwa, że istnieje związek pomiędzy
dobrem moralnym a wypełnieniem własnego przeznaczenia”28. Pytanie
o możliwość świadomego i celowego dążenia do własnej moralnej dobroci ma
zarówno teoretyczne, jak i praktyczne znaczenie. Można powiedzieć, że jest

27 Por. K. S t a c h e w i c z, W poszukiwaniu podstaw moralności. Tomistyczna etyka
prawa naturalnego a etyka wartości Dietricha von Hildebranda, Kraków: Universitas 2001,
s. 264-265.

28 J a n P a w e ł II, Encyklika Veritatis splendor, Watykan 1993, p. 8.
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to pytanie pedagogiczne, a odpowiedź na nie jest głównym przesłaniem
wychowania29.
Jak stawać się człowiekiem moralnie dobrym? Udzielenie odpowiedzi na

to pytanie uwikłane jest w teoretyczne i praktyczne trudności i kontrowersje.
Stawanie się moralnie dobrym, które dokonuje się na drodze celowego i świa-
domego dążenia do własnej moralnej doskonałości, często rodzi zarzut moral-
nego egocentryzmu, czy wręcz faryzejskiej postawy. Dlatego wielu filozofów
i etyków z dużą rezerwą odnosi się do postulatu dążenia do doskonałości30.
„Widzimy, że dążenie do doskonałości – pisze Władysław Tatarkiewicz – ła-
two budzi poczucie wyższości i zadowolenia z siebie oraz pewność siebie, tę
postawę, którą niektórzy nazywają faryzejską. A również doświadczamy, że
często dążenie to jest egocentryczne i daje gorsze wyniki moralne i społecz-
ne, niż postępowanie ekstrawersyjne oparte nie na doskonałości własnej, lecz
na życzliwości i dobroci dla innych”31. Emanuel Mounier zauważa, że „nad-
miar troski o nas samych, choćby była to troska duchowa rodzi w nas ego-
centryzm niby złośliwy nowotwór”32. Marian Przełęcki twierdzi, że moralnie
dobry czyn nie może być motywowany dążeniami perfekcjonistycznymi, ale
powinien on wypływać z aktywnej troski o cudze dobro posuniętej aż do
własnej samozatraty33.
Analizy Karola Wojtyły ukazują obiektywny wymiar osiągania przez czło-

wieka bytowej doskonałości. Chodzi o realne doskonalenie własnego bytu,
a tym samym spełnianie ontycznej i moralnej powinności, a nie emocjonalne
przeżywanie tego faktu i upajanie się świadomością własnej moralnej nie-
skazitelności, co – rzecz jasna – może być zaczynem faryzejskiej dumy.
Czymś innym jest „chcieć być dobrym”, a czymś innym „chcieć przeżywać
to, że jestem dobry”. Tylko to drugie przeżycie ma wszelkie znamiona
faryzeizmu. Troska o własną moralną doskonałość nie jest egoistyczna, ale
jest wyrazem pragnienia uszanowania własnej godności osobowej34. Chcieć

29 Por. np. S t a r n a w s k i, Prawda jako zasada wychowania, s. 161.
30 Zob. np. T. Ż y c h i e w i c z, Pochwała niedoskonałości, „W drodze” 1988, nr

7(179), s. 33-44.
31 W. T a t a r k i e w i c z,Doskonałość moralna, w: t e n ż e,O doskonałości. Wybrane

eseje, Lublin: Instytut Wydawniczy Daimonion 1991, s. 48.
32 E. M o u n i e r, Wprowadzenie do egzystencjalizmów, Kraków: Wydawnictwo Znak

1964, s. 56.
33 M. P r z e ł ę c k i, Wezwanie do samozatraty, „Więź” 1973, nr 12, s. 5-10; t e n ż e,

Kilka uwag o idei dobroci, „Etyka” 35(2002), s. 77-82.
34 Por. K. W o j t y ł a, W poszukiwaniu podstaw perfekcjonizmu w etyce, w: t e n ż e,

Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991, s. 205.
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być dobrym jako człowiek – to niezbędny warunek bycia dla innych. Wojtyły
koncepcja „bycia i stawania się człowieka moralnie dobrym” uwalnia wycho-
wanie na niej oparte od zarzutu egocentryzmu i relatywizmu moralnego. Do-
skonałość jako pojęcie filozoficzne stanowi w tym wypadku obiektywny
odpowiednik celu wychowania.
W centrum etyki Wojtyły znajduje się osoba i nakaz jej miłowania wyra-

żony za pomocą normy personalistycznej35. Wojtyła dostrzega głęboki zwią-
zek między godnością, autorealizacją i szczęściem, jednakże rozważania na
temat szczęścia podejmuje w nowej personalistycznej perspektywie, nieznanej
etyce arystotelesowsko-tomistycznej. Personalizm Wojtyły przezwycięża eu-
dajmonizm, jeśli chodzi o rozumienie źródła normy moralności; w persona-
lizmie jest nim godność osoby, a w eudajmonizmie nie wykluczając jego wer-
sji perfekcjonistycznej – szczęście. Człowiek osiąga szczęście i pełnię
własnego rozwoju dokonując czynów moralnie dobrych, czynów, które są wy-
razem afirmacji osoby ze względu na jej godność – czynów miłości. Miłość
nie jest „środkiem” do samodoskonalenia. Zdolność do miłości jest oznaką
dojrzałego człowieczeństwa. Chyba najistotniejszym zadaniem opartego na
miłości wychowania personalistycznego jest uczenie samej miłości.

Na czym polega wychowanie? Wydaje się – pisze Jan Paweł II – że aby trafnie na
to pytanie odpowiedzieć, nie można pominąć dwóch fundamentalnych prawd: po pierwsze,
że człowiek jest powołany do życia w prawdzie i miłości; po drugie, że każdy urze-
czywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego. Odnosi się to zarówno do
tych, którzy wychowują, jak i do tych, którzy są wychowywani. Również i wychowanie
jest procesem, w którym wzajemna komunia osób dochodzi do głosu w sposób szczegól-
ny. Wychowawca jest osobą, która „rodzi” w znaczeniu duchowym36.

Wychowanie jest obdarzaniem człowieczeństwem, „wzbudzaniem” w wy-
chowanku osoby, którą potencjalnie od początku jest. Istotą aktu wychowaw-
czego jest „maieutyka osoby”37.

35 „Norma ta – pisze K. Wojtyła – jako zasada o treści negatywnej stwierdza, że osoba
jest takim dobrem, z którym nie godzi się używanie, które nie może być traktowane jako
przedmiot użycia i w tej formie jako środek do celu. W parze z tym idzie treść pozytywna
normy personalistycznej: osoba jest takim dobrem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie
do niej stanowi tylko miłość. I tę właśnie pozytywną treść normy personalistycznej eksponuje
przykazanie miłości” (Miłość i odpowiedzialność, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Nauko-
wego KUL 1986, s. 42).

36 J a n P a w e ł II, List do Rodzin, Watykan 1994, p. 16.
37 „Działaniem prawdziwe wychowawczym – pisze M. Nowak – będzie jakieś działanie

jedynie wtedy, gdy będzie wspierało nas we wzrastaniu «w człowieczeństwie» (w «humanitas»)
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Należy podkreślić, że chodzi tu o wychowanie integralne, którego celem
jest doskonalenie całego człowieka, pomoc w osiąganiu dojrzałego człowie-
czeństwa. Tymczasem współczesne szkolnictwo w procesie kształcenia –
oderwanym od wychowania – kładzie nacisk na doskonalenie jedynie po-
szczególnych zdolności czy kompetencji ucznia, które w przyszłości mogą
ułatwić mu sprawne funkcjonowanie na rynku pracy. Człowiek, który nawet
perfekcyjnie opanuje wiedzę służebną wobec pracy, może jako istota duchowa
pozostać absolutnie pusty i pogrążyć się w naukowo podbudowanym barba-
rzyństwie38.
W całym procesie wychowania – z troską zauważał Jan Paweł II39 – na-

stąpiło jednostronne przesunięcie w kierunku samego wykształcenia. Trafność
tej diagnozy oznaczałaby całkowitą alienację wychowania: „zamiast pracować
na rzecz tego, kim człowiek powinien „być” pracowałoby ono tylko na rzecz
tego, czym może się wykazać w dziedzinie „ma”, „posiada”. Wykształcenie,
które odnosi się do tego, co człowiek ma, zaczyna przesłaniać samego czło-
wieka.
Wojciech Chudy, pisząc o istocie pedagogiki personalistycznej, zauważył,

że społeczeństwo w procesie socjalizacji kształtuje człowieka – uczy go
„kulturalnych” zachowań – czyni go człowiekiem „dobrze ułożonym”, „w po-
tocznym sensie dobrze wychowanym”, ale nie znaczy to, że staje się on
dzięki tym zabiegom człowiekiem dobrym w sensie moralnym, że dostrzega
– w sobie i w innych – najgłębszą wartość osobowego istnienia – godność.
Człowiekiem dobrym możemy nazwać kogoś, „kto żyje godnie, czyli postę-
puje według kryterium własnej godności osobowej, tej wartości najgłębszej,
która jest identyczna z wartością każdej innej osoby. Kogoś takiego możemy
także nazwać człowiekiem mądrym. Mądrość nie utożsamia się tutaj z wiedzą
w sensie wykształcenia. Jeśli można mówić w tym kontekście o wiedzy, to

i w działaniu na rzecz pobudzenia do osobowego sposobu życia, a więc wzbudzenia osoby
(«maieutyki osoby»). Wychowanie będzie więc działalnością na rzecz inicjacji, wprowadzenia
w życie i postępowanie wolne i odpowiedzialne [...] Wychowanie ujęte w wyżej wskazanym
znaczeniu będzie nadawało wychowawczy charakter wszystkim innym działaniom indywidual-
nym i społecznym (także socjalizacji, inkulturacji itp.)” (Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie
dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1999, s. 271).

38 Por. M. S c h e l e r, Formy wiedzy i kształcenie, tłum. S. Czerniak, w: t e n ż e,
Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tłum. S. Czerniak, A. Węgrzecki, Warszawa:
PWN 1987, s. 382.

39 Zob. J a n P a w e ł II, W imię przyszłości kultury (Przemówienie w UNESCO, Paryż,
2 czerwca 1980), w: J a n P a w e ł II, Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie,
Rzym: Fundacja Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej 1986, s. 73.
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tylko w znaczeniu pewnej głębokiej intuicji tego, co najważniejsze dla sa-
mego człowieka i innych ludzi. To zaś wiąże się ściśle właśnie z godnością
osobową”40.
Czy dzięki wychowaniu człowiek może stawać się moralnie dobry i mą-

dry? Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy troszczymy się, by czło-
wiek powierzony naszej opiece próbował samodzielnie docierać do prawdy
o dobru, a rozpoznane dobro realizował w swych czynach i przez to sam sta-
wał się moralnie dobry, czy raczej naszą jedyną troską jest dbanie o to, by
zachowanie naszych wychowanków było zgodne z panującymi normami przy-
stosowania41. Takie zachowania mogą wprawdzie być – i przeważnie są –
społecznie pożyteczne, można w nich odnaleźć altruistyczne nastawienie
wobec innych osób, ale czynności zgodne z normami przystosowania, które
są efektem wyuczonych nawyków, nie są jednak czynami wyrażającymi oso-
bę, nie doskonalą swego sprawcy.
Spory o interpretację moralności chciałam rozważyć głównie po to, by

wniknąć głębiej w to, co stanowić może fundament relacji wychowawczych.
Znajomość dobra w sensie moralnym i rozumienie tego, jak człowiek staje
się dobry, mogą okazać się bardzo ważne w takim wychowywaniu, które
pomaga w zbliżaniu się do moralnej dojrzałości. Pytanie o to, jak człowiek
staje się dobry, wykracza poza naukowe – psychologiczne i socjologiczne
badania. Wymaga ono analiz antropologicznych i etycznych i prowadzi do
ufundowania filozoficznych podstaw wychowania moralnego.
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niać swe czynności. Normy przystosowania mają „za swój właściwy i bezpośredni przedmiot:
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Naukowego KUL 1986.

W o j t y ł a K.: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. Styczeń,
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red. B. Bejze, t. III, Warszawa: Wydawnictwo ss. Loretanek–Benedyktynek 1969,
s. 217-249.

W o j t y ł a K.: Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka, w:
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W. Chudy, J. Gałkowski, A. Rodziński, Lublin: TN KUL 1994, s. 477-490.
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SEARCH FOR THE FOUNDATIONS OF MORALITY
AND EDUCATION

DELIBERATIONS WITH REFERENCE
TO KAROL WOJTYŁA’S AND MAX SCHELER’S VIEWS

S u m m a r y

In the article an attempt is made to search for the foundations of morality in the context
of education, with reference to two philosophical currents: philosophy of being (metaphysics)
and philosophy of the subject. Analysis of Karol Wojtyła’s texts and of his debate with Max
Scheler about the teleological character of morality gives rise to a reflection on the issue of
achieving moral perfection by man; perfection that is important from the point of view of
pedagogy. In personalistically-oriented education the problem is not only how to define who
the man is, but also who he should be, in what way he becomes morally good and what
educational activities may help him in this respect. Searching for an answer to this question
that is significant for education becomes also searching for the foundations of morality.

Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: moralność, wychowanie, filozofia bytu, filozofia podmiotu, osoba, dobro,
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KONCEPCJA PEDAGOGIKI KLASYCZNEJ*

Przedmiotem niniejszego artykułu jest koncepcja jednego ze stanowisk
w pedagogice, określanego terminem „pedagogika klasyczna”. Celem artykułu
jest analiza kategorii oraz tez pedagogiki klasycznej w odniesieniu do
filozofii klasycznej, rozumianej jako paradygmat, do którego odwołuje się to
stanowisko w pedagogice. Zamierzam także scharakteryzować relacje zakreso-
we, jakie zachodzą miedzy „pedagogiką klasyczną” a terminami bliskoznacz-
nymi. Prowadzone analizy mają charakter sprawozdawczy (ewentualnie regu-
lujący). Kończąc, poczynię kilka uwag odnośnie do krytyki (dyskursu toczą-
cego się wokół) pedagogiki klasycznej.

1. TERMIN

Termin „pedagogika klasyczna” jest terminem wieloznacznym oraz nie-
ostrym zakresowo. W literaturze pedagogicznej znaleźć można dwa podsta-
wowe rozumienia tego terminu: pierwsze oznaczające model kształcenia neo-
humanistycznego1; drugie odnoszące się do koncepcji opartej na filozofii

Dr PIOTR MAGIER – adiunkt Katedry Pedagogiki Ogólnej, Instytut Pedagogiki Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail:
piomae@kul.lublin.pl

* Treść artykułu stanowi poszerzoną wersję wystąpienia autora na III Międzynarodowej
Konferencji Pedagogiki Filozoficznej „Filozofia wychowania w Europie w XX wieku. Dorobek
B. Suchodolskiego w zakresie filozofii wychowania”, organizowanej w dniach 19-21.09.2008
na Uniwersytecie Łódzkim.

1 S. W o ł o s z y n, Rozwój nowoczesnych systemów szkolnych w XIX wieku, w: Peda-
gogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN 2008, s. 138-139.
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św. Tomasza z Akwinu. W prezentowanym artykule interesować mnie będzie
to drugie rozumienie.
Analiza semantyczna nazwy „pedagogika klasyczna” wymaga zastanowie-

nia się nad dwoma członami tego terminu. W większym stopniu interesować
mnie będzie treść przymiotnika „klasyczny(a)”. Przyjmuję, że pierwszy człon
wspomnianej nazwy, tj. „pedagogika” określa naukę, w ramach której się po-
ruszamy2. Drugi wskazuje na węższe zakresowo stanowisko (koncepcję),
funkcjonujące w ramach tej nauki.
Podobnie jak pojęcie „pedagogika klasyczna”, również przymiotnik „kla-

syczny(a)” nie jest jednoznaczny i co za tym idzie – ostry. Definicje słow-
nikowe oraz analizy semiotyczne3 przypisują terminowi „klasyczny” następu-
jące znaczenia: 1) zbiór poglądów powstałych w okresie starożytności – dla
cywilizacji europejskiej, głównie starożytności greckiej i rzymskiej oraz he-
brajskiej; 2) koncepcje historycznie pierwsze w danej dziedzinie stanowiącej
podstawę jej rozwoju i ewolucji w czasie historii; 3) wskazanie na szczytowy
moment (fazę) rozwoju, najbardziej dojrzałą koncepcję w ramach danej nauki;
4) zbiór stanowisk przestarzałych, anachronicznych; 5) koncepcję aspirującą
do odpowiedzi na najbardziej istotne pytania w danej dziedzinie.
Termin „klasyczny” używany jest nie tylko w znaczeniu opisowym, lecz

również wartościującym – zarówno w sensie dodatnim, jak i ujemnym4, przy
czym w omawianym znaczeniu chodzi o znaczenie opisowe.
Sądzę, że analizowany termin jest utworzony na zasadzie analogii do

określenia „filozofia klasyczna”, przez przeniesienie przymiotnika „klasyczny”
na „pedagogikę”5. Popularyzacja „pedagogiki klasycznej” to proces współ-
czesny, realizowany przez pedagogów i filozofów zorientowanych personali-
stycznie, o których mowa w dalszej części artykułu.
W literaturze pedagogicznej znaleźć można inne terminy, które używane

są jako terminy bliskoznaczne lub synonimiczne dla „pedagogiki klasycznej”.
Należą do nich: „pedagogika personalistyczna”, „pedagogika chrześcijańska”,

2 Pomijam w tym miejscu bogatą dyskusję na temat rozumienia terminu „pedagogika” oraz
naukowego statusu pedagogiki.

3 Korzystam z tekstu: A. B r o n k, S. M a j d a ń s k i, Klasyczność filozofii klasycznej,
„Roczniki Filozoficzne” 39-40(1991-1992), z. 1, s. 368-372.

4 Tamże, s. 370.
5 Por. S. G a ł k o w s k i, Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy

koncepcji wychowania moralnego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003, s. 43.
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„pedagogika katolicka”, „pedagogia perennis”6. Zaprezentowane typy relacji
mają charakter regulujący, w literaturze przedmiotu spotyka się bowiem różne
ich (tj. relacji) ujęcia. Prześledźmy pokrótce każdą z nich.
Relację zakresową między kategoriami „pedagogika klasyczna” a „pedago-

gika personalistyczna” potraktować można jako relację zawierania się, przy
czym terminem szerszym zakresowo wydaje się termin „pedagogika personali-
styczna”. Mówiąc inaczej, pedagogika klasyczna jest typem pedagogiki perso-
nalistycznej, tzn. istnieją takie typy personalizmu, które nie mają charakteru
klasycznego (tu: tomistycznego), np. pedagogika egzystencjalna czy persona-
lizm W. Sterna7, lub takie personalizmy, które stanowią połączenie tomizmu
z innymi stanowiskami w filozofii – np. fenomenologią, jak personalizm
K. Wojtyły – Jana Pawła II8.
Jako argument za zaproponowanym wcześniej modelem relacji między per-

sonalizmem a pedagogiką klasyczną posłużyć może także podział personaliz-
mu zaproponowany przez E. Mouniera9. Wymienia on personalizm o charak-
terze dynamicznym oraz statycznym. Personalizm dynamiczny skupia swoje
zainteresowanie na egzystencji człowieka i jego problemach; personalizm
statyczny eksponuje natomiast uniwersalne kategorie opisu bytu ludzkiego,
drugorzędnie zajmując się jego egzystencją. Ten właśnie typ: personalizm
statyczny odpowiada analizie antropologicznej prowadzonej w ramach tomiz-
mu, czyli pedagogice klasycznej.
Zakresowe rozważania dotyczące personalizmu i koncepcji klasycznej

w pedagogice uzupełnić można o uzasadnienie historyczne. Wychowawcze
pytania i tezy współcześnie uważane za typowe dla pedagogiki klasycznej,
uznać można za wcześniejsze historycznie, gdyż pojawiły się w ramach to-
mistycznej koncepcji antropologii i etyki. Natomiast pierwotne pytania i tezy
personalizmu nie dotyczyły kwestii wychowawczych lecz teologicznych lub/i
filozoficznych. Personalizm rozumiany jako zbiór tez dotyczących wychowa-

6 B. K i e r e ś, Współczesna szkoła: wychowywać czy eksperymentować?, „Cywilizacja”
2006, nr 18, s. 52, 53, 57.

7 M. N o w a k, Pedagogika personalistyczna, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki,
s. 235, 236; B. K i e r e ś, O personalizm w pedagogice. Studia i szkice z teorii wychowania,
Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej 2009, s. 22-23.

8 Na temat wychowawczych implikacji personalizmu K. Wojtyły zob.: A. R y n i o,
Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.

9 B. T r u c h l i ń s k a, Filozoficzne tradycje myślenia o osobie i osobowości. Perso-
nalizm polski, w: Człowiek – Wartości – Sens. Studia z psychologii egzystencji, red. K. Popiel-
ski, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1996, s. 323-324; M. N o w a k, Podstawy pedagogiki
otwartej, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1999, s. 304-309.
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nia, pojawił się wraz z francuskim ruchem społecznym (i czasopismem
„L‘Esprit”) datowanym na lata trzydzieste XX wieku. Od tego czasu dopiero
mówić można o percepcji personalizmu na grunt pedagogiczny, a także o pro-
cesie tworzenia filozoficznych podstaw dla personalizmu w pedagogice.
Z biegiem czasu myśl tomistyczna staje się jedną z koncepcji uzasadniających
personalizm. W Polsce dotyczy to m.in. W. Granata, J. Pastuszkę J. Pietera
i J. Woronieckiego10.
Odmienny typ relacji zakresowych istnieje między „pedagogiką kla-

syczną” a „pedagogiką chrześcijańską”11. Relację te określić można jako re-
lację zachodzenia. Zarówno pedagogika klasyczna, jak i pedagogika chrześci-
jańska mają wspólne pojęcia, tezy i argumenty; niemniej oba stanowiska mają
także treści specyficzne dla siebie. W ramach pedagogiki chrześcijańskiej
mówić bowiem można o różnych koncepcjach pedagogicznych, wśród których
funkcjonuje również koncepcja klasyczna (tomistyczna). Jednocześnie pedago-
gika klasyczna nie zawiera się w pedagogice chrześcijańskiej. Posiada własne,
specyficzne treści, do których zaliczyć można treści filozofii Arystotelesa
czy model wychowania greckiego – paideę, niedające się zredukować do sta-
nowiska chrześcijańskiego.
Szczegółowym przypadkiem relacji zakresowych między pedagogiką kla-

syczną a pedagogiką chrześcijańską jest relacja z pedagogiką katolicką,
wchodzącą w zakres tej drugiej12. Relacja ta również ma charakter zacho-
dzenia, niemniej inny typ treści pozostaje specyficzny dla obu koncepcji.
Chodzi mianowicie o problem konfesyjności13. Pedagodzy klasyczni14 pro-
testują przeciwko takiemu (tj. synonimicznie z „pedagogiką katolicką”) ro-

10 T r u c h l i ń s k a, Filozoficzne tradycje myślenia, s. 321-324; N o w a k, Pedagogika
personalistyczna, s. 234, 236-237.

11 Por. K i e r e ś, Współczesna szkoła, s. 52-53, 57-59; t e n ż e, O personalizm,
s. 8, 42-43.

12 K i e r e ś, O personalizm, s. 27.
13 Problem ten przybrał formę dyskusji dotyczącej użycia terminu „pedagogika katolicka”

dla oznaczenia stanowiska teoretycznego oraz praktyki edukacyjnej; zob.: A. D z i ę g a,
W sprawie kryterium dyskusji nad pedagogiką katolicką, „Pedagogika Katolicka” 2007, nr 1,
s. 23-26; J. K o s t k i e w i c z, O potrzebie pedagogiki katolickiej jako kierunku (spe-
cjalności) edukacji uniwersyteckiej, „Pedagogika Katolicka” 2007, nr 1, s. 29-33;
W. D ł u b a c z, Pedagogika katolicka? Uwagi filozofa, „Pedagogika Katolicka” 2007, nr 1,
s. 52-54.

14 Por. B. K i e r e ś, Współczesny wychowawca wobec antypedagogiki, w: Idee pedagogiki
filozoficznej, red. S. Sztobryn, B. Śliwerski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2003,
s. 137; K i e r e ś, O personalizm, s. 38.
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zumieniu ich koncepcji, widząc w tym zagrożenie redukcją do wyznaniowej
doktryny wychowawczej. Powołując się na racjonalizm, treści uniwersalne
funkcjonujące w ramach własnej koncepcji, negują zasadność utożsamienia
własnego stanowiska z poglądami określonej grupy wyznaniowej czy Kościo-
ła, choć niejednokrotnie podkreślają zasługi Kościoła katolickiego dla rozwoju
koncepcji klasycznej. Z drugiej strony jasno stwierdzić należy, że w ramach
pedagogiki katolickiej funkcjonują inne niż klasyczna koncepcje wychowania,
np. koncepcja L. Gussaniego15.
Za synonimiczną uznać można natomiast relację między „pedagogiką kla-

syczną” a „pedagogią perennis”, tj. wieczystą. Termin „pedagogia perennis”
jest przeniesieniem analogicznego terminu z dziedziny filozofii (philosophia
perennis), używanego dla oznaczenia filozofii tomistycznej. Termin ten od-
nosi się do przeświadczenia mówiącego, że tylko w ramach filozofii tomi-
stycznej uzyskać można pewne, ostateczne odpowiedzi na podstawowe pyta-
nia filozofii16.

2. POJĘCIE PEDAGOGIKI KLASYCZNEJ

Pojęcie pedagogiki klasycznej, która stanowi przedmiot analizy podjętej
w niniejszym artykule, tworzyć można w dwojaki sposób.
Po pierwsze, odpowiedź na pytanie: jak rozumieć termin „pedagogika kla-

syczna”? – skonstruować można przy wykorzystaniu tzw. zewnętrznych kryte-
riów autonomii nauki17, wśród których wymienia się m.in.: ośrodki nauko-
we, pracowników nauki. (Pedagogika klasyczna to pedagogika uprawiana
w pewnych ośrodkach naukowych i przez pewnych naukowców). Zaznaczyć
jednak trzeba, że ich wykorzystanie uzależnione jest od przyjętych uprzednio
kryteriów treściowych. Sądzę, że dodatkowo mówić można o naukowcach
i ośrodkach, które tworzą koncepcję pedagogiczną wyłącznie na podstawie
filozofii arystotelesowsko-tomistycznej (rozumienie wąskie, właściwe), oraz
o naukowcach parcjalnie odwołujących się do koncepcji klasycznej (rozumie-

15 Por. B. K i e r e ś, Rozum a uczucia, w: Wychowanie człowieka otwartego, red. A. Ry-
nio, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2001, s. 93-94.

16 K i e r e ś, O personalizm, s. 36; G. L. G u t e k, Filozofia dla pedagogów, Gdańsk:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007, s. 281-293; B r o n k, M a j d a ń s k i, Kla-
syczność filozofii, s. 375, 384-386.

17 A. B r o n k, Czy pedagogika jest nauką autonomiczną?, w: W trosce o integralne
wychowanie, red. M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio, Lublin: Wydawnictwo KUL 2003, s. 54-55.



46 PIOTR MAGIER

nie szerokie – tożsame z pedagogiką personalistyczną w rozumieniu dyna-
micznym).
Zaryzykować można twierdzenie, że we właściwym (wąskim) rozumieniu

pedagogika klasyczna uprawiana jest w takich ośrodkach uniwersyteckich, jak
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II18 – przynajmniej wśród tych
pedagogów, którzy wprost odwołują się do tradycji lubelskiej szkoły filozofii
klasycznej, oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (np.
M. Gogacz). W odniesieniu do KUL-u dodatkowo chodzi o proweniencję do-
minikańską, która inspiruje do studiów tomistycznych także w pedagogice.
Jestem jednak przekonany, że przedstawione zaszeregowanie ma charakter
typologiczny, nieostry i raczej odnosi się do poszczególnych osób niż śro-
dowiska uniwersyteckiego en block.
W odniesieniu do osób naukowców19, do pedagogów klasycznych w wąs-

kim rozumieniu zaliczyć można: J. Maritaina, J. Woronieckiego, F. Bednar-
skiego, M. Gogacza, B. Kiereś; oraz niepedagogów poruszających tematy
pedagogiczne: M. A. Krąpca, A. Maryniarczyka, H. Kieresia, A. Robaczew-
skiego, P. Jaroszyńskiego i innych.
Za typowo klasyczne uznać można takie czasopismo, jak „Cywilizacja”

oraz szerzej: publikacje Instytutu Edukacji Narodowej Fundacji Servire
Veritati. W zakres działalności pedagogów klasycznych (jako autorów haseł)
zaliczyć także można Powszechną Encyklopedię Filozofii, wydawaną przez
Międzynarodowe Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
Po drugie, utworzenie pojęcia pedagogiki klasycznej polegać może na

opisie specyficznych tez (postulatów) jej paradygmatu20. Należą do nich:
1) uznanie ścisłego związku pedagogiki z filozofią; 2) uznanie tradycji
arystotelesowsko-tomistycznej za teoretyczną bazę (paradygmat) pedagogiki
klasycznej; 3) realizm; 4) podejście maksymalistyczne. Dodać jednak muszę,
że wymienione poniżej cechy odnoszą się do wąskiego, właściwego rozumie-
nia przytoczonego wcześniej terminu „pedagogika klasyczna”. W szerokim
rozumieniu „pedagogiki klasycznej” (personalizm) nie wszystkie wspomniane

18 Podstawy teoretycznego (o charakterze chrześcijańskim, personalistycznym) i admini-
stracyjnego istnienia pedagogiki w KUL dała działalność prof. Stefana Kunowskiego oraz prof.
Teresy Kukołowicz. Zob.: P. P. G a c h, Profesor Stefan Kunowski: dziedziny i charakter pracy,
w: W trosce o integralne wychowanie, s. 17-32; E. S ł o m k a, Prof. Dr hab. Teresa Kuko-
łowicz. Rys biograficzny, „Roczniki Nauk Społecznych” 24(1996), z. 2, s. 7-10.

19 Por. K i e r e ś, O personalizm, s. 36, 37; N o w a k, Pedagogika personalistyczna,
s. 236-238.

20 B r o n k, M a j d a ń s k i, Klasyczność filozofii, s. 376-377.



47KONCEPCJA PEDAGOGIKI KLASYCZNEJ

cechy uznać można za specyficzne – chodzi zwłaszcza o ostatni element, tj.
podejście maksymalistyczne.
1) Związek pedagogiki z filozofią. Zwolennicy pedagogiki klasycznej poj-

mują pedagogikę jako naukę autonomiczną, jednak w ścisłym związku z filo-
zofią21. Ich zdaniem pedagogika dzieli z filozofią wiele problemów – tak
więc zakres przedmiotu pedagogiki i filozofii częściowo pokrywa się. Szereg
pytań stawianych w pedagogice uznawanych jest wprost za pytania filozoficz-
ne (kim jest człowiek; czym są, jakie są i jak istnieją wartości; co jest istotą
dobra i zła moralnego). Dostrzega się także, iż pedagogika bądź generuje te
pytania, bądź świadomie lub nie zakłada konkretne na nie odpowiedzi. By
rozwiązać określone problemy pedagogiczne, konieczna jest uprzednia odpo-
wiedź na pytania filozoficzne, które to odpowiedzi warunkują stawiane w pe-
dagogice cele, dobór metod wychowania, opis funkcji realizowanych przez
podmioty wychowania.
2) Uznanie filozofii arystotelesowsko-tomistycznej za podstawę kon-

struowania koncepcji pedagogiki klasycznej. Szczególne zainteresowanie
budzi wśród pedagogów klasycznych tomizm, a zwłaszcza tomistyczna antro-
pologia22. Opis istoty człowieka, przebieg procesów poznawczych i decy-
zyjnych, zależność między sferą biologiczną, psychiczną i duchową w czło-
wieku, społeczne funkcjonowanie człowieka stanowią fundamentalne treści dla
tworzenia modelu wychowania. Tezy tomizmu w tekstach pedagogów klasycz-
nych pojawiają się w formie: a) rekapitulacji tomistycznej koncepcji czło-
wieka (a także tomistycznej etyki, teorii poznania czy metafizyki), b) jako
podstawa analizy szczegółowych problemów pedagogicznych, oraz c) jako
zbiór argumentów wykorzystywanych w polemice z innymi koncepcjami wy-
chowania. Zauważmy także, iż opis antropologiczny jest uznawany za płasz-
czyznę oceny innych, naukowych opisów człowieka – pochodzących z nauk
przyrodniczych oraz humanistycznych.
3) Realizm. Realizm pedagogiki klasycznej dotyczy trzech aspektów:

bytowego, poznawczego oraz aksjologicznego; przeciwstawiany stanowiskom
subiektywistycznym i relatywistycznym23.

21 K i e r e ś, O personalizm, s. 14; G a ł k o w s k i, Rozwój i odpowiedzialność,
s. 225-240.

22 K i e r e ś, O personalizm, s. 12-14.
23 W dalszej części korzystam z: G u t e k, Filozofia dla pedagogów, s. 40-48;

E. S m o ł k a, O potrzebie realizmu w wychowaniu, w: Filozofia a pedagogika. Studia i szkice,
red. P. Dehnel, P. Gutowski, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Edukacji TWP 2005, s. 95-106.
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W aspekcie bytowym zakłada się faktyczne, rzeczywiste istnienie świata,
któremu przypisuje się ponadto cechę inteligibilności, czyli możliwości jego
poznania na sposób racjonalny. Możliwość poznania rzeczywistości nie jest
nieograniczona, wyznaczają ją zdolności poznawcze człowieka, którym pewne
byty nie podlegają (kategoria tajemnicy) – na przykład Absolut, po części
człowiek.
W aspekcie poznawczym realizm polega na przekonaniu o prawdziwości

tez naukowych (filozoficznych), tj. na możliwości poznania prawdy (rozumia-
nej klasycznie, relacyjnie) o rzeczywistości. W sensie naukowym – na inter-
subiektywnej komunikowalności (sensowności) i sprawdzalności (choć nie
tylko w sensie empirycznym) głoszonych tez, oparciu wszelkiej wiedzy na
pierwotnym doświadczeniu zmysłowym (genetyczny empiryzm) oraz racjonal-
nych kryteriach uprawomocnienia wiedzy naukowej (metodologiczny racjo-
nalizm). Realizm poznawczy uznaje poznawczą wartość potocznych sądów
egzystencjalnych, uznawanych za pierwszy etap procesu poznania. Także
w aspekcie koncepcji pedagogicznej proponuje się tworzenie systemu wiedzy
opartego na doświadczeniu – nie zaś apriorycznie przyjmowane „ideały”, do
których dostosowuje się proces wychowania.
W aspekcie aksjologicznym realizm polega na odrzuceniu subiektywistycz-

nego rozmienia wartości (lub w ogóle kategorii wartości jako subiektywnej)
na rzecz kategorii prawdy, dobra i piękna, jako cech bytu (transcendenta-
liów)24. Wprowadza także hierarchię dóbr: przyjemnościowe, użyteczne,
właściwe; uznając jedynie dobro właściwe za treść celu wychowania adekwat-
nego względem godności człowieka.
4) Podejście maksymalistyczne. Postulat ten wydaje się jednym z najbar-

dziej krytykowanych (implicite) postulatów pedagogiki klasycznej. Cecha ta
odnosi się zarówno do aspektów poznawczych, jak i społeczno-kulturowych.
W aspekcie poznawczym maksymalizm pedagogiki klasycznej polega na

skupieniu się na najdonioślejszych problemach wychowania (pryncypiach,
tezach/problemach bazowych) oraz na oczekiwaniu, że zostaną one rozwią-
zane w sposób arbitralny, pewny, ostateczny. Dodatkowo przyjmuje się, że
ich rozstrzygnięcie spełniające wymienione oczekiwania, możliwe będzie
jedynie na gruncie tej właśnie koncepcji. Rozwiązania proponowane na
gruncie innych koncepcji uznaje się za partykularne lub błędne, natomiast
własną koncepcję za pewną i tożsamą z pedagogiką jako nauką. Stosując

24 K i e r e ś, Współczesna szkoła, s. 54-56.
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rozumowanie pars pro toto sądzi się, że („prawdziwą”) pedagogiką jest
właśnie pedagogika klasyczna25.
Maksymalizm w odniesieniu do sfery społeczno-kulturowej polega z jednej

strony na uznawaniu (umiarkowanego?) optymizmu pedagogicznego; z drugiej
na przekonaniu o tym, że filozofia a z nią pedagogika (klasyczna) tworzą
teoretyczne podstawy funkcjonowania społeczeństwa i kultury26. Uznaje się,
że zadania obu nauk nie wyczerpują się na poziomie poznawczym (co
jest/może być zrozumiałe w przypadku pedagogiki), lecz sięgają daleko
głębiej w sferę organizacji życia społecznego oraz tworzenia treści kultury
(rozumianej wartościująco). Błędne rozstrzygnięcia na poziomie teoretycznym
rzutowane są na trudności w strukturze i funkcjonowaniu społeczeństwa i kul-
tury27. Dlatego też, jak sądzę, w zakres zainteresowania pedagogów klasycz-
nych wchodzą nie tylko kwestie typowo teoretyczne czy wychowawcze, lecz
również problemy społeczne czy polityczne.
Konsekwencją maksymalizmu są także stosowane w ramach pedagogiki

klasycznej dychotomiczne podziały28: prawdziwy – nieprawdziwy, pedago-
gika – antypedagogika, kultura (europejska, chrześcijańska) – antykultura
(kultura liberalna, idealistyczna), przy wyraźnie wartościującym rozumieniu
obu przeciwstawnych kategorii.

3. DYSKUSJA Z PEDAGOGIKĄ KLASYCZNĄ

Wydaje się, że we współczesnym dyskursie pedagogicznym w Polsce kon-
cepcja pedagogiki klasycznej nie jest wyraźnie rozpoznawana, ewentualnie
jest odbierana nieprzychylnie, prowokując liczne dyskusje. Dzieje się tak
zapewne z powodu niejasności terminologicznych, np. nieostrości terminów
„pedagogika klasyczna”, „personalizm”, „pedagogika chrześcijańska” itd. Jako
przykład nierozpoznawania odrębnego stanowiska określanego jako „pedago-
gika klasyczna”, może posłużyć fakt pomijania tejże nazwy w słownikach

25 Tamże, s. 57-59.
26 K i e r e ś, O personalizm, s. 12, 25-28.
27 Przykład to mówienie o tzw. błędzie antropologicznym: K i e r e ś, O personalizm,

s. 94; zobacz także: A. M a r y n i a r c z y k, Filozoficzne obrazy człowieka a psychologia,
w: Człowiek – Wartości – Sens, s. 93-112; B r o n k, M a j d a ń s k i, Klasyczność filozofii,
s. 382-383.

28 Por. K i e r e ś, O personalizm, s. 27-42.
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i charakterystykach podręcznikowych współczesnych kierunków pedagogicz-
nych29.
Dostrzec trzeba także, że współczesny (nazwijmy go pluralistyczny czy

postmodernistyczny) kontekst uprawiania nauki w wielu aspektach stoi
w sprzeczności z propozycjami pedagogiki klasycznej. Typowe wydaje się
etykietowanie tej koncepcji wychowania mianem ideologicznej czy politycz-
nej, połączone z podważeniem jej statusu naukowego. Dyskusji przedmioto-
wej towarzyszą wyraźnie sformułowane argumenty ad personam, być może
niekiedy powodowane brakiem gruntownego zrozumienia tez oraz paradygma-
tu, w ramach którego pedagogika klasyczna funkcjonuje30.
Trzeba jednakże przyznać, że i sami przedstawiciele pedagogiki klasycznej

nie pozostają wolni od stosowania krytyki31. Zapewne sam paradygmat pe-
dagogiki klasycznej narzuca wspomniane wcześniej maksymalistyczne, a więc
w konsekwencji krytyczne nastawienie wobec innych koncepcji wychowania.
Sądzę, iż wielość publikacji oraz konferencji naukowych poświęconych

pedagogice personalistycznej – w tym klasycznej, uprawnia do postawienia
twierdzenia o istnieniu współczesnego dyskursu pedagogicznego dotyczącego
pedagogiki personalistycznej – w tym klasycznej. Wyrażam nadzieję, że
dyskurs ten służy tworzeniu koncepcji pedagogiki personalistycznej – za-
równo filozoficznej (klasycznej), jak i światopoglądowej (chrześcijańskiej czy
katolickiej), oraz upowszechnieniu się świadomości odrębności (autonomii)
pedagogiki klasycznej.

29 Najczęstszym sposobem charakterystyki treści pedagogiki klasycznej jest utożsamianie
jej z personalizmem oraz /lub pedagogiką religijną bądź chrześcijańską; por. W. O k o ń, Nowy
słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK 1998; Pedagogika. Leksy-
kon PWN, red. B. Milerski, B. Śliwerski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2000;
T. P i l c h, Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, Warszawa: Wydawnictwo Akade-
mickie Żak 2005.

30 Por. S. S z t o b r y n, B. Ś l i w e r s k i, Wstęp, w: Idee pedagogiki filozoficznej,
s. 7; B. Ś l i w e r s k i, W odpowiedzi Zbigniewowi Barcińskiemu na jego uwagi odnośnie do
mojej książki „Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu”, „Katecheta” 2008, nr 9, s. 56-65.

31 Por. M. R u z i e c k i, System chrześcijańskiego wychowania w relacji do innych
systemów, w: Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, red. A. Rynio, Stalowa Wola:
Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Filia w Stalowej Woli
1999, s. 117-140; K i e r e ś, Współczesny wychowawca, s. 124-132; K i e r e ś, Współczesna
szkoła, s. 52-59.
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THE CONCEPT OF CLASSICAL PEDAGOGY

S u m m a r y

The article is an element of the discourse upon the academic autonomy of pedagogy, and
especially that of personalistic and Christian pedagogy. The aim of the article is an attempt
to define classical pedagogy. The analysis is made with respect to the etymology of the term
“classical pedagogy” and consists in an attempt to define the typical theses of this standpoint
in pedagogy. The author also undertakes the task of defining the relations between the ranges
of “classical pedagogy” and “personalistic pedagogy”, as well as of “Christian pedagogy”. The
text also contains remarks concerning the modern discourse upon classical pedagogy.

Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: personalizm, pedagogika klasyczna, pedagogika chrześcijańska, realizm,
tomizm, maksymalizm.
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ETYCZNO-SPOŁECZNY ASPEKT GENIUSZU KOBIETY
W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

Jakkolwiek do końca nie wiadomo, czy wyrażenie „geniusz kobiety” jest
oryginalnym sformułowaniem Jana Pawła II, to pozostaje faktem, że jest ono
bardzo trafne. Faktem też jest, że papież Jan Paweł II poświęcił wiele
audiencji środowych rozwinięciu myśli o „geniuszu kobiety”. Z analizy
owych wypowiedzi wynika, że geniusz ten rozpatrywany był w bardzo wielu
aspektach, stąd nie sposób je wszystkie nazwać czy opisać. W niniejszym
opracowaniu po przywołaniu znaczenia samego pojęcia, które jako fundament
przyjmuje godność i powołanie kobiety, zostaną przywołane dwa wymiary
owego geniuszu: etyczny i społeczny. Całość zakończą refleksje dotyczące
sytuacji deprecjonujących nadzieje związane z geniuszem kobiety.
Szczególnie zainteresowanych tą kwestią odsyłam do wielu cennych wypo-

wiedzi Jana Pawła II i opracowań, wśród których szczególne miejsce zajmuje
list abpa Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego, na I niedzielę
Wielkiego Postu z datą 1 marca 20091, i publikacja ks. prof. Henryka Misz-
tala2, z której sama korzystałam przygotowując niniejszą wypowiedź.

1. GENIUSZ KOBIETY WEDŁUG JANA PAWŁA II

Tematem godności i powołania kobiety zajmowało się wielu współczes-
nych Janowi Pawłowi II teologów i moralistów, jak również wielu jego po-

Dr hab. ALINA RYNIO, prof. KUL – kierownik Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej, Insty-
tut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14,
20-950 Lublin; e-mail: memor@kul.lublin.pl

1 J. Ż y c i ń s k i, Słowo przemieniające kulturę. List Metropolity Lubelskiego na
I niedzielę Wielkiego Postu, 1 marca 2009, j.zycinski@kuria.lublin.pl

2 Por. H. M i s z t a l, Geniusz kobiety. Aspekt etyczno-społeczny, Częstochowa 2005.
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przedników. Wystarczy przywołać papieży Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI,
a także Sobór Watykański II czy sługę Bożego kard. S. Wyszyńskiego, który
nie tylko podkreślał godność kobiet3, ale – jak potwierdzają świadkowie –
miał zwyczaj wstawać i odrywać się od pracy, kiedy do jego pokoju wcho-
dziła kobieta. Jednak o godności i powołaniu kobiety nikt nie napisał tak jak
Jan Paweł II w Liście apostolskim Mulieris dignitatem, wydanym z racji
Roku Maryjnego 15 sierpnia 19884, czy w specjalnym Liście do Kobiet5

wydanym w związku z IV Światową Konferencją Kobiet w Pekinie (wrzesień
1995 r.). W liście tym bardzo szeroko i wieloaspektowo ukazano naukę na
temat kobiet i ich geniuszu w wymiarze społeczno-etycznym. W zakończeniu
Mulieris dignitatem, po uprzednim wnikliwym ukazaniu biblijnego etosu
kobiety i osobowych zasobów kobiecości, Jan Paweł II dodaje:

W roku Maryjnym Kościół pragnął złożyć dzięki Najświętszej Trójcy za „tajemnicę ko-
biety” i za każdą kobietę – za to, co stanowi odwieczną miarę jej godności kobiecej, za
„wielkie dzieła Boże”, jakie w niej i przez nią dokonały się w historii ludzkości.
W rzeczy samej, czyż nie w niej i poprzez nią spełniło się największe wydarzenie
w historii człowieka na ziemi: Bóg sam stał się człowiekiem? Kościół dziękuje więc za
wszystkie kobiety i za każdą z osobna: za matki, siostry, żony; za kobiety poświęcone
Bogu w dziewictwie, za te, które poddają się posłudze tylu ludziom czekającym na
bezinteresowną miłość drugich; za te, które czuwają nad człowiekiem w rodzinie będącej
podstawowym znakiem ludzkiej wspólnoty; za kobiety wykonujące pracę zawodową, za
te, na których ciąży nierzadko wielka odpowiedzialność społeczna, za kobiety „dzielne”
i za kobiety „słabe” – za wszystkie: tak jak zostały pomyślane przez Boga w całym
pięknie i bogactwie ich kobiecości; tak jak zostały objęte przez Jego odwieczną miłość;
tak jak razem z mężczyzną – są pielgrzymami na tej ziemi, która jest doczesną ojczyzną
ludzi, a niejednokrotnie staje się „łez padołem”; tak jak razem z mężczyzną podejmują
wspólną odpowiedzialność za losy ludzkości, według wymagań dnia powszedniego, i tych
ostatecznych przeznaczeń, które ludzka rodzina znajduje w Bogu samym, w łonie niewy-
powiedzianej Trójcy. Kościół składa dzięki za wszystkie przejawy kobiecego „geniuszu”
w ciągu dziejów, pośród wszystkich ludów i narodów; składa dzięki za wszystkie charyz-
maty, jakie Duch Święty udziela niewiastom w historii Ludu Bożego, za wszystkie zwy-
cięstwa, jakie zawdzięcza ich wierze, nadziei i miłości: składa dzięki za wszystkie owoce
kobiecej świętości (nr 31).

Wydany w 1988 r. dokument dotyczący godności kobiet podkreśla równo-
uprawnienie mężczyzny i kobiety, bowiem oboje są „stworzeni na obraz i po-

3 Por. S. W y s z y ń s k i, Godność kobiety, Warszawa 1998.
4 J a n P a w e ł II, List apostolski Mulieris dignitatem, Częstochowa 2001.
5 List Ojca Świętego Jana Pawła II do Kobiet z 29 VI 1995 r., „L’Osservatore Romano”,

wyd. polskie, 16(1995), nr 8-9, s. 18-22.
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dobieństwo Boga” oraz „podatni w równej mierze na udzielanie się Bożej
miłości i prawdy” (Mulieris dignitatem, nr 16).
Ojciec święty zwraca przy tym uwagę na to, że chrześcijaństwo byłoby

dużo uboższe, gdyby na kartach Ewangelii zabrakło świadectwa odważnych
i duchowo wielkich kobiet: od Maryi – Matki Słowa Wcielonego po „apostoł-
kę apostołów” – św. Marię Magdalenę. Ich świadectwo życia kształtowało na
przestrzeni wieków osobowość świętych.

2. ETYCZNY ASPEKT GENIUSZU KOBIETY

W przywołanej na początku publikacji H. Misztala Geniusz kobiety autor
słusznie zauważa, że „wymiar etyczny geniuszu kobiet to przecież nic innego
jak świętość” (s. 15). I dodaje: „Wprawdzie świętość ma swój wymiar także
ontologiczny, tj. dany nam przez Opatrzność, poprzez dary Ducha Świętego,
przez sakrament chrztu i bierzmowania. Ale tę łaskę świętości ontologicznej
ma każdy ochrzczony. Od każdego z nas zależy, czy z niej skorzysta. Tym-
czasem świętość jest także wynikiem wysiłku, podejmowania trudu dorastania
do tego, co zostało mu dane. Można więc mówić o etycznym lub moralnym
aspekcie świętości” (s. 15-16). Tezę tę ks. Misztal dokumentuje szeroko,
przywołując liczne przykłady świętych kobiet. Ich świętość koresponduje
pełnym odwagi i mądrości charyzmatem kobiecości. Charyzmat ten manifesto-
wał się na różne sposoby. Wystarczy w tym względzie przywołać św. Joannę
d’Arc, naszą pełną uroku i kobiecości św. Jadwigę wawelską, Katarzynę ze
Sieny, Różę z Limy, Hildegardę z Bingen czy kobiety żyjące współcześnie,
których słuchał Jan Paweł II: Wandę Półtawską, Matkę Teresę z Kalkuty czy
Marię Michałowską. Kobiety te świadczyły o poznanej prawdzie i nie bały
się, że zostaną pomówione o dewocję. One czuły się współodpowiedzialne za
obecność chrześcijaństwa w kulturze świata i potrafiły podjąć wyzwania, w
których duch głębokiej modlitwy szedł w parze ze świadectwem odpowie-
dzialności i odwagi.
Ks. abp Józef Życiński w liście na I niedzielę Wielkiego Postu, który

zalecił odczytać 1 marca 2009 r., zauważa, że Ojciec święty Jan Paweł II
„przywołując przykład kobiet wyróżnionych tytułem Doktora Kościoła
w encyklice Veritatis splendor używa sformułowania, którego zazwyczaj nie
zauważa większość chrześcijan, mimo że jest ono powtórzone w innych doku-
mentach papieskich. Ojciec Święty zachęca mianowicie, aby kobiety rozwijały
styl «nowego feminizmu», wyrażając autentyczny geniusz kobiecości we
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wszystkich dziedzinach życia społecznego przez «przezwyciężanie wszelkich
form dyskryminacji, przemocy i wyzysku» (Evangelium vitae, nr 99). Papież
Polak wyraża w tym apelu oczekiwanie, iż prawdziwa odnowa współczesnej
kultury dokona się dzięki świadectwu wiary wrażliwych kobiet, które będą
w swym środowisku kształtować postawę szacunku i służby wokół każdej
osoby”.

3. GENIUSZ KOBIETY W ASPEKCIE SPOŁECZNYM

Drugi aspekt geniuszu kobiet, o jakim pisze Ojciec Święty, to aspekt
społeczny. Świętość kobiet, zwłaszcza tych pozostających w świecie, wśród
realności tego życia, ma też wymiar społeczny. Tę świętość realizowały
kobiety świeckie w różnych okolicznościach życia społecznego, tak bogatych,
jak bogate jest samo życie. Z cytowanego wyżej fragmentu widzimy, że Jan
Paweł II podziękował kobiecie matce, będącej bożym uśmiechem dla przycho-
dzącego na świat dziecięcia, kobiecie małżonce, łączącej swój los nierozer-
walnie z losem męża, aby przez wzajemne obdarowywanie się służyć komunii
i życiu; kobiecie córce i siostrze, która wnosi w dom rodzinny i całe życie
społeczne bogactwo wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości; kobiecie
pracującej zawodowo, zaangażowanej we wszystkich dziedzinach życia spo-
łecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, za
nieustanny wkład, jaki wnosi w kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum
i uczucie, w życie zawsze otwarte na zmysł „tajemnicy”. W drugim punkcie
cytowanego listu Jan Paweł II pisze: „Dziękujemy ci, kobieto, że jesteś
kobietą! Zdolnością postrzegania cechującą twoją kobiecość wzbogacasz właś-
ciwe rozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między
ludźmi”.
Jednak kobieta nie zawsze w historii ludzkości była doceniana. Często

bywało odwrotnie. Traktowano ją jak niewolnicę i spychano na margines. Od
stereotypowego sposobu patrzenia na rolę kobiety nie byli wolni także sy-
nowie Kościoła. Tym, który skutecznie przezwycięża obowiązujące w kulturze
swojej epoki wzory, jest Jezus Chrystus, który przyjmował wobec niewiast
postawę otwartości, szacunku i zrozumienia. Ojciec Święty niejednokrotnie
też ubolewał nad stosowaniem wobec kobiet przemocy seksualnej i przypomi-
nał, że w świetle antropologii biblijnej „w stworzenie kobiety została wpisana
od początku zasada pomocy, która nie ma być jednostronna, ale wzajemna.
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Kobieta jest dopełnieniem mężczyzny, tak jak mężczyzna jest dopełnieniem
kobiety: kobieta i mężczyzna są »komplementarni«” (nr 7).
Cytowany wcześnie ks. H. Misztal słusznie zauważa, że „o ile w Między-

narodowym Roku Rodziny (1994) uwaga papieska skoncentrowana była na
kobiecie matce, to Konferencja w Pekinie stanowiła szczególną okazję, aby
na nowo zdać sobie sprawę z wielostronnego wkładu kobiety w życie całych
społeczeństw i narodów. Jest to wkład natury duchowej i kulturowej, a także
społeczno-politycznej i ekonomicznej. Jakże wiele zawdzięczają kobiecie
różne dziedziny życia społecznego i państwowego, kultury narodowe oraz
cały postęp ogólnoludzki” (s. 17). I dalej uzasadnia: „Ojciec Święty Jan
Paweł II w wielu swoich wystąpieniach (20 i 27 sierpnia, 3 września
1995 r.), nawiązując do swego Listu do Kobiet z 29 czerwca 1995 r., pod-
kreślał specjalny geniusz kobiet w działalności gospodarczej, w życiu
publicznym, we wspólnocie kościoła. We wszystkich tych dziedzinach obec-
ność kobiety będzie bardzo cenna, ponieważ każe zmieniać systemy, poddając
je procesowi humanizacji, która charakteryzuje cywilizację miłości” (s. 18).
Jan Paweł II przywołując życie i działalność świeckich kobiet świętych

i błogosławionych, nie ograniczał się jedynie do tych, które zostały wynie-
sione na ołtarze, jak m.in. św. Monika, Brygida Szwedzka, Dorota z Mąto-
wów, św. Genowefa, św. Joanna d’Arc, św. Ludwika Albertoni, św. Jadwiga,
św. Joanna Beretta Molla, św. Faustyna Kowalska, bł. Matka Teresa z Kal-
kuty, św. Edyta Stein, św. Urszula Ledóchowska, ale miał także na myśli te
dzielne niewiasty świeckie, „normalnie pracujące”, które rodziły, wycho-
wywały i wszczepiały wiarę w Boga żyjąc w świecie. Miał na myśli kobiety
wykonujące swoje zawody i zadania w społeczeństwie, które niosą Chrystusa
na misjach, w szpitalach, domach opieki, w różnych zawodach i sytuacjach
życiowych. Stąd wśród wzorów i wzorców manifestujących geniusz kobiety
nie brak świętości realizowanej w rodzinie w charakterze żony i matki,
w dziewictwie, wdowieństwie, sprawowaniu władzy jako cesarzowe, królowe
czy księżniczki, w stanie zdrowia, kalectwa czy choroby, w byciu zakonnicą,
rekluzą, tercjarką czy mistyczką.

4. SYTUACJE DEPRECJONUJĄCE NADZIEJE
ZWIĄZANE Z GENIUSZEM KOBIETY

Jan Paweł II w przeciwieństwie do niektórych współczesnych prądów
ruchu feministycznego, chcących faworyzować emancypację kobiety i dążą-
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cych do upodobnienia ich we wszystkim do mężczyzn, propagował zamiar
Boga objawiony w stworzeniu i ukazujący kobietę równą mężczyźnie w god-
ności i wartości, podkreślając zarazem z wielką jasnością jej odmienność
i specyfikę powołania. Jego zdaniem „tożsamość kobiety nie może być spro-
wadzona do bycia kopią mężczyzny, gdyż kobieta została wyposażona
w zdolności i przymioty właściwe kobiecie, które nadają jej prerogatywy
szczególnej autonomii, zawsze odważnej i otwartej na promocję wartości
kobiecych”6. Jakie zatem są owe wartości kobiece? Według ojca Joachima
Badeniego zasadnicza różnica między kobietą a mężczyzną wyraża się w tym,
że zupełnie inne jest przeżywanie świata przez kobietę i mężczyznę. Męż-
czyzna bardziej szuka prawdy i głosi ją, podczas gdy kobieta szuka dobra
i widzi zło7. Intuicyjne widzenie świata pod kątem dobra i zła to prawdziwy
charyzmat kobiety i tajemnica jej kobiecości. Kobieta jako nosicielka życia
może szczególnie przekazywać wiedzę o życiu, uczyć, co jest dobre a co złe,
dobro przyjmować i pokazywać, zaś ze złem starać się walczyć na swój
sposób.
Aby przyjąć treść niesioną przez nauczanie papieskie, trzeba więc prze-

zwyciężać zarówno uprzedzenia etniczne, jak i przesądy kulturowe, w których
kobietę traktuje się jako istotę gorszą od mężczyzny.

Nieraz w stronę kobiet – jak słusznie zauważa metropolita lubelski w cytowanym liście
wielkopostnym – bywają kierowane pretensje, że Polska znajduje się na jednym z ostat-
nich miejsc w Europie pod względem liczby urodzin dzieci. Tymczasem w praktyce wielu
instytucji i zakładów od przyjmowanych do pracy kobiet wymaga się zobowiązania, iż
nie odejdą one w bliskim czasie na urlop macierzyński. Przy takim podejściu sukces
ekonomiczny przedsiębiorstwa jest uważany za wyższą wartość niż godność człowieka;
konkretne kobiety traktowane są natomiast w sposób instrumentalny, gdy prawom rynku
usiłuje się podporządkować ich marzenia o życiu rodzinnym, macierzyństwie, czy
osobistym szczęściu. Stanowi to niepokojącą postać zniewolenia, przeciw której Kościół
kategorycznie protestuje, wyrażając identyczny protest, jak przeciw innym formom
współczesnego niewolnictwa. W sytuacji tej trzeba wyrazić uznanie dla tych praco-
dawców, którzy zapewniają miejsce pracy dla kobiet po urlopie macierzyńskim.

Inną formą dyskryminacji kobiet i ich rodzin są różnorakie uzależnienia
mężczyzn i towarzyszące im formy przemocy. W cytowanym liście metropo-
lity lubelskiego czytamy:

6 Jan Paweł II do świata, Powołanie kobiety w świetle Maryi (nr 1), audiencja generalna
6 grudnia 1995 r., tłum. polskie J. Pach, „Słowo. Dziennik Katolicki” z 20 grudnia 1995.

7 Por. Kobieta Boska tajemnica. Z ojcem Joachimem Badenim rozmawia Judyta Syrek,
Kraków: Wydawnictwo Rafael 2006, s. 14-15.
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prawda o godności kobiet jest kwestionowana także zarówno w rodzinach cierpiących
z powodu alkoholizmu męża, jak i w środowiskach, które stosują przemoc wobec kobiety.
Aby przeciwdziałać podobnym bolesnym zjawiskom, ważne jest tworzenie atmosfery
solidarności z cierpiącymi kobietami. Nie wolno nigdy usprawiedliwiać agresji wobec
nich. Nie wolno bezmyślnie powtarzać, że mężczyzna ma taką naturę, że musi pić i oka-
zywać brutalność. Podobne próby usprawiedliwiania stanowi grzech, w którym usiłuje się
bagatelizować dramat cierpienia niewinnych i osamotnionych.

Lubelski hierarcha, zalecając postawę solidarności z dyskryminowanymi,
stwierdza:

Ważną formę pomocy Kościoła dla bezradnych, poniżanych kobiet stanowią systema-
tyczne spotkania Anonimowych Alkoholików oraz towarzyszące im poradnictwo psycho-
logiczne dla matek i żon korzystających z programu opatrywanego mianem Al-Anon.
Wiele kobiet przyznaje, że dzięki pomocy okazanej w tych ośrodkach mogły odnaleźć
nową nadzieję, poczucie wspólnoty i solidarności. Istnieje wiele ośrodków, które ofiarują
różne formy wsparcia dla kobiet cierpiących z powodu przemocy środowiska. Szczegó-
łowe informacje i adresy można uzyskać u każdego z duszpasterzy; można je również
odnaleźć na internetowej stronie Kurii Metropolitalnej.

Zdaniem abpa J. Życińskiego wierność nauczaniu papieskiemu „wymaga,
aby nie traktować feminizmu jako wyimaginowanego wroga albo zagrożenia
dla wiary. Należy pamiętać o jego różnych wersjach i starać się wprowadzać
w życie, ukazywany przez Jana Pawła II, nowy feminizm. W tym celu trzeba
dokładać starań, aby należycie docenić trud i wysiłek podejmowany przez
wiele kobiet w trosce czy to o rodzinę i pracę zawodową, czy też o różno-
rodne formy obecności w życiu społecznym i kulturowym. Szczególną zaś po-
moc i troskę należy okazać matkom samotnie wychowującym dzieci”.
Zaleca też, aby „wielkopostna przemiana serc wyraziła się w napiętno-

waniu postaw wobec kobiet znaczonych przez arogancję i oschłość. Niech
zniknie z pewnych ocen paternalistyczne poczucie wyższości. Niech małe
gesty czułości będą wyrazem naszej wdzięczności za to wszystko, co naj-
częściej przyjmujemy rutynowo bez słowa «dziękuję». Ten właśnie klimat
kultury życia, inspirowanej ewangeliczną miłością, może upodobnić nasze
rodziny do domowych kościołów, w których składając dar miłości z siebie,
przeżywamy duchową więź z ofiarą Chrystusa”.
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I niedzielę Wielkiego Postu, 1 marca 2009, j.zycinski@kuria.lublin.pl

ETHICAL-SOCIAL ASPECT OF THE WOMAN’S GENIUS
IN THE TEACHING OF JOHN PAUL II

S u m m a r y

The present article, referring to the teaching of John Paul II, fundamentally shows the
meaning of the very notion of the woman’s genius that accepts her dignity and vocation as its
foundation. Two dimensions of this genius are shown: ethical and social. The whole of the
deliberations is concluded by reflections concerning contemporary situations deprecating the
hopes connected with the woman’s genius.

Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: kobieta, geniusz, Jan Paweł II.
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WYBRANE ZAGADNIENIA PEDAGOGII
OBDAROWANIA PAPIEŻA BENEDYKTA XVI

Chrześcijanin to raczej człowiek, który wie, że żyje przez
to, iż został obdarowany, i stąd wszelka jego sprawiedli-
wość, na tym tylko może polegać, że sam staje się ofiaro-
dawcą, podobnie jak żebrak, który wdzięczny za to, co
otrzymał, hojnie dalej rozdaje1.

WPROWADZENIE

Życie ludzkie nabiera wartości i sensu poprzez to, co dobrego człowiek
pozostawia po sobie. Bez wątpienia takim przewodnikiem po świecie wartości
jest dla współczesnego pokolenia papież Benedykt XVI. Już jako profesor
teologii upatrywał cel i sens życia człowieka w Bogu. Boskie obdarowanie
wiele razy pojawia się w myśli naukowej niemieckiego teologa. Wynika z tej
koncepcji, że dawcą wszelkich darów jest Bóg.
Moim celem było zapoznanie się z pedagogią obdarowania na podstawie

wybranych pism Josepha Ratzingera oraz próba odpowiedzi na następujące
pytania: Czym jest pedagogia obdarowania w myśli Josepha Ratzingera? Na
jakie cele wskazuje niemiecki teolog i jakie zaleca metody?
Pedagogia obdarowania jest obecna w literaturze naukowej, jednak nie ma

osobnego opracowania tej definicji czy artykułu poświęconego takiej tema-
tyce. U podstaw procesu integralnego wychowania zauważa się potrzebę od-

Mgr BEATA KOŁEK MCHR – katechetka w Zespole Szkół nr 3 im. prof. Oskara Langego
w Szczecinie, 70-236 Szczecin, ul. Generała J. Sowińskiego 1; adres do korespondencji:
ul. Bogurodzicy 3, 70-400 Szczecin.

1 J. R a t z i n g e r, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 1994, s. 254.
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krycia samego siebie, czyli doświadczenia obdarowania. Obdarowanie ma
swoją logikę: aby autentycznie darzyć, trzeba najpierw rozpoznać w sobie dar
i podjąć go jako zadanie. Zasada ta jest zatem punktem wyjścia w formowa-
niu siebie i drugiego człowieka.

I. ANTROPOLOGICZNO-TEOLOGICZNE PODSTAWY
PEDAGOGII OBDAROWANIA

Życie ludzkie jest dobrem otrzymanym, które ze swej natury dąży do
stawania się dobrem darowanym. Pierwszym Dawcą jest Bóg. To od Niego
wszystko pochodzi i ku Niemu wszystko zmierza. Bóg hojnie obdarza wszel-
kimi dobrami. Bóg daje wiele, On pierwszy umiłował człowieka, dlatego
naturalną reakcją serca winno być ofiarowanie Mu wszystkiego: „Bo cóż
masz, czego byś nie otrzymał” (1 Kor 4,7; por. Syr 17,1-14).
Aby móc ukazać, czym jest „obdarowanie” według Ratzingera, należy za-

poznać się z jego antropologią. Interpretując biblijny obraz stworzenia
człowieka, odpowiada on na to pytanie w następujący sposób: „człowiek
został uformowany z dobrej ziemi Boga”2, która staje się człowiekiem, gdy
Bóg wlewa w jego nozdrza tchnienie życia3. Dalej czytamy: „Bóg w nim
wkracza w swoje stworzenie, człowiek znajduje się w bezpośredniej relacji
do Boga”4. Dlatego każdy człowiek jest chciany przez Boga i jest Jego
obrazem5. Aby podkreślić wagę człowieczeństwa, Ratzinger sięga do filozofii
Baadera6, który przemienił kartezjańskie Cogito ergo sum w Cogitor ergo
sum: nie „myślę, więc jestem”, tylko „zostałem pomyślany, dlatego jestem”.
To tutaj bierze swój początek zasada obdarowania: w przyjęciu życia jako
daru, od momentu poczęcia, a nawet wcześniej. Bóg pomyślał człowieka nie
tylko jako istotę, która istnieje, lecz jako istotę, która Go poznaje: nie tylko

2 J. R a t z i n g e r, Na początku Bóg stworzył… Cztery kazania o stworzeniu i upadku.
Konsekwencje wiary w stworzenie, Kraków 2006, s. 50.

3 Por. tamże.
4 Tamże.
5 Por. tamże, s. 49.
6 Franz Xaver von Baader (1765-1841) – niemiecki filozof i teolog, profesor filozofii i

teologii na uniwersytecie w Monachium, reprezentant mistyczno-romantycznego nurtu filozofii.
W myśli filozoficznej odrzucał poznanie racjonalne na rzecz intuicji. Do jego najważniejszych
dzieł zalicza się: Fermenta cognitionis oraz Vorlesungen über speculative Dogmatik. Por.
A. A n u s z k i e w i c z, Słownik filozofii, Warszawa 2004, s. 57.
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jako twór będący produktem Jego myśli, lecz jako egzystencję, dla której On
jest przedmiotem myślowego poznania7. W książce Wprowadzenie w chrześ-
cijaństwo przyszły papież pisze: „ludzkie poznanie jest rzeczywiste tylko jako
«być poznanym», jako poznanie otrzymane, a więc znowu od kogoś drugie-
go”8. Specyfiką bycia człowiekiem jest bycie stworzonym przez Boga i ob-
darzonym zdolnością poznania Stwórcy9. Człowiek to dusza i ciało, ciało ma
poddawać kierownictwu ducha, przy czym nie należy izolować od siebie ro-
zumu i woli: ma przyjmować siebie jako dar Boga10.
Zgoda na obdarowanie to jedna z najpiękniejszych głównych myśli papie-

ża. Analizując ideę Bożego obdarowania w ujęciu J. Ratzingera, S. von
Kempis podsumowuje: „Jeśli Bóg przychodzi do mnie z podarunkami, to nie
muszę popadać w aktywizm, mogę po prostu dać się obdarować i powinienem
najwyżej próbować równie hojnie rozdawać te dary innym”11. Ratzinger
ukazuje aktualność i potrzebę odkrycia prymatu tego, co otrzymane, „pierw-
szeństwo przyjmowania przed działaniem, przed własnymi dokonaniami”12.
Wyjaśniając zasadę obdarowania, Ratzinger pisze: „ze stanowiska wiary

chrześcijańskiej stwierdzamy zatem, że człowiek staje się najbardziej sobą
nie przez to co czyni, lecz przez to co otrzymuje”13. Owo „pierwszeństwo
przyjmowania” pokazuje nam, że wobec łaski Bożej ludzkie działanie jest tyl-
ko wielkością niestateczną, w odkryciu tym zaś ujawnia się wewnętrzne wy-
zwolenie człowieka14. Człowiek nie wydobywa z siebie swojej tożsamości,
wykorzystując w tym celu własne środki, ale otrzymuje ją jako wolny dar.
Kardynał Ratzinger, pisząc o udziale w Boskim życiu i Jego darach, zwra-

ca szczególną uwagę na darmowość i dynamikę Boskiego obdarowania15.

7 Por. J. R a t z i n g e r, Służyć Prawdzie. Myśli na każdy dzień, tłum. A. Warkotach,
Wrocław 2001, s. 43.

8 Wprowadzenie, s. 239.
9 Por. R a t z i n g e r, Służyć Prawdzie, s. 43.
10 Por. J. R a t z i n g e r, Jezus z Nazaretu, 1. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia,

Kraków 2007, s. 87.
11 S. von K e m p i s, Benedykt XVI. Podstawy nauczania, tłum. A. Peszke, Poznań 2006,

s. 66.
12 R a t z i n g e r, Wprowadzenie, s. 260.
13 Tamże.
14 Por. A. N i c h o l s, Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha

Ratzingera, Kraków 2005, s. 176-177.
15 Por. A. C z a j a, Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja

Kościoła jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej, Lublin 2003, s. 44.
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Chodzi tutaj o prymat Boga, o uznanie Jego rzeczywistości, bez której nic
innego nie może być dobre16. Niemiecki teolog pisze: „prymat tego, co
otrzymane, nie ma człowieka skłaniać do bierności, nie orzeka, że człowiek
może teraz założyć ręce”17, wręcz przeciwnie, umożliwia przy zachowaniu
odpowiedzialności, a zrazem swobody, zajmowanie się sprawami tego świata
i oddanie ich w służbę wyzwalającej miłości18. Stwierdza dalej: „tego, co
istotne człowiek nie wydobywa sam z siebie; musi mu to być dane jako coś,
czego sam nie dokonał, co nie jest jego wytworem, tylko drugą wolną osobą,
która mu się daje”19.
Według Ratzingera odkrycie boskiego obdarowania jest początkiem praw-

dziwego życia z Bogiem i w Bogu. Jest także podstawą w formacji każdej
osoby ludzkiej. Człowiek żyje z daru, czy to sobie uświadamia, czy nie.
Poczynając od „pierwszego” obdarowania, jakim jest ludzkie życie, korzysta
z darów, które pojawiają się na jego drodze, aż po ostateczny dar, którym
jest śmierć. Wtedy to każdy człowiek rozliczy się z darów otrzymanych,
przyjętych i przekazanych. Pan nie chce od człowieka czegoś, chce jego
samego. Bóg nie chce prezentów, lecz serca człowieka. On chce życia z da-
rów, o których mówi się podczas Sądu Ostatecznego: pożywienia i odzienia
dla ubogich, współcierpienia i współmiłowania, pocieszania i pomocy dla
prześladowanych, uwięzionych, opuszczonych i zagubionych20. Bóg pragnie
człowieka obdarzać, a ten tylko ma otworzyć serce na dar. Stąd tak ważne
jest pragnienie daru, pragnienie bycia obdarowanym.

II. ŹRÓDŁA CELÓW PEDAGOGII OBDAROWANIA

Omawiając zasadę obdarowania, nie sposób zauważyć, że ma ona własne
cele. Dla bawarskiego teologa źródłami celów są: wychowanie do wiary, wy-

16 Por. R a t z i n g e r, Jezus z Nazaretu, s. 41.
17 R a t z i n g e r, Wprowadzenie, s. 261-162.
18 Por. tamże.
19 Tamże.
20 Por. J. R a t z i n g e r, Błogosławieństwo Bożego Narodzenia. Medytacje, tłum.

J. Merecki, Kraków 2006, s. 18. Niniejszy tom składa się z dwóch książek J. Ratzingera, które
dobrze się uzupełniają: Światło, które nam świeci (1978) i Chwała Bożego Narodzenia (1982,
z Heinrichem Schlierem). Wypowiedziane w tej książce głębokie refleksje duchowe Bene-
dykta XVI związane są z okresem adwentu i Bożego Narodzenia.
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chowanie do miłości, wychowanie do nadziei, wychowanie do prawdy i wy-
chowanie do odpowiedzialności.

1. WYCHOWANIE DO WIARY

W pismach J. Ratzingera dostrzega się troskę o dziedzictwo wiary: „chciał-
bym, by nie przepadła ta drogocenna rzecz, jaką jest wiara, jej jasność, całe
piękno i dobro”21. W przemówieniu do młodzieży w 2006 r. Benedykt XVI
powiedział: „Wiara nie oznacza jedynie przyjęcia określonego zbioru prawd
dotyczących tajemnic Boga, człowieka, życia i śmierci oraz rzeczy przysz-
łych. Wiara polega na głębokiej, osobistej relacji z Chrystusem, relacji opartej
na miłości Tego, który pierwszy nas umiłował, aż do całkowitej ofiary z sie-
bie”22. Benedykt XVI wie, że prawdziwe zawierzenie stawia wymagania.
Pomiędzy „wiarą i całkowitym poświęceniem się Jezusowi w miłości, między
wiarą i życiem według przykazań Bożych istnieje ścisły związek. Działanie
to objawia się jako wewnętrzna moc, która jednoczy serca uczniów z Sercem
Chrystusa i uzdalnia ich do miłowania braci, tak jak On ich umiłował. Tak
więc – stwierdza papież – cnota ta jest darem, ale jednocześnie zada-
niem”23.
Wiara oznacza przyznanie się do tego, że człowiek ma deficyt; oznacza

„wyciągnięcie ręki i otwarcie się na dar […] gdyż wiara jest tym momentem,
w którym poznajemy, że my sami również potrzebujemy być obdarowani”24.
Jest momentem, w którym człowiek przekracza swoją samowystarczalność,
samozadowolenie, ponieważ oznacza „otwarcie na tego, który nie polega na
swoich własnych siłach, lecz wie, że jest kimś, kto potrzebuje być obdaro-
wywanym”25.
Wychowanie do wiary jawi się w dzisiejszych czasach jako wyzwanie dla

wychowawców, nauczycieli oraz ludzi odpowiedzialnych za formację drugiego
człowieka. Aby tak mogło się dziać, to sam pedagog musi doświadczyć wiary
we własnym życiu, odkryć ją, przeżywać w radości i z miłością, by następnie

21 Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół na przełomie tysiącleci. Z kardynałem rozmawia
Peter Seewald, tłum. G. Sowiński, Kraków 2005, s. 97.

22 Trwajcie mocni w wierze. Przemówienia i homilie Benedykta XVI w Polsce 25-28 maja
2006, red. E. Data, K. Kuźnik, Kraków 2006, s. 59.

23 Tamże, s. 57.
24 J. R a t z i n g e r, O sensie bycia chrześcijaninem, tłum. J. Merecki, Kraków 2006,

s. 74.
25 Tamże.
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próbować ją przekazać. Benedykt XVI zauważa, że wiara jest towarzyszeniem
Jezusowi26. W książce Jezus z Nazaretu pisze, że na początku bycia z Je-
zusem jest wielki entuzjazm. Lecz „po nim – stwierdza – przychodzi zmie-
rzyć się także z jednostajnymi pustynnymi drogami, które trzeba w życiu
przebyć, cierpliwie odmierzając zawsze takie same etapy. Kiedy znikła już
romantyczność pierwszego zrywu, to pozostaje tylko głębokie, czyste «tak»
wiary”27. Tylko to, co odpowiada wieczności, warte jest trwania.

2. WYCHOWANIE DO MIŁOŚCI

W dzisiejszych czasach miłość jest rozumiana bardzo szeroko. Niestety,
pojęcie to jest nadużywane. Stąd przed współczesnym wychowawcą stoi nie-
łatwe zadanie wychowania do miłości. Przede wszystkim musi on ukazać, że
miłość to nie popęd, nie uczucie, nie źle pojęta tolerancja i akceptacja.
Miłość wymaga. Mówi: pomogę ci stawać się większym, pomogę ci stawać
się najpiękniejszą wersją samego siebie. Człowiek wie, czym jest miłość,
jeżeli odkrywa ją jako dar i zadanie. Aby mógł kochać, potrzebuje on
doświadczyć bycia kochanym, a to wiąże się z obdarowaniem. Dla Kardynała
człowiek jest bardziej sobą nie przez to, co czyni, ale przez to, co otrzymuje.
Podkreśla, że człowiek „musi oczekiwać na dar miłości i nie może otrzymać
miłości inaczej niż jako dar. Nie można jej «zrobić» samemu, bez drugiego;
trzeba na nią czekać, pozwolić dać ją sobie”28. Dalej czytamy, że można
stać się całkowicie człowiekiem tylko przez to, że się zostanie pokochanym,
że się pozwoli pokochać29. Potrzeba ciągłego powracania do tego, co naj-
istotniejsze, wynika z nieprawidłowego rozumienia miłości. Słowo to zostało
poddane degradacji i banalizacji. Tymczasem człowiek najbardziej boi się
w życiu tego, że nie będzie kochany, że utraci miłość. Kochać oznacza po-
wiedzieć bezwarunkowe „tak” temu, kogo się kocha30. Przedstawiając istotę
chrześcijańskiej miłości, Ratzinger zauważa, że prawdziwa miłość nie kocha
człowieka „ze względu na tę czy inną cechę, lecz kocha samą osobę, która

26 Por. R a t z i n g e r, Jezus z Nazaretu, s. 84.
27 Tamże, s. 221.
28 R a t z i n g e r, Wprowadzenie, s. 260.
29 Por. tamże.
30 Por. J. R a t z i n g e r, Patrzeć na Chrystusa, tłum. J. Merecki, Kraków 2005, s. 84.
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przejawia się poprzez różne cechy, lecz jest zawsze kimś więcej niż ich
suma. Miłość dotyczy osoby takiej, jaką ona jest, wraz z jej słabościami”31.
Dla Ratzingera miłość jest przede wszystkim darem otrzymanym. W swojej

pierwszej encyklice pisze: „W rzeczywistości «eros» i «agape» – miłość
wstępująca i miłość zstępująca – nie dają się nigdy całkowicie oddzielić jedna
od drugiej. […] Także jeżeli eros początkowo jest przede wszystkim pożąda-
jący, wstępujący – fascynacja ze względu na wielką obietnicę szczęścia –
w zbliżeniu się potem jeden do drugiego będzie stawiał coraz mniej pytań
o siebie samego, będzie coraz bardziej szukał szczęścia drugiej osoby, będzie
się o nią coraz bardziej troszczył, będzie się poświęcał i pragnął «być dla»
niej”32. Ale z drugiej strony przypomina, że „człowiek nie może żyć wy-
łącznie w miłości oblatywanej, zstępującej. Nie może zawsze tylko dawać,
musi także otrzymywać […] bo kto chce dawać miłość, sam musi ją otrzymać
w darze”33 . A Tym, od którego człowiek nieustannie otrzymuje, jest sam
Duch Święty, Dawca wszelkich darów.
W ujęciu papieża miłość dzieli się na otrzymaną i przykazaną. Pisze:

„przykazanie miłości staje się możliwe tylko dlatego, że nie jest jedynie
wymogiem; miłość może być przykazana, ponieważ wcześniej jest dana”34.
Tym, który pierwszy kocha, jest Bóg. Zawsze wychodzi naprzeciw, próbuje
zdobyć człowieka. Przychodzi poprzez ludzi, w których objawia swoją obec-
ność. Papież pisze: „On pierwszy nas ukochał i nadal kocha nas jako pierw-
szy”35. Dzięki temu sam człowiek może odpowiedzieć miłością. Bene-
dykt XVI podkreśla, że „Bóg nie nakazuje nam uczucia, którego nie możemy
w sobie wzbudzić. On nas kocha, pozwala, że możemy zobaczyć i odczuć
Jego miłość i z tego «pierwszeństwa» miłowania ze strony Boga może, jako
odpowiedź, narodzić się miłość również w nas”36. Pan pragnie, aby każdy

31 Ratzinger podaje następujący przykład: „Widzimy to dobrze na przykładzie narkomana,
który stał się niewolnikiem swego nałogu. Ten, kto naprawdę kocha, nie potwierdza zniekształ-
conej woli chorego człowieka, jego pragnienia zatrucia samego siebie, ale działa na rzecz jego
prawdziwego szczęścia: zrobi wszystko, aby go wyleczyć, nawet jeśli będzie się to wiązało
z bólem i ze sprzeciwem wobec oślepionej woli tego chorego człowieka” (tamże).

32 Encyklika „Deus caritas est” o miłości chrześcijańskiej, Kraków 2006, nr 8. Pojęcie
agape odnosi się do miłości ofiarnej, która zabiega wyłącznie o dobro drugiego, natomiast
słowo eros oznacza miłość osoby, która pragnie posiąść to, czego jej brakuje, i pragnie
zjednoczenia z umiłowanym.

33 Tamże.
34 Tamże, nr 14.
35 Tamże, nr 17.
36 Tamże.
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człowiek w odpowiedzi przede wszystkim przyjął Jego miłość. Jednak to
dopiero początek zasady obdarowania, albowiem trzeba tę miłość odwzajem-
nić, a następnie starać się przekazać ją innym.
Miłość wyraża się w budowaniu i wzajemnym znoszeniu się37. Niepojęty

dar wolnej od wszelkiego egoizmu miłości sprawia, że życie warte jest życia.
Tym, który uczy nas, czym jest miłość, jest sam Jezus Chrystus. Bóg dla
człowieka uniża się aż do śmierci na krzyżu. Wierzyć w to oznacza uczynić
miłość treścią wiary38. Dobrze rozumiana wiara jest obecna w miłości i do-
piero ona ją ocala, inaczej własna miłość pozostałaby niedostateczna, byłaby
otwartą ręką, która sięga w pustkę39. Aby móc obdarowywać wychowanka mi-
łością, sam wychowawca musi ją mieć w sobie. A co oznacza to dla papieża?
To żyć miłością, którą czerpie się z Boga. Aby stać się źródłem, z którego będą
czerpać inni, wychowawca „sam musi pić wciąż na nowo z tego pierwszego,
oryginalnego źródła, którym jest Jezus Chrystus, z którego przebitego serca
wypływa miłość samego Boga”40.

3. WYCHOWANIE DO NADZIEI

Dla Ratzingera Bóg jest Bogiem obietnicy. Tym, który „zwraca uwagę
człowieka na to, co przyjdzie, na to, do czego zdąża jego historia, na sens
i cel ostateczny. Jest Bogiem nadziei skierowanej ku temu, co nadejdzie, jest
kierunkiem nieodwracalnym”41. Nadzieja wskazuje człowiekowi jego przy-
szłość, wyznacza cel.
30 listopada 2007 r. Benedykt XVI podpisał swoją drugą encyklikę Spe

salvi o nadziei chrześcijańskiej. Już na pierwszych jej stronach pisze: „została
nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło
naszej teraźniejszości”42. Świadomość obdarowania niezawodną nadzieją,
fundamentem pod przyszłe życie, nadaje kształt obecnemu życiu, tu i teraz.
Zwraca uwagę na to, że w człowieku jest pragnienie życia prawdziwego,

37 Por. R a t z i n g e r, Służyć Prawdzie, s. 147.
38 Por. R a t z i n g e r, Wprowadzenie, s. 199.
39 Por. R a t z i n g e r, O sensie bycia chrześcijaninem, s. 84.
40 Deus caritas est, nr 14. Jeden z przykładów, na który papież wskazuje, to postać

Mojżesza. Pisze: „wciąż powraca, wchodzi do świętego namiotu, prowadzi dialog z Bogiem,
aby mógł dzięki temu, wychodząc od Boga, być do dyspozycji swojego ludu”.

41 R a t z i n g e r, Wprowadzenie, s. 113.
42 Encyklika „Spe salvi” o nadziei chrześcijańskiej, Kraków 2007, nr 1.
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wiecznego, którego śmierć nie tknie. Benedykt XVI zaznacza jednak, że
„określenie «wieczne» budzi w nas bowiem ideę czegoś niekończącego się,
i tego się lękamy; kojarzy nam się ze znanym nam życiem, które kochamy
i którego nie chcemy utracić, ale równocześnie przynosi ono więcej trudu niż
zaspokojenia”43. Tymczasem „wieczność nie jest ciągiem następujących po
sobie dni kalendarzowych, ale czymś, co przypomina moment ostatecznego
zaspokojenia, w którym pełnia obejmuje nas, a my obejmujemy pełnię […]
to moment zanurzenia się w oceanie nieskończonej miłości, w którym czas
– przed i potem – już nie istnieje”44. Do takiego życia papież Benedykt
XVI pragnie przygotować każdego chrześcijanina. Od razu wskazuje na źród-
ło takiej nadziei, a jest nim Bóg, który nie umiera, bo sam jest Życiem
i Miłością, zapewnia życie wieczne. Relacja z Bogiem jest prawdziwą nadzie-
ją człowieka, która przetrwa wszystko45.
Nadzieja chrześcijańska oznacza, że każdy ułamek życia ma wartość

i cenę, że należy przyjąć czas obecny i wypełnić go46.
We współczesnym świecie chrześcijańska nadzieja nie cieszy się zbytnią

popularnością. Z prymatem przyszłości łączy się prymat praktyki, przewaga
ludzkiej aktywności nad wszelkimi innymi postawami47. Ważniejsze
stają się rzeczy doczesne: pieniądz, kariera, prestiż, postęp. Dynamika postępu
może sprawiać wrażenie, że wszystko staje się słuszne. Tymczasem „celem
nadziei chrześcijańskiej jest natomiast dar, dar miłości, który wykracza poza
to, co możemy zrobić; nadzieja ta mówi, ze istnieje taki dar, którego nie
możemy wymusić, a który jest czymś podstawowym dla człowieka – jego
pragnienie nieskończoności nie jest bowiem daremne”48.

4. WYCHOWANIE DO PRAWDY

Kwestia prawdy od samego początku była dla Ratzingera najważniejsza.
Dla Ratzingera prawda jest wzorcem, ojczyzną człowieka, a ten, kto ją

43 Tamże, nr 12.
44 Tamże.
45 Por. tamże, nr 27.
46 Por. R a t z i n g e r, Służyć Prawdzie, s. 50.
47 J. R a t z i n g e r, Wiara i przyszłość, tłum. J. Merecki, Kraków 2007, s. 59.
48 R a t z i n g e r, Patrzeć na Chrystusa, s. 44. Dalej czytamy: „Gwarancją tego daru są

interwencje miłości Boga w historii, przede wszystkim sam Jezus Chrystus, w którym spoty-
kamy wcieloną miłość Boga” (tamże).
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zauważa, musi się jej trzymać. Za przeciwieństwo prawdy uznaje relatywizm,
który oddziela ludzi od siebie i każdego zmusza do zamknięcia się w samym
sobie49. Relatywizm przesłania prawdę, a także doprowadza z czasem ludzi
do zwątpienia w swoje życie, w siebie samego i w innych50. Relatywizm
dzieli ludzkość, a wszelkie podziały nie służą jedności, wręcz niszczą to, co
wspólnotowe.
Pedagogia obdarowania prowadzi do prawdy i na każdym etapie zakłada

jej respektowanie. „Zresztą – mówi Ratzinger – prawda nie wyłania się
w wyniku głosowania. Twierdzenie jest prawdziwe albo fałszywe. Prawdę
można jedynie odnaleźć, a nie wytworzyć”51. Prawdę trzeba przyjąć, bo zo-
stała człowiekowi podarowana, a następnie przekazywać dalej, bez zniekształ-
cania jej treści. Nie można przez głosowanie rozstrzygać, co jest prawdą, bo
ona jest jedna. Prawdy się nie wymyśla, ją się odnajduje.
W dzisiejszych czasach ludzkość z przymrużeniem oka patrzy na nieszcze-

rość, nieuczciwość, nieprawdziwość i zło. Jednak prawda i rzeczywistość
stanowią nierozerwalną całość. Prawda bez rzeczywistości byłaby czystą
abstrakcją. Prawda zaś, która nie jest weryfikowana przez „ludzką mądrość”,
byłaby prawdą zniekształconą52.
Dla Ratzingera prawda odgrywa istotną rolę w kształtowaniu sumienia mło-

dego człowieka. Szczególną uwagę zwraca on na młodzież akademicką. W swo-
jej myśli nawiązuje do pierwotnej istoty akademickości. Zalicza do niej: dialog,
wolność, centrum, którym jest prawda jako podstawa i miara wolności oraz kult.
W przemówieniu do pracowników i studentów Uniwersytetu La Sapienza Bene-
dykt XVI powiedział: „Prawda sprawia, że stajemy się dobrzy”53.
Ratzinger nie należał do ludzi, którzy starali się wszystkim przypodobać,

nikogo nie poklepywał po ramieniu. „Jako «niedobry» Pancerny Kardynał
uważany był za persona non grata”54. Sam ubolewał z tego powodu, iż każ-

49 Por. von K e m p i s, Benedykt XVI, s. 113.
50 Por. tamże.
51 J. R a t z i n g e r, Raport o stanie wiary. Rozmowa Vittorio Messoriego prze-

prowadzona w 1984 roku z ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem – prefektem Kongregacji
Nauki Wiary – obecnym papieżem Benedyktem XVI, tłum. Z. Oryszyn, red. E. Data [i in.],
Warszawa 2005, s. 55.

52 Por. P. S e e w a l d, Benedykt XVI. Portret z bliska, tłum. G. Popek, Kraków 2005,
s. 50.

53 Papież nie narzuca wiary, lecz zachęca do szukania prawdy (17.01.2008), OsRomPol
29(2008), nr 3, s. 14.

54 S e e w a l d, Benedykt XVI. Portret z bliska, s. 81.
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dy, kto dzisiaj wyznaje czystą wiarę zgodnie z credo Kościoła, często zostaje
zaszufladkowany jako fundamentalista. Tymczasem błędem jest „pogoda du-
cha”, polegająca na udawaniu, że nie dostrzega się okropieństw naszych
czasów. Oznacza to ostatecznie kłamstwo, fikcje i odwracanie się od pro-
blemów55. Ratzinger powtarza za Ewangelią: „ziarno zawsze trzeba oddzie-
lić od plew”56, gdyż spokój nie jest pierwszym obowiązkiem obywatelskim.

5. WYCHOWANIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wartość, która w dzisiejszym świecie jest zapomniana, to bez wątpienia
odpowiedzialność57. Zapomniana, bo wymaga wysiłku, konsekwencji i wier-
ności danemu słowu. Skutkiem tego są coraz większe problemy, jakich na
starcie w dorosłe życie doświadcza młode pokolenie. Najczęściej są to: brak
umiejętności radzenia sobie z problemami małżeńskimi już zaraz po ślubie,
ucieczka od odpowiedzialności za najbliższych w nadmierną aktywność zawo-
dową oraz narastające zagubienie duchowe. Kardynał Ratzinger dostrzega
niebezpieczeństwo „wieloopcjonalnej osobowości”. Zauważa, że takie życie
w warunkach dowolności staje się puste, ponieważ „człowiek może utracić
swą tożsamość, ale nie może strząsnąć z siebie odpowiedzialności, z od-
powiedzialnością zaś dosięga człowieka jego własna przeszłość”58.
Według Kardynała chrześcijanin wie, że może prowadzić takie życie, jakie

mu się podoba, wie również, że to, co robi, nie jest zabawą, na którą Bóg mu
pozwala, nie biorąc jej na serio. „Wie, że musi odpowiadać, że musi jak
zarządca zdać sprawę z tego, co mu zostało powierzone”59. Dla pedagoga
może to być przestrogą, który kiedyś, w Bogu znanej chwili, odpowie za
każdą osobę, którą „prowadził” w swoim życiu. „Odpowiedzialność jest tylko
tam, gdzie jest ktoś, kto zapyta”60 – powie przyszły papież.

55 Por. tamże, s. 27.
56 R a t z i n g e r, Sól ziemi, s. 220.
57 Szerzej na temat odpowiedzialności w procesie wychowania można przeczytać w Liście

do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania (21.01.2008), OsRomPol 29(2008), nr 4,
s. 4-6.

58 R a t z i n g e r, Sól ziemi, s. 59-60.
59 R a t z i n g e r, Wprowadzenie, s. 320.
60 „Artykuł wiary o sądzie mówi nam o tym, że o nasze życie ktoś zapyta i niepodobna

będzie tego pytania nie dosłyszeć. Nic i nikt nie upoważnia nas do tego, by lekceważyć sobie
niezmierną powagę tkwiącą w takiej świadomości. Wskazuje ona, że życie nasze jest sprawą
poważną, i właśnie przez to nadaje mu godność” (tamże).
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Zasada obdarowania ściśle łączy się z odpowiedzialnością. Joseph Rat-
zinger mówi o odpowiedzialności wspólnej i indywidualnej. Ta pierwsza ma
charakter społeczny, „wzajemne związanie, branie względu jeden na drugiego
i wspólne działanie”61. Zasada indywidualnej odpowiedzialności, obecna
w Nowym Testamencie, „została wzmocniona i osiągnęła swoją głębię przez
to, że lud Boży, to już nie lud z urodzenia, lecz z powołania i odpowiedzi
danej na to powołanie”62.
Podczas Światowych Dni Młodzieży papież Benedykt XVI głosił: „Wol-

ność to nie rozkoszowanie się życiem, uważanie się za całkowicie nieza-
leżnych, lecz kierowanie się miarą prawdy i dobra, aby w ten sposób samemu
stać się prawdziwym i dobrym. Gest ten jest niezbędny, chociaż nasze prag-
nienie wolności sprzeciwia się w pierwszej chwili tej perspektywie”63.
Papież zdaje sobie sprawę z tego, że współczesny młody człowiek szuka,
stawia pytania: „gdzie znajdę zasady dla mojego życia?, gdzie zasady dla
odpowiedzialnej współpracy w budowaniu teraźniejszości i przyszłości
naszego świata? Komu mogę ufać – komu zawierzyć? Gdzie jest Ten, który
może dać mi odpowiedź na oczekiwania serca?”64. Stawianie takich pytań
oznacza poszukiwanie Kogoś, kto się nie myli i nie może wprowadzić
w błąd, i dlatego jest w stanie ofiarować pewność tak mocną, że można dla
niej żyć, a nieraz, także i umrzeć65. „Trzeba umieć dokonać koniecznych
wyborów”66 – powie papież.
Miłość Boga objawia się w odpowiedzialności za drugiego (por. SS 28).

W wychowaniu główną odpowiedzialność przyjmuje pedagog, „to on, jako
wychowawca, musi przeżywać sytuacje dialogu i spotkania z wychowankiem,
równocześnie z perspektywy własnego «Ja» i z perspektywy wychowanka,
który jest dla niego jego «Ty», jego «Naprzeciw»”67.

61 R a t z i n g e r, Służyć Prawdzie, s. 197.
62 Tamże, s. 200. Ratzinger pisze dalej: „Odtąd w pokucie każdy jest nazwany imiennie

i przez osobisty i imienny chrzest wezwany do osobistej i imiennej pokuty, gdzie ogólne «my
zgrzeszyliśmy» nie może już wystarczyć” (tamże).

63 Benedykt XVI do młodych, red. S. Szefer, Kraków 2006, s. 34.
64 Tamże, s. 12.
65 Por. tamże.
66 Tamże, s. 13.
67 K. O l b r y c h t, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu

osobowym, Toruń 2007, s. 38.
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III. METODY PEDAGOGII OBDAROWANIA

Dla Ratzingera celem wszelkiego chrześcijańskiego wychowania jest ufor-
mowanie wiernego jako „nowego człowieka” w dojrzałej wierze, uzdalniającej
go do świadczenia we własnym środowisku o chrześcijańskiej nadziei, którą
żywi68. Aby pedagog mógł dawać świadectwo życia wartościami, które wy-
znaje, sam musi je czerpać z niewyczerpanego źródła, jakim jest Chrystus.
Niemiecki teolog wskazuje na dwie główne metody w pedagogii obdarowania:
przyjąć Chrystusa jak wzór w swojej pracy pedagogicznej oraz samemu żyć
Ewangelią. Omówienie metod wymaga głębszej refleksji, co przekracza
możliwości objętościowe niniejszego artykułu.

ZAKOŃCZENIE

Benedykt XVI pisze o tym, co najważniejsze i najistotniejsze w wycho-
waniu chrześcijańskim, o doprowadzeniu człowieka do Boga. Chodzi o to, by
pomóc młodym odkryć dary Boga, by życie obdarowaniem nie było z przy-
musu, ale wzbudzało pragnienie bycia w pełni człowiekiem, wykonującym
swoją pracę, przeżywającym piękne chwile, ponoszącym odpowiedzialność za
siebie i za swoją postawę wobec innych. W jego szkole można się dowie-
dzieć, że drogi, które Bóg wyznacza ludziom, dają się rozszyfrować z per-
spektywy69. Cały czas trzeba uczyć się na nowo. Niezmiernie ważną rolę
odgrywa w tym procesie osoba wychowawcy. Stąd pojawia się pytanie: jaki
świat wartości on przyjmuje? Od tej odpowiedzi zależy przyszłość wycho-
wanka.
Przyjęcie pedagogii obdarowania wymaga wielkiej pokory, bo oznacza

zależność od Kogoś i ufność Komuś. Wychowanie w tym duchu wiąże się
z odpowiedzialnością za siebie i za tego, którego wychowawca darzy. Celem
Boskiego obdarowania jest piękny człowiek, ukształtowany Bożą łaską.
Człowiek wolny i bogaty wewnętrznie, bo wie, że cokolwiek otrzymuje, jest
darem. A Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, pragnie bezustannie obsy-
pywać swoje stworzenie darami. Pozostaje przyjęcie postawy biorcy, który
z radością rozpowszechnia to, co otrzymał. Bogactwo obdarowania nie po-

68 Por. Deus caritas est, nr 64.
69 Por. S e e w a l d, Benedykt XVI, s. 54.



74 BEATA KOŁEK MChR

zwala na zamknięcie w sobie otrzymanych darów – wtedy pozostałaby pustka.
Tylko ten, kto hojnie rozdaje, hojnie otrzymuje.
W niniejszym artykule został przedstawiony zarys pedagogii obdarowania

w ujęciu Benedykta XVI. Zauważa się jednak potrzebę głębszego pochylenia
nad tą tematyką, tak ściśle związaną z procesem wychowania.
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SELECTED ISSUES IN POPE BENEDICT XVI’S
PEDAGOGY OF BESTOWAL

S u m m a r y

Agreement to being gifted is one of Pope Benedict XVI’s most beautiful thoughts. Before
a young pedagogue assumes responsibility for another man, he has to find this vocation, has
to experience being gifted, he has to allow the act of being gifted in his own life.
Accompanying a pupil in his life one has to discover the truth that in order to give one has
to know what he himself has; in order to start a fire one has to burn himself.
The concept of “pedagogy of bestowal” appears as a concept of formation of a young

person who aspires to achieving a mature personality. At the basis of bestowal there is the
primacy of accepting something from God. Its aim is to discover God’s gifts, to accept them,
to experience this richness, and to pass it to other people, in the sense of responsibility.
According to Ratzinger the discovery of being given by God is the beginning of any true life
with God and in God. It is also the basis for the formation of any human person. The man
lives by a gift, no matter if he realizes it or not. Starting from life which is the “first” gift,
he uses gifts that he comes across in his life, until the last gift, that is death. Benedict XVI
points to five main goals in pedagogy of bestowal: faith, love, hope, responsibility and truth.

Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa klucze: obdarowanie, wiara, nadzieja, miłość, odpowiedzialność, prawda.

Key words: bestowal, faith, hope, love, responsibility, truth.
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BONIFRATRZY – ŚWIADKOWIE MIŁOSIERDZIA

WPROWADZENIE

Człowiek dotknięty chorobą, kalectwem, ubóstwem zawsze szuka pomocy
i wsparcia. Najbardziej pierwotnym sposobem miłosiernego reagowania wobec
potrzebujących było zainteresowanie się nimi i chęć niesienia im pomocy.
Pierwszymi instytucjonalnymi formami opieki nad ubogimi, chorymi i róż-
nego rodzaju potrzebującymi były szpitale. W średniowieczu, a także
w okresie nowożytnym szpitale spełniały przede wszystkim funkcje przytuł-
ków. Leczenie stanowiło jedno z wielu zadań dawnego szpitalnictwa. Oprócz
chorych wśród podopiecznych szpitali byli starcy, osoby kalekie, dzieci
osierocone i porzucone, a także pielgrzymi.
W Rzeczypospolitej pierwsze szpitale powstały w wyniku działalności

niektórych zakonów (benedyktynów, cystersów)1. Wśród kilkunastu zakonów
zajmujących się opieką i leczeniem chorych istotne miejsce zajęli bonifra-
trzy (Zakon Szpitalny św. Jana Bożego). Założyciel zakonu św. Jan Boży
w 1540 r. utworzył szpital w Granadzie, stało się to początkiem rozwoju
nowego zakonu, ale też początkiem reformy opieki szpitalnej, gdyż bracia
zaproponowali nieco inny model szpitalnictwa, którego podstawowym zada-
niem było leczenie chorych. Bonifratrów nazywano też braćmi miłosierdzia
czy dobrymi braćmi, ponieważ miłosierdzie zostało wpisane w ich charyzmat.

Dr HELENA KOMARYNSKA – adiunkt, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarno-
wie; adres do korespondencji: Os. Krakowiaków 15/33, 31-962 Kraków.

1 J. K ł o c z o w s k i, Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, w: Kościół
w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. I: Średniowiecze, (Studia nad Historią Kościoła Katolickiego
w Polsce), Kraków 1968, s. 383-432; M. S u r d a c k i, Szpital Świętego Ducha i św. Leonar-
da w Urzędowie w XV-XVIII wieku, „Kwartalnik Historyczny” 2004, nr 2, s. 5.
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Bracia mieli okazywać miłosierdzie każdemu potrzebującemu: ubogim cho-
rym, ludziom opuszczonym, sierotom, kalekom, pielgrzymom. Poprzez swój
charyzmat i działalność starali się świadczyć miłosierdzie najbardziej po-
trzebującym. Składany przez zakonników ślub szpitalnictwa stanowi wyraz
chęci podjęcia posługi na rzecz chorych i cierpiących oraz świadczenia im
miłosierdzia.
Choć bonifratrzy odegrali ważną rolę w rozwoju polskiego szpitalnictwa,

to jednak w literaturze temu zakonowi i jego działalności nie poświęcono
zbyt wiele miejsca. Pełne przedstawienie stanu badań nad dziejami polskich
bonifratrów w tym artykule nie jest konieczne, ponieważ szczegółowa jego
analiza zamieszczona została w pracy poświęconej pierwszej placówce boni-
fraterskiej ufundowanej w XVII wieku w Krakowie2. Należy jednak zazna-
czyć, że w ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie badaczy historią polskich
klasztorów i szpitali bonifraterskich. W bieżącym roku wyniki swoich badań
nad historią polsko-litewskiej prowincji bonifratrów zaprezentowała I. Pietrz-
kiewicz3. Pokłosiem dwóch naukowych konferencji, zorganizowanych z oka-
zji jubileuszu 400 lat zakonu bonifratrów w Polsce, jest praca zbiorowa pod
red. M. Surdackiego4. W jubileuszowym tomie studiów przedstawiono szereg
artykułów, opartych na źródłach, przybliżających różne aspekty historii bo-
nifratrów w naszym kraju.
Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia, na podstawie archiwaliów,

miłosiernej posługi bonifratrów względem chorych, świadczonej dawniej
i dziś, oraz znaczenia działalności braci miłosierdzia dla rozwoju szpi-
talnictwa w Polsce. Zakon Szpitalny św. Jana Bożego już czterysta lat zaj-
muje się czynnym świadczeniem miłosierdzia. Poprzez omówione w artykule
sfery działalności oraz dorobek zakonu chcę ukazać, że bonifratrzy byli i do
dzisiejszego dnia są świadkami miłosierdzia.

2 H. K o m a r y n s k a, Działalność opiekuńczo-społeczna bonifratrów w Krakowie
w XVII i XVIII wieku, Lublin 2009, (mps Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II), s. 5-11; zob. też: I. P i e t r z k i e w i c z, Miser res sacra Bonifratrzy
w dawnej Rzeczypospolitej, Kraków 2009, s. 10-11.

3 I. P i e t r z k i e w i c z, Miser res sacra Bonifratrzy w dawnej Rzeczypospolitej,
Kraków 2009.

4 Bracia, czyńcie dobro 400 lat Zakonu Bonifratrów w Polsce 1609-2009, red. M. Surdacki,
Kraków 2009.
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I. POSŁUGA BONIFRATRÓW DAWNIEJ

1. PRZYBYCIE ZAKONNIKÓW DO POLSKI

Do Rzeczypospolitej bonifratrzy przybyli w 1609 r., a pierwszy ich
klasztor powstał w Krakowie5. W tym stuleciu nastąpił dynamiczny rozwój
zakonu w kraju. W 1611 r. Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda krakowski,
ufundował klasztor bonifratrów ze szpitalem w Zebrzydowicach. Bracia
zorganizowali szpital na dwanaście łóżek, przy którym powstała kaplica pod
wezwaniem św. Floriana6. W 1615 r. krakowski kanonik, późniejszy biskup
płocki, Henryk Firlej ufundował szpital z kaplicą dla zakonu szpitalnego
św. Jana Bożego w Pułtusku. Kiedy biskup H. Firlej został arcybiskupem
gnieźnieńskim, w 1625 r. przeniósł bonifratrów z Pułtuska do Łowicza. Szpi-
tal prowadzony przez braci liczył dwanaście łóżek, a opiekowali się oni głów-
nie osobami chorymi oraz chorymi psychicznie. Następną chronologicznie po-
wstałą placówką bonifraterską był klasztor w Wilnie, ufundowany w 1635 r.
przez biskupa wileńskiego Abrahama Woynę. Wileński szpital braci miłosier-
dzia mógł pomieścić 18 chorych. Liczba podopiecznych często przewyższała
liczbę łóżek i sięgała niekiedy 25 osób. W 1639 r. łucki kanonik, ks. Balta-
zar Tyszka, sprowadził zakon szpitalny do Łucka na Wołyniu. Powstał tu
klasztor wraz ze szpitalem i kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny.
W szpitalu było 12 łóżek, leczono chorych i opiekowano się chorymi psy-
chicznie. W Gdańsku swoją działalność bonifratrzy rozpoczęli w 1646 r.
Zostali sprowadzeni przez wiceburmistrza Malborka Jana Teszmera (Tesmera).
Sześć bonifraterskich konwentów powstało w 1649 r.: w Nowogródku (funda-
tor Kazimierz Leon Sapieha), w Warszawie (bp Tomasz Ujejski), w Podegro-
dziu (Stanisław Lubomirski), w Lublinie i w Krasnymstwie (bp Mikołaj z Ro-
manowa Świński), w Rakowie Mińskim (bp Hieronim Sanguszko). W 1657 r.
bp M. Świński ufundował konwent bonifratrów w Zamościu. Zakonnicy
oprócz działalności we własnym szpitalu nieśli pomoc innym szpitalom ist-
niejącym w mieście. Do Lwowa bracia przybyli w 1659 r. dzięki staraniom
chorążego koronnego, późniejszego króla polski Jana Sobieskiego, który
ufundował im szpital na 20 łóżek wraz z klasztorem pod wezwaniem św. Wa-
wrzyńca. Do Przemyśla bonifratrów sprowadził w 1665 r. pisarz ziemski Piotr

5 K o m a r y n s k a, Działalność opiekuńczo-społeczna, s. 47 n.
6 Zob. T. K l i m a, Historya szpitala i klasztoru Bonifratrów w Zebrzydowicach,

Wadowice 1911, s. 12 n.
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Paweł Mniszch (Mniszek), który ufundował im szpital na 12 łóżek oraz klasz-
tor z kościołem pod wezwaniem św. apostołów Piotra i Pawła. W XVIII wie-
ku powstały już tylko trzy konwenty, które zamykają listę placówek bonifra-
terskich. Około 1665 r. Gabriel Silnicki, kasztelan kamieniecki, ufundował
klasztor bonifratrów w Kamieńcu Podolskim. Pobyt zakonników w tym mieś-
cie trwał bardzo krótko, do najazdu tureckiego w 1672 r. W Mińsku Litew-
skim w 1700 r. fundował klasztor bonifratrów wraz ze szpitalem pod wezwa-
niem św. Jana Bożego stolnik województwa mińskiego Teodor Antoni Wań-
kowicz. W 1728 r. do Grodna sprowadził braci miłosierdzia biskup wileński
Karol Pancerzyński. Znajdował się tu szpital na 20 łóżek oraz kaplica.
W Wysokim Litewskim fundatorem bonifratrów został hetman polny Wielkie-
go Księstwa Litewskiego Aleksander Sapieha7. Tak intensywny rozwój boni-
fratrów w kraju, pomimo trudności występujących przy fundacji poszczegól-
nych placówek8, wiązał się z ogromnym zapotrzebowaniem na ich posługę.
W Rzeczypospolitej brakowało wykwalifikowanych lekarzy oraz szpitali
o charakterze lecznic.

2. PODOPIECZNI SZPITALI BONIFRATERSKICH

W XVII-XIX wieku w krakowskim szpitalu jak i w większości bonifrater-
skich placówek podejmowano leczenie i opiekę nad ludźmi ubogimi. Zgodnie
z charyzmatem zakonu i dążeniami św. Jana Bożego bracia mieli otoczyć
opieką i leczyć osoby najuboższe. O tym, że bracia miłosierdzia nieśli pomoc
ubogim chorym, dowiadujemy się z adnotacji w księgach chorych. O pocho-
dzeniu podopiecznych spośród biedoty świadczył opis odzieży oraz wykony-
wany przez nich zawód. Często przy opisie odzieży używano określenia
„łachmany”9, co wyraźnie wskazuje na zgłaszanie się do szpitala osób
ubogich. Zaznaczano również, że chory został „przyjęty jako ubogi”10 lub

7 Zob. ABKr, sygn. 1862, Bullarium Totius Ordinis Hospitalis S. Joannis de Deo, Romae
1724, k. 14; S. R o s i a k, Bonifratrzy w Wilnie (1635-1843-1924). Szkic z dziejów opieki
społecznej w Wilnie, Wilno 1928, s. 16-21; P i e t r z k i e w i c z, Miser res sacra, s. 48-77.

8 H. K o m a r y n s k a, Początki fundacji bonifratrów w Krakowie, w: Bracia, czyńcie
dobro, s. 117-125.

9 Archiwum Bonifratrów w Krakowie [dalej cyt.: ABKr], rkps A-121, Liber Pauperum
Infirmorum Vitae et Mortis sub Administratione Ad[mod]um R[evere]ndi Patris Valeriani
Ługowski Conventus et Hospitalis S[anctae] Ursulae, Cracoviensis Prioris Ord[inis] S[ancti]
Joannis Dei Anno Verbi Incursi 1692-1715, k. 26-27v, 29v i n.

10 ABKr, rkps A-126, Księga przyjęć chorych szpitala Bonifratrów w Krakowie 1823-1841,
k. 6, 6v, 7 i n.
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„przyjęty z miłosierdzia”11. Chorzy szpitala bonifratrów częściowo wywo-
dzili się z kręgu ludzi luźnych12. Kraków, kiedyś stolica Rzeczypospolitej,
przyciągał wiele takich osób, które przybywały tu w poszukiwaniu pracy, aby
zapewnić sobie byt. Podopieczni szpitala wykonywali różne zawody jako wy-
robnicy lub czeladnicy danej profesji, czyli znajdowali się na najniższym
szczeblu hierarchii zawodowej.
Wśród „klienteli” szpitala bonifratrów spotkać możemy też żebraków

z ulicy. I tak na przykład w listopadzie 1663 r. do szpitala przyjęto Jakuba
Chodorkiewicza, przy jego personaliach wpisano pauper. Podobnie było
w przypadku chorego Alberta Goleckiego czy Stanisława Zaklickiego13.
W październiku 1667 r. przyniesiono Wojciecha, którego podrzucono pod
kościół, był „wyschły i słaby”. Infirmierz najwyraźniej nie mógł ustalić jego
nazwiska, gdyż zapisał tylko imię14. W maju 1672 r. z cmentarza św. Piotra
przyniesiono Stanisława Gembalę, podano, że był to pauper i miał „pokance-
rowane” nogi15. W listopadzie 1703 r. spod kościoła św. Jana przyniesiono
Andrzeja. Był ubogim, konającym staruszkiem, tułającym się po mieście,
który zmarł tego samego dnia16.
Ważną grupę pensjonariuszy szpitalnych stanowili dzieci i młodzież.

Szczególnie w początkowym okresie działalności szpitala leczono w nim spo-
ro dzieci i młodzieży. Dzieci te często były osierocone, zaniedbane i pozba-
wione właściwej opieki. We wrześniu 1670 r. przyjęto do szpitala Jana To-
karskiego. Był to dwunastoletni chłopiec (sierota), mający rozległe rany gło-
wy, który pochodził z okolic Olkusza. W czasie przyjęcia do szpitala infir-
mierz zapisał, że „nie miał przy sobie nic”17. Zakonnicy przygarnęli również
innego dwunastoletniego chłopca Jana, którego zostawili w polu żołnierze18.
W styczniu 1694 r. do szpitala w koszyku przyniesiono trzynastoletniego Sta-

11 Tamże, k. 76-98 i n.
12 „Nie przywiązana faktycznie do ziemi ludność wiejska, wędrująca po kraju za wyrob-

kiem”. J. A. G i e r o w s k i, Luźni ludzie na Mazowszu w świetle uchwał sejmikowych,
„Przegląd Historyczny” 40(1949), s. 164-165.

13 ABKr, rkps A-120, Liber Inscriptorum Infirmorum Sub Reagimine Patris Fratris Caroli
Kripski Hospitali S[anctae] Ursulae Conventus Cracoviensis 1657-1676, k. 57, 58, 60v.

14 Tamże, k. 109v.
15 Tamże, k. 152v.
16 ABKr, rkps A-121, Liber Pauperum Infirmorum [...] 1692-1715, k. 155.
17 ABKr, rkps A-120, Liber Inscriptorum Infirmorum […] 1657-1676, k. 140v.
18 Tamże, k. 169v. Zob. też k. 80, 93v, 96, 181.
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nisława Łobodę. Był ubrany tylko w koszulę, zdiagnozowano u niego sucho-
ty19. Sebastian Karzyk (sierota) leżał prawie nagi pod klasztorem, a bracia
zauważyli go i przynieśli do infirmerii20. W kwietniu 1694 r. do szpitala
przyniesiono Jędrzeja Serga, rodem z Siewierza. Chłopiec został „wzięty
z gnoju”, rozpoznano u niego gnicie kości. Prawdopodobnie choroba była zbyt
zaawansowana, gdyż po dziesięciu dniach pobytu w szpitalu chłopak zmarł21.
Podkreślić należy również, że zakonnicy przyjmowali do swoich szpitali

ubogich i chorych różnych ras22, narodowości oraz wyznań. Świadczą o tym
dane zaczerpnięte z ksiąg chorych krakowskiego szpitala. I tak w marcu
1662 r. leczono w szpitalu św. Urszuli Pawła Pawłowskiego, pochodzącego
spod Beresteczka. Odnotowano, że był to „schizmatyk” (prawosławny)23,
natomiast w roku 1699 do infirmerii przyjęto chorego „wiary tureckiej”
Antoniego Hali24. W księgach chorych krakowskiego szpitala bonifratrów
wyznanie pensjonariuszy systematycznie zaczęto odnotowywać pod koniec
XVIII wieku. W latach 1796-1812 na 2053 przyjętych chorych 1775 stanowili
katolicy, 68 protestanci (wpisywano „Luter” albo „Ewangelik”), kalwinizm
wyznawało dwóch chorych. Leczono też 4 prawosławnych i jednego wyznają-
cego judaizm25. Z tego wynika, że chorzy szpitala św. Urszuli w przeważa-
jącej części byli katolikami, prawdopodobnie wiązało się to ze strukturą
społeczeństwa krakowskiego w tym okresie, które w przeważającej mierze
było katolickie. Zakonnicy natomiast przyjmując chorych do szpitala,
w pierwszej kolejności patrzyli na swoich podopiecznych jako na tych, którzy
potrzebowali pomocy. W ten sposób realizowali cel określony przez Założy-
ciela zakonu niesienia fizycznej i duchowej pomocy chorym i potrzebującym,
bez uprzedzeń rasowych, społecznych czy religijnych, a więc wyznanie cho-
rego nie zamykało mu drogi do lecznicy. Bonifratrzy zgodnie z zaleceniami
św. Jana Bożego mieli świadczyć opiekę, wsparcie oraz pomoc każdemu, kto
zwracał się do nich. Widocznie dlatego papież Jan XXIII powiedział o zako-

19 ABKr, rkps A-121, Liber Pauperum Infirmorum […] 1692-1715, k. 23v.
20 Tamże, k. 29.
21 Tamże, k. 30v. Szerzej na temat osób leczonych w krakowskim szpitalu bonifratrów

zob.: K o m a r y n s k a, Działalność opiekuńczo-społeczna, s. 208-215.
22 W lutym 1700 r. w szpitalu św. Urszuli leczono Mikołaja z Canamedyny, Murzyna.

ABKr, rkps A-121, Liber Pauperum Infirmorum […] 1692-1715, k. 116.
23 ABKr, rkps A-120, Liber Inscriptorum Infirmorum […] 1657-1676, k. 47v, 172v.
24 ABKr, rkps A-121, Liber Pauperum Infirmorum […] 1692-1715, k. 105v.
25 ABKr, rkps A-124, Liber Infirmorum Conventus ad Sanctam Ursulam Ordinis Sancti

Joannis de Deo F[ratrum] Misericordiae 1796-1823, k. 1 i n.
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nie bonifratrów, że wyprzedzili oni o ponad czterysta lat ekumeniczną ideę
Soboru Watykańskiego II, bowiem opiekowali się wszystkimi bez względu
na pochodzenie, religię czy przekonania26.

II. OSIĄGNIĘCIA BRACI MIŁOSIERDZIA
NA POLU SZPITALNICTWA

Rozpatrując osiągnięcia bonifratrów w dziedzinie szpitalnictwa należy
podkreślić, że zakonnicy zasłynęli przede wszystkim na polu ogólnej dzia-
łalności medycznej. W literaturze przedmiotu często można spotkać opinię,
że w szpitalach bonifratrów zajmowano się głównie leczeniem chorych27. J.
Plis pisał, że zakonnicy nie tylko podejmowali czynną opiekę nad chorymi,
ale również „pracowali nad udoskonaleniem i unowocześnieniem szpitali
i techniki medycznej”28.
Bonifratrzy ukształtowali w opiece zdrowotnej to, co było niesłychanie

ważne dla jej rozwoju:
– propagowali holistyczne ujęcie osoby ludzkiej oraz podmiotowe trak-

towanie chorych;
– stosowali podział szpitala na poszczególne oddziały w zależności od

rodzaju schorzenia;
– przestrzegali zasady separacji chorych (układanie ich do pojedynczych

łóżek);
– specjalizowali się w ziołolecznictwie – terapii mniej ingerencyjnej;
– byli prekursorami prowadzenia ewidencji chorych oraz historii choroby;
– troszczyli się o odpowiedni sposób żywienia podopiecznych;
– przyczynili się do stworzenia podstaw i rozwoju psychiatrii w Polsce.

26 A. O ż a r o w s k i, Zarys historii lecznictwa empirycznego „Panacea” 1-2(2003), s. 27.
27 J. P l i s, Z dziejów kościelnej działalności charytatywnej w Polsce przedrozbiorowej,

w: Dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego w Polsce i archidiecezji lubelskiej, red. A. Mieczkow-
ski, Lublin 1977, s. 66-67; Z. P o d g ó r s k a - K l a w e, Od hospicjum do współczesnego
szpitala, Wrocław 1981, s. 40; Z. G ó r a l s k i, Szpitale na Lubelszczyźnie w okresie przed-
rozbiorowym, Warszawa–Łódź 1982, s. 177; M. S u r d a c k i, Dzieci porzucone w Szpitalu
Świętego Ducha w Rzymie w XVIII wieku, Lublin 1998, s. 39; B. U r b a n e k, Idea opieki
nad chorymi na ziemiach polskich w latach 1809-1914, Wrocław 2001, s. 29 n.; P. S t a n i -
s z e w s k i, Szpitalnictwo kościelne w archidiakonacie łęczyckim i łowickim do 1795 roku,
Warszawa 2004, s. 266; M. S u r d a c k i, Edukacja i opieka społeczna w Urzędowie
XV-XVIII wieku, Lublin 2004, s. 206.

28 P l i s, Z dziejów kościelnej działalności charytatywnej, s. 66.
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1. KOMPLEKSOWA OPIEKA MEDYCZNA

Na podstawie zapisów w konstytucjach zakonnych29 można stwierdzić,
że właściwa dla bonifratrów była kompleksowość sprawowanej opieki me-
dycznej. W ich szpitalach chory zajmował miejsce centralne, a takie podejście
do chorego propagował sam założyciel. Pozostawił on wspólnocie zakonnej
zawołanie brzmiące: „Lecząc ciała docierać do dusz”30. Ponad cztery wieki
temu św. Jan Boży zwrócił uwagę na to, że człowieka należy traktować jako
osobę, złożoną z ciała i duszy, która jest podmiotem. Podkreślał, że człowiek
chory fizycznie często potrzebuje również pomocy psychicznej czy też du-
chowej. Założyciel bonifratrów zwrócił uwagę na to, że opieka zdrowotna
musi mieć charakter kompleksowy.
Drugim ważnym elementem szpitalnictwa bonifratrów było przestrzeganie

zasad separacji chorych. Kiedy zakonnicy rozpoczynali swą działalność
w Rzeczypospolitej, wówczas w wielu szpitalach ciągle jeszcze praktykowano
pielęgnowanie chorych z różnego typu schorzeniami, umieszczając ich razem.
Często w jednym pomieszczeniu przebywali chorzy „ogólnie” raz osoby cier-
piące na choroby zakaźne31. W dawnych szpitalach chorych umieszczano po
kilka osób na jednym łóżku32. Z punktu widzenia higieny było to niedo-
puszczalne, gdyż w żaden sposób nie sprzyjało ich leczeniu. Zakonnicy
zaproponowali inny model szpitali poprzez organizowanie oddziałów chorych
i podział ich, uwzględniając rodzaj schorzenia, na które cierpieli. Takie
działania miały na celu organizacje głównie szpitali o charakterze ogólnym.
Zakonnicy opowiadali się również za układaniem chorych w osobnych łóż-
kach i stosowali ten postulat w praktyce. Każde z łóżek osłonięte było gru-
bymi firanami, przypominającymi kurtynę33.

29 Swiatło Drog Niebieskich, Wielkiego w Kościele Bożym Luminarza Augustyna Swiętego
Reguła y Konstytucya S. Jana Bozego, Dla Braci od Miłosierdzia. W Splendorze Godnych Imion.
Przewielebnego w Bogu Oyca Franciszka Neuman Prowincyała, y Wielebnych Oycow Przeorow
Polskiey y Litewskiey Prowincyi tegoż Zakonu Publicznemu na widok świata Wystawiona. Przez
W.O.R.B.K.W.G.P., Kraków 1728, 67-69.

30 F. De C a s t r o, Święty Jan Boży. Pierwsze wiadomości historyczne, Kraków 2001,
s. 72-76; Realizacja charyzmatu szpitalnego na wzór św. Jana Bożego. Duchowa droga
Bonifratra, Rzym 2004, s. 19, 29, 43.

31 Zob. Z. G ó r a l s k i, Działalność charytatywna w Polsce przedrozbiorowej,
Warszawa–Kraków 1973, s. 30.

32 G ó r a l s k i, Szpitale na Lubelszczyźnie, s. 151-152.
33 Biblioteka Jagiellońska [dalej cyt.: BJ], rkps 5483, Inventarium Conventus et Hospitalis

Sanctae Ursulae Cracoviensis 1675-1733, k. 6, 37, 97v; BJ, rkps 5495, Inventarium Conventus
et Hospitalis Sanctae Ursulae Cracoviensis 1735-1741, k. 11, 25v.
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Kolejnym charakterystycznym elementem szpitalnictwa bonifratrów była
szeroko pojęta specjalizacja w ziołolecznictwie. Fitoterapia stanowi rodzaj
terapii mniej ingerencyjnej i od wieków jest domeną braci miłosierdzia. Za-
konnicy bowiem od początku swego istnienia interesowali się ziołolecznic-
twem. W swoich klasztorach często prowadzili apteki, w których produkowali
i przechowywali różne medykamenty, złożone z naturalnych surowców roślin-
nych, zwierzęcych i mineralnych34. Preparaty te zakonnicy stosowali w le-
czeniu chorych, aby uśmierzyć ból i wspomóc proces powrotu do zdrowia.
Następnym ważnym osiągnięciem bonifratrów w Polsce było stworzenie

pierwszych wzorów dokumentacji medycznej, poprzez wprowadzenie do szpi-
talnictwa ksiąg chorych oraz ordynacji medycznych. Wdrożenie ksiąg chorych
było istotne dla rozwoju nowego szpitalnictwa, ponieważ żaden współczesny
szpital nie mógłby się obejść bez tej ewidencji. Księgi chorych pozwalają
przeprowadzić analizy umożliwiające ustalenie liczby chorych przebywających
w szpitalu, ich wieku, miejsca urodzenia, wykonywanego zawodu oraz przy-
czyny pobytu w lecznicy35. Ewidencje chorych sporządzano w bonifrater-
skich szpitalach od początku ich działalności. Wprowadzenie zwyczaju
ewidencjonowania chorych do szpitalnictwa stanowiło pewne novum, dlatego
bracia uznani zostali za prekursorów sporządzania rejestrów chorych.
W XVII-XIX wieku księgi chorych prowadzone były w podobny sposób, choć
dbałość i staranność w ich spisywaniu zależała od solidności i skrupulatności
braci infirmierzy36. Różnią się one jedynie kolejnością wpisywanych infor-
macji osobowych chorego. Drugim rodzajem dokumentacji medycznej, uj-

34 Zob. U r b a n e k, Idea opieki, s. 30; ABKr, rkps A-28, Percepta 04.06.1688-
29.07.1691. Konwent Bonifratrów w Krakowie pod wezwaniem św. Urszuli, k. 12; ABKr, rkps
A-25, Liber Expensae Spenditoris factae sub tempus administrationis in orto Prioratus
R[evere]ndi P[at]ris Seraphini Kęsiewicz incipiendo 22.11.1660-31.10.1671, k. 78, 230, 511;
ABKr, rkps A-30, Wydatki 02.1712-08.1720. Konwent Bonifratrów w Krakowie pod wezwaniem
św. Urszuli, k. 5-6; ABKr, rkps A-20, Regestr wydatkow przes mnie Brata Jozepha Złotow-
skiego Przeora Krakowskiego Na Capitule Generalnej Obranego 01.06.1639-30.06.1645, k. 4v,
54; ABKr, rkps A-30, Wydatki 1712-1720, k. 27, 35, 229.

35 Szerzej o księgach chorych i ich znaczeniu w badaniach dziejów szpitala zob.:
K o m a r y n s k a, Działalność opiekuńczo-społeczna, s. 203-208.

36 ABKr, rkps A-173, Księga chorych szpitala bonifratrów w Zebrzydowicach pod wezwa-
niem Świętego Floriana 1628-1641, k. 1 i n.; ABKr, rkps A-163, Regestr chorych Szpitala
Bonifratrów w Lublinie 1652-1673, k. 1 i n.; R o s i a k, Bonifratrzy w Wilnie, s. 73.
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mującej przebieg leczenia, były Księgi Ordynacji Medycznych37, które
stanowiły prototyp współczesnej historii choroby.
Wśród osiągnięć szpitalnictwa bonifraterskiego należy również wymienić

troskę o odpowiednie żywienie chorych. Bonifratrzy zwrócili szczególną
uwagę na właściwe żywienie chorych oraz stosowanie diet w procesie lecze-
nia. O stosowaniu diet dowiadujemy się z ksiąg rozchodów. W księgach wy-
datków spotkać można np. określenie: „za cielęcinę i śliwy dla chorych”,
które mogło nie dotyczyć wszystkich chorych, lecz tych, którym lekarz zalecił
specjalną dietę. Podobnie na kartach ksiąg rozchodów widnieją wpisy: „za
mięso wołowe i cielęcinę dla chorych”38. Można spotkać też adnotacje: „za
małmazyią dla chorego do infirmerii” czy „ptaszki choremu i piwo”39.
Prawidłowe odżywianie odgrywało istotną rolę w przebiegu powrotu do

zdrowia. Przykładowo – w krakowskim szpitalu bonifratrów posiłki spoży-
wano w infirmerii, w specjalnie wydzielonym ku temu miejscu. Skrupulatnie
przestrzegano godzin spożywania posiłków, które ustalał lekarz szpitalny wraz
z przeorem konwentu. Konstytucje zakonne wymagały karmienia chorych
w infirmerii co trzy godziny jarzynami, świeżymi jajkami, cukrami i innymi
produktami zaleconymi przez lekarza40. Rozdzielaniem posiłków chorym,
z uwzględnieniem wskazań lekarza, zajmował się brat pełniący funkcję
infirmierza. Do pomocy infirmierzowi był wyznaczany zakonnik, który miał
czytać z księgi ordynacji zalecenia lekarza co do żywienia poszczególnych
podopiecznych. Infirmierz musiał również zadbać o niedołężnych, którzy nie
mogli o własnych siłach spożyć posiłku. Wyznaczał on brata, który miał na-
karmić takiego chorego, napoić oraz pomóc w zaspokojeniu innych potrzeb.
Żywienie chorych odbywało się – jak już wspomniano – w godzinach ściśle
zaleconych przez lekarza, a szafarz musiał dopilnować, aby potrawy były
ciepłe, dobrze przyrządzone i ugotowane. Po rozdaniu posiłków brat infir-
mierz odwiedzał poszczególnych podopiecznych, sprawdzając, czy otrzymali
żywność zgodnie z zaleceniami lekarza41.

37 ABKr, rkps A-107, Liber Ordinationis 26.04.1797-09.06.1802. Szpital Bonifratrów
w Krakowie pod wezwaniem św. Urszuli, k. 1 i n.; ABKr, rkps A-108, Liber Ordinationis
Medicae In Nosocomio Fratrum Misericordiae Cracoviae in Platea S[ancti] Joannis Ordinavit
prima vice in Nosodochio praefato Die 26.04.1797-20.06.1802, k. 1 i n.

38 ABKr, rkps A-20, Regestr wydatkow […] 1639-1645, k. 62v.
39 Tamże, k. 16; ABKr, rkps A-26, Percepta Con[ven]tus et H[o]sp[ita]lis Cracoviensis

Sanctae Ursulae R[evere]ndi P[at]ris. Prioris Ab Anno D[omi]ni. 11.1671-04.1680, k. 270.
40 Swiatło Drog, s. 70.
41 Tamże, s. 69-70.
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2. OSIĄGNIĘCIA W PSYCHIATRII

Bonifratrzy w Polsce zasłużyli się również na polu psychiatrii. Zdaniem
B. Urbanek „organizacja opieki psychiatrycznej w Polsce ściśle wiąże się
z działalnością bonifratrów, którzy stworzyli jej podstawy”42. L. Grochowski
podkreśla natomiast, że zakonnicy odegrali znacząco rolę w pracy opiekuń-
czej nad dziećmi i młodzieżą specjalnej troski43. Założyciel zakonu św. Jan
Boży jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na konieczność humanitarnego
traktowania oraz leczenia osób dotkniętych wspomnianymi chorobami. Żył
w czasach, kiedy chorzy psychicznie traktowani byli jako opętani przez złego
ducha. Stosunek społeczeństwa do tych chorych wynikał z wierzeń religij-
nych, zależał również od poziomu oświaty i stanu kulturalnego społeczeń-
stwa. Człowiek psychicznie chory czy upośledzony umysłowo zachowywał się
w sposób niezrozumiały dla otoczenia i trudny do wyjaśnienia. Jego zacho-
wanie budziło zdziwienie, lęk i wrogość, dlatego sądzono, że choroba psy-
chiczna spowodowana była opętaniem przez złego ducha. Obraz opieki nad
tymi chorymi, jak podaje S. Porębowicz, był przerażający: „Chorzy ci, uznani
za ofiary inwazji szatana, zamykani byli w izolowanych pomieszczeniach,
gdzie skuci łańcuchami, głodzeni i torturowani, oczekiwali wybawicielki
śmierci naturalnej”44. Stosowane metody leczenia, a właściwie sposoby opa-
nowywania i poskramiania zachowań chorych były drakońskie. Często głodzo-
no ich, bito, polewano zimną wodą i związywano. Bonifratrzy propagowali
humanitarny sposób opieki nad osobami dotkniętymi chorobą psychiczną45.
Przyczynili się do podniesienia godności ludzkiej osobom dotkniętym nie-
pełnosprawnością intelektualną i chorobą psychiczną.
W tym miejscu należy wspomnieć o lekarzu br. Ludwiku Perzynie, który

w Polsce zasłużył się jako praktyk w większości gałęziach medycyny, a także
został uznany za jednego z twórców psychiatrii polskiej. Ludwik Perzyna był
zakonnikiem, lekarzem i działaczem społecznym, który z wielką stanowczo-
ścią walczył z analfabetyzmem i zabobonami oraz ciągle zalecał lekarzom

42 B. U r b a n e k, Przemiany w teorii i praktyce opieki psychiatrycznej na ziemiach
polskich w XIX wieku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2(1998), s. 81.

43 Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, red. S. Mauersberg, Warszawa 1990, s. 10-11.
44 S. P o r ę b o w i c z, Najstarsze szpitale psychiatryczne w Europie, „Szpitalnictwo

Polskie” 5(1961), nr 1, s. 39.
45 J. N. T r e p k a, Żywot Św. Jana Bożego założyciela Zakonu Bonifratrów (Braci

Miłosierdzia), Kraków 1920, (mps ABKr), s. 16-19.
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zdobywanie i poszerzanie wiedzy i kwalifikacji, a także umiejętności prak-
tycznych. Przypisuje się mu znaczącą rolę w podnoszeniu świadomości stanu
kulturalnego, społecznego i zdrowotnego. Zasłynął na polu psychiatrii, pro-
pagując humanitarny sposób traktowania chorych. Akcentował konieczność
leczenia chorób psychicznych. Odwołując się do Pinela, uwolnił osoby chore
psychicznie od kajdan i więzów. Dopuszczał możliwość skrępowania chorego,
jedynie w przypadku, gdy mogło dojść do samookaleczenia. Twierdził on, że
choroba psychiczna to „odmienienie wewnętrznej mózgu dyspozycji”46.

III. MISJA BONIFRATRÓW DZIŚ

Jak z powyższego zestawienia wynika, na przestrzeni minionych stuleci
bonifratrzy potrafili stworzyć podstawy do podjęcia szerokiej opieki nad
chorymi. Przyświecał im zawsze jeden cel: „Otaczanie opieką tak cielesną jak
i duchowną chorych, jakiegokolwiek bądź stanu, zwłaszcza ubogich, jakiej-
kolwiek narodowości i religii, tak w szpitalach należących do Zakonu, jak
i w innych szpitalach powierzonych jego opiece”47. Dzisiejszy świat postępu
i rozwoju szczególnie potrzebuje miłosierdzia, dlatego misja bonifratrów jest
obecnie aktualna tak samo, jak w minionych epokach. Postęp naukowy oraz
rozwój społeczny nie likwidują ani bólu, ani choroby, ani cierpienia. We
współczesnym świecie dochodzi jednak do usuwania chorych i cierpiących na
margines, ponieważ chorobę postrzega się jako ciężar, kłopot. Niekiedy cho-
rym odbierana jest godność osoby ludzkiej, dlatego powołaniem bonifratrów
jest ciągłe humanizowanie choroby oraz traktowanie chorego jako brata
w Chrystusie. Papież Jan Paweł II pisał, że jest to misja trudna, która
nierozerwalnie wiąże życie zakonników z chorobą i cierpieniem, ale jest to
również misja pocieszająca, ponieważ wielu ludzi znajduje się często na „kra-
wędzi otchłani rozpaczy” i potrzebują wyciągniętej dłoni innego człowieka,
niosącej pomoc i pocieszenie48.

46 A. C e n c o r a, Ludwik Perzyna – zakonnik i lekarz, „Polski Przegląd Chirurgiczny”
72(2000), nr 5, s. 487.

47 Konstytucje Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego oraz reguła Św. Ojca Augustyna i
ceremoniał Zakonu, Kraków 1927, s. 30.

48 J a n P a w e ł II, Humanizujcie pracę szpitalną, w: Nauczanie Papieskie, t. V, 2,
Poznań 1996, s. 948-950.
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Obecnie bonifratrzy orędzie miłosierdzia głoszą gorliwą praktyką, kon-
tynuując swą posługę, świadczą miłosierdzie w dzisiejszym świecie. W Polsce
bracia miłosierdzia prowadzą cztery szpitale, cztery domy pomocy społecznej,
warsztaty terapii zajęciowej, dom geriatryczno-rehabilitacyjny, dwa ośrodki
interwencji kryzysowej, trzy stacje opieki środowiskowej, dwie jadłodajnie
i pięć aptek. Bonifratrzy poza prowadzeniem szpitali, domów pomocy spo-
łecznej i aptek zajmują się również pielęgnowaniem chorych w ich domach.
Zakonnicy podejmują też różne inne inicjatywy, które określić można mia-

nem „dzieł miłosierdzia”, wśród nich np. organizowane raz do roku w kra-
kowskim szpitalu bonifratrów „Dni Samarytańskie”. W czasie których każdy
chętny może skorzystać nieodpłatnie z konsultacji i porad lekarzy specja-
listów (np. dermatologa, gastrologa, kardiologa, neurologa, ginekologa itp.).
Bracia miłosierdzia udzielają pomocy i wsparcia nie tylko chorym i cierpią-
cym, ale też personelowi zatrudnionemu w ich placówkach.
Pisząc o świadczeniu miłosierdzia przez bonifratrów w czasach współczes-

nych, nie sposób nie wspomnieć o bracie Joachimie Niedbale (1916-2008),
o którym można powiedzieć, że jego życie było służbą miłosierdziu. Brat
Joachim, niezwykle pogodny i zapracowany bonifrater, całe swoje życie po-
święcił służbie chorym i cierpiącym, ubogim i potrzebującym. W latach 1947-
1956 pracował jako pielęgniarz w szpitalu bonifratrów w Krakowie. Gdy wła-
dze komunistyczne przejęły szpital i nastąpiło upaństwowienie lecznicy,
bonifratrów całkowicie usunięto z placówki. Wówczas brat Joachim rozpo-
czął wieloletnią posługę chorym w ich domach. Codziennie przemierzał ulice
i place Krakowa, a w szczególności Kazimierza, z torbą oraz różańcem w rę-
ku. Niósł swoim podopiecznym leki, posiłek, dobre słowo, modlitwę. Na ko-
niec homilii wygłoszonej w czasie mszy pogrzebowej o bracie Joachimie ks.
dr W. Skoczny powiedział: „Wraz z odejściem brata Joachima, najstarszego
ze współczesnych bonifratrów, zamyka się dziś jedna z najpiękniejszych kart
Zakonu. Przez tyle lat rozniecał iskrę Bożego miłosierdzia swą pokorną
służbą chorym”49.

49 Z homilii wygłoszonej podczas uroczystości pogrzebowych br. Joachima przez ks. dr.
W. Skocznego, rektora Sosnowieckiego Seminarium Duchownego w Krakowie.
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ZAKOŃCZENIE

Podsumowując dotychczasowe rozważania należy podkreślić, że miłosier-
dzie Boże znajduje swe odzwierciedlenie w miłosierdziu ludzi. Ewangeliczny
nakaz podejmowania troski i opieki nad potrzebującymi udzielania im po-
mocy i wsparcia (Mt 25,35-36) stał się kanonem chrześcijańskiego miłosier-
dzia i źródłem powstania kilku zakonów szpitalnych, prowadzących szeroko
zakrojoną działalność charytatywną. Wśród tych zakonów są bonifratrzy, któ-
rzy od wieków dają świadectwo miłosierdzia poprzez posługę drugiemu czło-
wiekowi. Misja i charyzmat bonifratrów są ciągle aktualne. Dzieje boni-
fratrów są ściśle związane z historią naszego kraju i zawsze wpisywały się
w konkretną rzeczywistość. Bonifratrzy organizowali i organizują do dziś swe
placówki, odpowiadając na potrzeby czasu i konkretnych społeczności. Dzieła
prowadzone przez zakon szpitalny działały dawniej i działają dziś zgodnie z
zasadami miłosierdzia chrześcijańskiego.

BIBLIOGRAFIA
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THE KNIGHTS HOSPITALLERS – WITNESSES OF MERCY

S u m m a r y

The Knights Hospitallers also known as brothers of mercy are a typical hospital order. In
Poland they had started their activities in the XVII century and have continued to do so to the
present time. They established and ran hospitals where they took care of people of different
religions, nationalities and races. Their devoted care of the sick contributed to the development
of hospitals and social care in Poland. Brothers of mercy promoted subjective treatment of
their patients, respected principles of separation of the sick, specialized and widely used
phytotherapy in their medical practice. They introduced basic medical records in their hospitals
(records and medical history of patients).

Also these days the Knights Hospitallers take care of sick, suffering and socially
disadvantaged people in their hospitals. They provide spiritual care and carry out sundry
charity works.

Słowa kluczowe: bonifratrzy, bracia miłosierdzia, zakon szpitalny, miłosierdzie.

Key words: the Knights Hospitallers, brothers of mercy, hospital order, mercy.
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ZASTOSOWANIE TEORII SCHEMATÓW W WYJAŚNIANIU
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O WYCHOWANIU

UWAGI WSTĘPNE

Fenomen wiedzy ludzkiej przez całe wieki nie traci chyba nic na swej
aktualności, przeciwnie – wiedza jest wciąż faktem inspirującym człowieka,
będąc jego osiągnięciem i wytworem staje się również czynnikiem dynamizu-
jącym działania do poszukiwania nowych informacji i poznawania świata.
W tym rozumieniu trudno mówić o granicach ludzkiej wiedzy. Posiada ona
jednak wyraźnie filozoficzną proweniencję i wiele koncepcji ją wyjaśnia.
Posługując się lapidarnym określeniem, wiedza wskazuje na ogół wiadomości
fachowych z jakiejś dziedziny i widomości życiowych, a najogólniej to wie-
dza o świecie, można się jej uczyć, pogłębiać, zdobywać, czerpać i rozwijać
(Słownik języka polskiego, t. III, Warszawa 1996, s. 651). Najczęściej wy-
odrębnia się, zachowując w różnym stopniu atrybut racjonalności, wiedzę
potoczną, wiedzę naukową i wiedzę mądrościową. Tym typom wiedzy filozo-
fowie przypisywali różne znaczenie, bardziej lub mniej wiodącą rolę, po-
kładali różną nadzieję dla lepszej egzystencji człowieka i rozwoju społe-
czeństw, wreszcie dowartościowywali w większym stopniu jedną lub drugą
i wskazywali na różną siłę związków i zależności pomiędzy nimi.
Również refleksją pedagogiczną objęte są różnorakie rodzaje i obszary

wiedzy. Pedagogika, obok innych dyscyplin naukowych, poszerza interdys-
cyplinarny charakter fenomenu wiedzy ludzkiej. Przyjmując w analizach per-

Dr DANUTA OPOZDA – adiunkt Katedry Pedagogiki Rodziny, Instytut Pedagogiki Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: danan
@kul.lublin.pl



96 DANUTA OPOZDA

spektywę pedagogiczną, mamy do czynienia z: wiedzą naukową, wiedzą po-
toczną – właściwą dla określonych grup społecznych i szerokich zbiorowości,
oraz wiedzą osobistą – związaną bardziej z indywidualnymi właściwościami
jednostek. Wyróżnione rodzaje wiedzy są przedmiotem poznania naukowego
pedagogiki, która jako dyscyplina naukowa wytwarza, gromadzi, porządkuje
i systematyzuje informacje o wychowaniu i kształceniu, co stanowi znaczą-
ce zasoby wiedzy naukowej. Wyjściowo można przyjąć, że wiedza naukowa
przedmiotowo dotyczy szeroko rozumianych treści zakreślonych terminem
„edukacja”, wiedza potoczna natomiast może również wprost dotyczyć eduka-
cji, ale i wszystkich obszarów, z którymi spotyka się i w których uczestniczy
człowiek, a które w pedagogicznych analizach są zestawiane i interpretowane
w perspektywie naukowej wiedzy zgromadzonej w pedagogice. Chociaż
wstępne ustalenia rodzajów wiedzy i relacji pomiędzy nimi wydają się dość
oczywiste, to jednak przy bardziej szczegółowych analizach stosunkowo szyb-
ko okazują się bardziej złożonymi zagadnieniami.
Należy stwierdzić, że zdecydowanie ostatnie lata przyniosły wiele badań

i poszerzenie myśli pedagogicznej poświęconej wiedzy ludzkiej. Być może
kiedyś w efekcie doprowadzi to do rozwoju i wyodrębnienia refleksji sygno-
wanej nazwą pedagogiki wiedzy, jak stało się to na przykład w przypadku
socjologii wiedzy.
Warto zauważyć jeszcze, że zasób informacji o danym obszarze rzeczywi-

stości edukacyjnej zgromadzony w pedagogice jako dyscyplinie nauki pozo-
staje zwykle konfrontowany z tym, co aktualnie i w wyniku przeszłych czyn-
ności poznania jawi się jako obszar niepoznany, czyli wiąże się z niewiedzą.
Zweryfikowana wiedza uporządkowana i systematyzowana w teoriach pedago-
gicznych wskazuje na to, co poznania wciąż wymaga. Zestawienie wiedzy
z niewiedzą jest faktem dość czytelnym i oczywistym. Niektórzy w literaturze
zwracają uwagę jednak, że wyróżniać należy jeszcze inny rodzaj wiedzy –
wiedzę negatywną, nazywaną antywiedzą (Mudyń, 1995). Antywiedza, podob-
nie jak wielu innych obszarów, dotyczy również rzeczywistości edukacyjnej
i może być jej pewnego rodzaju zniekształceniem. Może wiązać się z różnymi
uprzedzeniami, stereotypami i dyskryminacjami mającymi miejsce w teorii
i praktyce edukacyjnej. T. Hejnicka-Bezwińska stwierdza: „Na drodze od sta-
nu niewiedzy do stanu wiedzy pojawia się «antywiedza». Proces poznawania
naukowego, podobnie jak proces poznawania konkretnego człowieka – może
być źródłem wiedzy i antywiedzy. Różnica polega tylko na tym, że nauka
wypracowała procedury identyfikowania i eliminowania antywiedzy i na tym
buduje swój autorytet” (2008, s. 56).
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Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące wiedzy o wychowaniu.
Jak sądzę, należy ją także rozumieć w odniesieniu do naukowego i potoczne-
go wymiaru poznania, a uwzględniając szczególnie kwestie związane z po-
znawczym paradygmatem obecnym w psychologii, odnieść ją także trzeba do
wymiaru jednostkowego (osobistego). Zamierzeniem artykułu nie jest analiza
zależności i powiązań między tymi rodzajami wiedzy, lecz raczej wskazanie,
jak można wyjaśniać i rozumieć jednostkową wiedzę o wychowaniu, która de
facto łączy w sobie szczególnie potoczne i osobiste wątki. W artykule przed-
stawiam możliwość zastosowania teorii schematów społecznych w wyjaśnianiu
i rozumieniu jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Teoria ta, chociaż ukształ-
towała się na gruncie psychologii społecznej respektującej wyraźnie per-
spektywę poznawczą, to jednak może dobrze służyć przybliżaniu wiedzy jed-
nostki o tym fragmencie otoczenia społecznego, jakim jest wychowanie. War-
to jeszcze podkreślić, że potrzeba definiowania i operacjonalizowania jed-
nostkowej wiedzy o wychowaniu jako kategorii teoretyczno-badawczej w pe-
dagogice wynika z faktu jej ścisłego związku z takimi kluczowymi pojęciami,
jak świadomość wychowawcza (Kawula, 1975; Wilk, 2002; Ferenz, 2003;
Opozda 2003) i kultura pedagogiczna (Grochociński, 1980; Jundziłł 1983;
Płukis, 1985; Maciaszkowa 1991; Cudak, 1997; Kawula, Brągiel, Janke, 1998;
Winiarski, 2003; Izdebska, 2007).

1. SCHEMATYCZNA ORGANIZACJA WIEDZY JEDNOSTKOWEJ

Literatura i liczne badania potwierdzają fakt, iż wiedza ludzka jest
strukturalizowana w postaci schematów. W ramach teorii schematów poznaw-
czych kształtowało się wiele stanowisk i wytyczono wiele kierunków badań.
Teoria schematów wychodząca poza granice problematyki wyjaśniania i prze-
chowywania rozległych i zorganizowanych zasobów informacji, szczegółowo
przedstawia zagadnienia właściwości strukturalnych wiedzy, jej konstruowanie
i reorganizację oraz aktywizację, a więc jej dostępność poznawczą. Przybliża,
jak wcześniej ukształtowana wiedza człowieka o świecie zorganizowana
w strukturach poznawczych umożliwia i wyznacza jego zachowania zależnie
od aktualnej sytuacji.
Koncepcje schematów poznawczych od kilkudziesięciu lat, głównie za

sprawą S. Selza, F. Bartletta, J. Piageta, są próbą wyjaśnień zdolności po-
znawczych człowieka, konstruowania wiedzy, a w efekcie jego zdolności adap-
tacyjnych (Chlewiński, 1991, s. 83). Pojęcie schematu wprowadził w 1932 r.
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Bartlett (1932). Był on zdania, że schemat jest jednostkową uogólnioną wie-
dzą na temat jakiegoś fragmentu rzeczywistości i konstytuuje się na skutek
wielokrotnych kontaktów człowieka z tym fragmentem. Stanowi on jednostkę
organizacyjną pamięci. Do dziś respektuje się to stanowisko zachowując tezę,
że schemat jest „jednostką” – „porcją” wiedzy, a wielość schematów tworzy
jej złożoną strukturę. Na informacje zawarte w schematach składają się cechy
definicyjne i charakterystyczne dla zbiorów egzemplarzy. Schematy są lokali-
zowane na bardzo zróżnicowanych poziomach ogólności. Może być to bardzo
wąski zakres wiedzy i wówczas zastosowanie schematu jest możliwe w specy-
ficznej sytuacji lub przeciwnie, stosowalność schematu jest możliwa w wielu
sytuacjach, gdyż zakres wiedzy, jaki obejmuje, jest szeroki. Ponieważ schemat
nie jest kopią rzeczywistości, tylko wskazuje na pewne podobieństwo, tak
i cała struktura wiedzy człowieka o świecie nie jest jego wiernym odbiciem.
U. Neisser (1976) rozszerzył wskazania Bartletta i opisał dynamikę, zmien-
ność schematów poznawczych oraz możliwość ich różnych modyfikacji, włą-
czając schemat w całościowy cykl percepcyjny. Uważał, że cykl ten tworzą
trzy podstawowe elementy: schemat – eksploracja – informacja dostępna
w otoczeniu. Dzięki schematom (często o wielozmysłowym charakterze) akty-
wizowanym w określonych sytuacjach, pobierana jest z otoczenia informacja,
w tym wypadku istniejący już w umyśle schemat zapoczątkowuje odbiór do-
stępnych danych. Bywa również i tak, że to działania eksploracyjne jednostki
dostarczają informacji, które modyfikują schematy, a te z kolei pobudzają
dalsze działania eksploracyjne (za: Maruszewski, 2002, s. 63-65). Schemat
jest wykorzystany w porządkowaniu i interpretowaniu napływających z otocze-
nia informacji, ale również jest przez nie modyfikowany. Analizy prowadzone
w tym kierunku zmierzają do ustalenia źródeł pochodzenia schematów zwła-
szcza w początkowym etapie ontogenezy i wskazują na istnienie prototypów.
Badania eksperymentalne, zdaniem J. E. Andersona, potwierdzają fakt, iż

uczenie się struktury naturalnych kategorii odbywa się w taki sposób, że
„ludzie tworzą asocjacje pomiędzy cechami i kategoriami, w takim stopniu,
w jakim przedstawiciele kategorii wykazują te cechy. Na skutek tego budują
schemat, czy prototyp tego, jaki jest typowy przedstawiciel kategorii” (1998,
s. 406). Uwarunkowania prototypów nie sprowadzają się jedynie do środowis-
kowego charakteru, ale również wynikają ze „zbioru wrodzonych elementów
percepcyjnych – nie tylko samych narządów zmysłowych, lecz także schema-
tów, które je kontrolują” (Maruszewski, 2002, s. 53). Powstawanie prototy-
pów jest obecne z różną częstotliwością zasadniczo na każdym etapie życia
człowieka, niemniej jednak szczególnie dynamicznie tworzone są one w okre-
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sie dzieciństwa i młodości. W życiu człowieka dorosłego rzadziej powstają
całkiem nowe schematy (na przykład jednostka spotykając się z kulturą od-
mienną od tej, w której jest zakorzeniona, poznaje nowe obiekty, dla których
nie ma jeszcze wykształconych schematów). Częściej jednak dzieje się tak,
że schematy już istniejące podlegają ciągłej modyfikacji. Zachowując względ-
ną stałość z jednej strony, umożliwiają rozpoznawanie znanych i „przybliżo-
nych” informacji oraz odbiór całkiem nowych z drugiej strony, ulegają zmia-
nie i reorganizacji pod wpływem docierających informacji.
D. E. Rumelhart i D. A. Norman wyróżnili trzy drogi nabywania i modyfi-

kacji schematów (1981). Pierwsza wskazuje na rozwijanie i bogacenie istnie-
jących już schematów na skutek nowych informacji i sytuacji, w których
schemat może mieć zastosowanie. Jest to nabywanie wiedzy przez zwiększa-
nie zasobów informacji. Druga oznacza dostrojenie istniejącego schematu,
czyli wprowadzenie stopniowych zmian pozwalających na zastosowanie sche-
matu w innej sytuacji niż ta, na podstawie której powstał, w ten sposób
tworzy się schemat analogiczny do wyjściowego. Trzecia droga to całkowita
restrukturalizacja schematu wynikająca z faktu, że posiadane już w strukturze
wiedzy informacje okazują się nieadekwatne do zastanej sytuacji, muszą więc
ulec restrukturalizacji i stać się nośnikiem nowych relacji semantycznych,
a więc wytworzenie nowego schematu jest koniecznością i staje się on nową
porcją wiedzy. Ci sami autorzy zwracają również uwagę, że schematy można
wyjaśnić przez analogię do gry, teorii i programu komputerowego. Schemat,
tak jak gra, zawiera scenariusz zdarzeń i rozpisane role dla wykonawców
czynności. Schemat zawiera też naiwne przekonania na temat różnych obiek-
tów rzeczywistości, a komplet schematów tworzy prywatną wiedzę (teorię)
na temat otaczającego świata i praw jego funkcjonowania. Podobieństwo
schematu dotyczy również programów komputerowych, gdyż mają one
wewnętrzną strukturę i decydują o skuteczności działania (za: Nęcka i in.,
2007, s. 130).

2. WIEDZA O WYCHOWANIU
ZAWARTA W SCHEMATACH SPOŁECZNYCH

Istnienie schematów jako jednostek wiedzy zakłada znaczący udział w ich
funkcjonowaniu doświadczenia osobistego i procesów uczenia, abstrahowania,
myślenia indukcyjnego, percepcji, procesów pamięciowych i emocjonalnych
(Anderson, 1998; Chlewiński, 1999; Maruszewski, 2002; Nęcka i in., 2006).
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Dotyczy to schematów tworzących struktury wiedzy tak o świecie społecz-
nym, jak i o świecie pozaspołecznym. Podkreśla się, że dzięki schematom
umysł, a zarazem działanie człowieka może charakteryzować się rutynowymi
rozwiązaniami lub elastycznością, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza
w odniesieniu do rzeczywistości społecznej. Elastyczność wymagana jest
głównie w relacjach interpersonalnych, ponieważ mimo powtarzających się
sytuacji lub ich dużego podobieństwa, oczekuje się jednak często wysoce
zindywidualizowanych i właśnie elastycznych zachowań. Schematy dotyczące
rzeczywistości społecznej podlegają takim samym zasadom funkcjonowania,
w pewnym jednak stopniu specyfika świata społecznego i relacji, w jaką
wchodzi z nim jednostka, odsłania nowe zagadnienia. Również właściwości
wiedzy osobistej i potocznej o tym świecie strukturalizowanej w schematach
naświetlone są w bardziej zrozumiałej i czytelnej perspektywie. Zwykle ba-
dane kategorie społeczne ujęte w schematach dotyczą osób i analizowane są
w kontekście problematyki stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji. Chodzi
więc wówczas przede wszystkim o reguły tworzenia i funkcje wiedzy zawie-
rającej oczekiwania, przekonania na temat różnych grup ludzkich (Piber-
Dąbrowska, 2001). Rzadziej analizowane są w tej perspektywie sytuacje
i procesy społeczne jako zespoły bardziej złożonych zdarzeń, w których także
uczestniczą osoby, zresztą różniące się na przykład pełnioną rolą i zajmowaną
pozycją, ale w których również uwzględnia się relacje międzyosobowe, stra-
tegie działań czy układy atrybutów występujących obiektów. Taką kategorię
stanowi z pewnością wychowanie. Ponieważ proces wychowania ma wymiar
społeczny i jego podstawą jest interakcja osobowa, w związku z tym zasto-
sowanie reguł i wyjaśnień dotyczących ogólnej wiedzy o rzeczywistości spo-
łecznej ukrytej w schematach umożliwia przedstawienie i rozumienie wiedzy
o wychowaniu. Jest to również rodzaj wiedzy społecznej lub można ją na-
zwać także wiedzą narracyjną, co znajduje swoje uzasadnienie z uwagi na
fakt, że informacje dotyczące siebie, relacji interpersonalnych, szeroko
pojętego świata społecznego przyjmują w procesie konstruowania wiedzy
i przekazu postać opowiadania, narracji. Jednostkami wiedzy o wychowaniu
są również schematy, które tworzą jej strukturę i są nośnikami określonych
treści i znaczeń. Dlatego poniżej pokrótce przedstawiam zagadnienia sche-
matów społecznych (Wojciszke, 1986) i pokrewnych im schematów narracyj-
nych (Trzebiński, 2002). Umożliwia to nie tylko dostrzeżenie w wiedzy jej
potocznego i osobistego wymiaru, ale również uzasadnia zastosowanie okreś-
lenia „wiedza subiektywna (podmiotowa)” lub „jednostkowa wiedza o wycho-
waniu”.
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Informacje o świecie społecznym mogą mieć charakter wiedzy ogólnej -
konstruowanej wprawdzie na podstawie jednostkowych zdarzeń, lecz w istocie
stanowiącej uogólnione zasoby informacji o pewnych kategoriach faktów,
zdarzeń, obiektów, ludzi, lub mogą dotyczyć bardzo konkretnych faktów i być
związane z osobistymi wspomnieniami. Podział ten odpowiada wprowadzone-
mu przez E. Tulvinga rozróżnieniu pamięci na semantyczną, czyli pamięć
znaczeń, i epizodyczną, czyli pamięć doświadczeń zlokalizowanych we włas-
nej biografii (za: Maruszewski, 2003). Wiedza o otoczeniu społecznym, także
o wychowaniu może być więc uogólniona lub konkretna, zawsze jednak jest
w określony sposób zorganizowana w umyśle człowieka. Wiedza społeczna,
zarówno rozumiana ogólnie i funkcjonująca w formie narracyjnej, jak też
dotycząca bardzo wąskich kategorii, posiada schematyczną strukturę. W obu
sytuacjach schemat jest organizacją poznawczego reprezentowania rzeczywi-
stości społecznej i podstawowym elementem wiedzy. „Obowiązuje zasada, że
im lepiej wykształcony jest jakiś schemat, tym bardziej jego zawartość jest
wyabstrahowana z wiedzy o konkretnych egzemplarzach, natomiast im słabiej
wykształcony schemat, tym większą rolę w jego reprezentacji odgrywają wia-
domości o pojedynczych egzemplarzach” (Wojciszke, 2002, s. 58). Schemat
zawsze jest zasobem informacji lub inaczej modelem pewnego elementu rze-
czywistości, jej umysłową reprezentacją (Trzebiński, 2002, s. 20).
Powstawanie schematycznej struktury wiedzy odbywa się na podstawie

uniwersalnych (gdyż obowiązujących wszystkie schematy) zasad prototypo-
wości i hierarchiczności. Psychopedagogiczna problematyka prototypowości
w odniesieniu do wiedzy społecznej wskazuje na istnienie tak zwanego „rdze-
nia znaczeniowego” dla każdego schematu, czyli prototypu, który jest naj-
bardziej typowym egzemplarzem danej kategorii. Zdaniem J. Trzebińskiego
(1981) analizy wielu badań prowadzą do wniosku, że prototyp jest rodzajem
uśrednienia czy też wypośrodkowania wiedzy o wszystkich egzemplarzach za-
wartych w określonym schemacie, ale również bywa i tak, że prototyp wska-
zuje na konkretny egzemplarz. B. Wojciszke jako przykład podaje, że zgodnie
z powszechnie przyjętym założeniem, prototypem kobiety dla mężczyzny jest
jego własna matka (2002, s. 58). Rdzeń znaczeniowy schematu może zatem
stanowić kombinacja cech różnych obiektów, lecz może on również odzwier-
ciedlać jakiś konkretny obiekt. Tak więc zarówno schematy kategorialne, jak
i jednostkowe zawierają prototypy, różnią je jedynie granice stosowalności
wynikające ze zmienności przynależących do nich egzemplarzy. Przekształce-
nia prototypu w schematach kategorialnych są bardziej prawdopodobne niż
w jednostkowych z uwagi na większą zmienność samych egzemplarzy, a tak-
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że między innymi z uwagi na proces nabywania prototypu i konteksty jego
zastosowania (Wojcisze, 1986). Wyraźne jednak rozgraniczenie między jed-
nymi i drugimi w indywidualnych systemach wiedzy jest trudne do przepro-
wadzenia, tak jak utrudnione jest przeprowadzenie linii demarkacyjnej między
potocznym i osobistym wymiarem wiedzy konkretnej osoby. Powstawanie
i przekształcenia w prototypach zależne są od samych doświadczeń społecz-
nych, ich chronologicznego układu oraz społecznej wagi i znaczenia danego
obiektu (Jarymowicz, 2001). Ich zaś funkcja jako wzorców poznawczych po-
lega na porządkowaniu i przetwarzaniu napływających informacji. Mając na
uwadze potoczny i osobisty wymiar wiedzy o wychowaniu, warto podkreślić,
że prototyp zawiera typowe i wyabstrahowane własności różnych egzempla-
rzy, które umożliwiają klasyfikowanie napotykanych obiektów jako podob-
nych i w związku z tym przynależących do schematów i wyodrębniać te,
które są różne i nieprzynależące. Typowość oznacza też cechy egzemplarzy,
które ludzie zgodnie uznają za „reprezentatywne” dla danych obiektów. Tak
więc można przyjąć, że w społecznych negocjacjach i z uwagi na przynależ-
ność jednostek do różnych grup powstają prototypy związane z rzeczywisto-
ścią wychowawczą, które ostatecznie określają potoczny wymiar wiedzy.
Natomiast schematy jednostkowe częściej mają większy udział w kształtowa-
niu osobistego wymiaru wiedzy. Wydaje się jednak, że niezależnie od wy-
miaru wiedzy i rodzaju schematu, dzięki istnieniu prototypów jednostka nie
tylko może rozpoznawać obiekty, ale też wnioskować o ich cechach, a nawet
uzupełniać „brakujące” dane zawarte w spostrzeżeniach i pamięci.
Zasada hierarchiczności wskazuje na budowę pojedynczych schematów, któ-

re składają się z podschematów, tworząc kolejne poziomy (piętra) „konstruk-
cji”, oraz na tworzenie całych systemów schematów i zachodzących między
nimi relacji, które tworzą ostatecznie zasoby wiedzy o rzeczywistości spo-
łecznej, czy też jej wybranych obszarów, jak na przykład wiedzy o wycho-
waniu. Kodowane w zbiorach wiedzy informacje są uporządkowane w hierar-
chicznej strukturze, którą Wojciszke proponuje zobrazować w postaci den-
drytu („drzewa logicznego”). Wiedza hierarchizowana jest na zasadzie relacji
część–całość (składanie–rozkładanie) oraz relacji ogólności (uogólnianie–róż-
nicowanie) (1986, s. 53). Zauważa się, że relacje te nie są wystarczająco
doceniane w hierarchicznym kodowaniu wiedzy o świecie społecznym. Pierw-
sza relacja określa wiedzę w obrębie tego samego schematu odzwierciedla-
jącego dany obiekt czy zdarzenie. Druga odnosi się do stopnia ogólności
i różnicowania. Relacje te mogą się przeplatać i tworzyć pionowe i poziome
zależności hierarchicznej organizacji wiedzy. Każdy podschemat w hierarchii
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posiada prototyp i może zaistnieć jako samodzielna porcja wiedzy, czyli także
jako schemat (Wojciszke, 2003, s. 29). W odniesieniu do wiedzy o
wychowaniu można to przedstawić w postaci przykładu prezentowanego w
rysunkach 1 i 2.

Wiedza o wychowaniu może być oczywiście bardzo różnie zhierarchizowa-
na, a przedstawiony powyżej układ jest tylko jedną z możliwości wykazującej
ponadto wysoki poziom ogólności i raczej kwalifikującej się do kategorii
metaschematów, o których wspominam poniżej. Innym przykładem typu rela-
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cji hierarchicznych zawartym w wiedzy o rzeczywistości wychowawczej może
być schemat „dziecka”, który zgodnie z zasadą część–całość może kodować
informacje według takich schematów podrzędnych, jak wygląd zewnętrzny,
cechy psychiczne, zachowanie, potrzeby, historia życia; natomiast zgodnie
z zasadą relacji ogólności – na przykład według podschematów dziecko w ro-
dzinie funkcjonalnej i dziecko w rodzinie dysfunkcjonalnej. Hierarchiczny
układ wiedzy o wychowaniu na bardziej szczegółowych poziomach może do-
tyczyć bardzo zróżnicowanych informacji zakodowanych w schematach typu:
autorytet, ojcostwo, liberalny nauczyciel, nagroda i wielu innych.
Prawdopodobnie hierarchiczna organizacja wiedzy jest dyktowana nie tylko

relacją część–całość i relacją ogólności, lecz również zdroworozsądkowymi
zasadami. Zagadnienie to jednak w odniesieniu do wiedzy społecznej i chyba
szczególnie w kontekście schematów jednostkowych, mimo prowadzonych ba-
dań, wciąż jest jeszcze mało poznane (Wojciszke, 1986). Sygnalizuje ono
jednak, że w hierarchicznej budowie wiedzy i w budowie poszczególnych
schematów zastosowanie mogą mieć także zasady wywodzące się z potoczne-
go myślenia, jak i reguły związane z osobistym i indywidualnym „podejś-
ciem” do danego obszaru rzeczywistości społecznej. Na jednostkową wiedzę
strukturalizowaną schematami składają się więc treści intersubiektywnie
podzielane i treści, których jednostka z nikim nie dzieli.
Zasada prototypowości i hierarchiczności obowiązująca w konstruowaniu

schematycznie ujętej wiedzy o świecie społecznym jest aktualna niezależnie
od rodzaju schematów. Ogólnie zasady te dotyczą w równym stopniu schema-
tów osób (przedmiotowych), schematów cech i skryptów (Wojciszke, 1986,
2003). Schematy osób są reprezentacjami konkretnych osób – na przykład
„moje dziecko” lub różnych kategorii osób – na przykład mężczyźni, gimna-
zjaliści, teściowe, pedagodzy, egoiści. W pierwszym wypadku chodzi więc
o właściwości określonej osoby – jej wygląd zewnętrzny, cechy charakteru,
zachowania. W drugim, mamy do czynienia z uśrednioną reprezentacją i kom-
binacją cech pewnych typów ludzi. Kryteria wyodrębniania mogą być zróżni-
cowane – płeć, wiek, grupa etniczna, zawód, wykształcenie. Zwykle jednak
reprezentacje grup osób wiążą się z istnieniem stereotypów, więc uprosz-
czonego i silnie wartościującego przekonania, że przynależność do danej
grupy wiąże się z obecnością oczywistych właściwości, lub wiążą się ze
schematami ról społecznych zawierającymi oczekiwania co do typowego,
uzgodnionego społecznie, sposobu funkcjonowania w roli z racji zajmowanej
pozycji społecznej. Warto zaznaczyć, że jednostkowe i kategorialne schematy
przedmiotowe bywają silnie nasycone emocjonalnie. Drugim rodzajem są
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schematy cech, inaczej atrybutywne, które zasadniczo samodzielnie istnieć nie
mogą, gdyż zawsze określają jakiś schemat przedmiotowy lub skrypt, okreś-
lając ich zmienność. Wskazują one na pewne cechy przejawiające się w za-
chowaniu i ciągu zdarzeń i zawierają jednocześnie z opisem ocenę emocjo-
nalno-wartościującą, przykładowo: „nadopiekuńczy rodzic”. Często cechy są
„kojarzone” ze sobą, tworząc tak zwaną ukrytą teorię osobowości (rodzic
nadopiekuńczy – uległy – lepki emocjonalnie – ingerujący – zły). Związki
asocjacyjne między cechami w strukturach wiedzy społecznej mogą być zor-
ganizowane niezależnie od związków hierarchicznych. W trzecim rodzaju
schematów – skryptach zawarty jest zawsze wymiar czasowy, ponieważ są
one reprezentacją całych zdarzeń i ciągów działań. Na każdy skrypt składają
się różne pojedyncze scenki, następujące po sobie i układające się w sek-
wencje działań, uczestnicy zdarzeń i inne obiekty w nich występujące oraz
rezultaty działań. Tego rodzaju schematy wyróżnia wymiar wykonawczy, za-
wierają one programy działań, które jednostka może zastosować, gdy znajdzie
się w określonej sytuacji wymagającej konkretnych zachowań. Przykładem
skryptu mogą być: „odwiedziny babci”, „niedziela w domu”, „urodzinowa ko-
lacja”, „wycieczka szkolna”. Pomiędzy wymienionymi rodzajami schematów
istnieją płynne granice i silne powiązania. Wojciszke (1986) zwraca uwagę,
że całe układy schematów i związki międzyschematowe tworzą bardziej ogól-
ne struktury wiedzy o otoczeniu społecznym, które nazywane są metaschema-
tami. Może należeć do nich – przykładowo – „zawód pedagoga” czy „wycho-
wanie w rodzinie”. Zdecydowana większość badań, głównie psychologicz-
nych, dotyczyła budowy, reguł czy problemów aktywizacji schematów jed-
nostkowych i kategorialnych, ale nie metaschematów, co sprawia, że wciąż
brakuje uporządkowanych i bardziej kompletnych informacji o ogólnych
strukturach wiedzy na temat różnych fragmentów świata społecznego, tym
bardziej szczególnie na temat rzeczywistości wychowawczej.
Z uwagi na to, że wiedza o świecie społecznym przyjmuje i ujawnia się

w formach komunikacyjnych, dialogowych, a nade wszystko narracyjnych,
można wyodrębnić jeszcze inne rodzaje schematów. Ponieważ ogólnie narra-
cja stanowi specyficzną próbę opisu i rozumienia sfer życia społecznego,
można ją rozważać w kategorii wiedzy. Korzystając zaś z teorii schematów
w odniesieniu do wiedzy narracyjnej, przyjmuje się, iż jej wewnętrzną
strukturę tworzą i wyjaśniają schematy narracyjne. W. Kintsch uważa, że
schematy narracyjne są tymi jednostkami wiedzy, które zorganizowane są ze
względu na epizody charakteryzujące się dynamiką, akcją i według nich
człowiek wiąże swoją pamięć autobiograficzną (za: Nęcka i in., 2007). Re-
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prezentują one wiedzę dotyczącą zjawisk i uczestników życia społecznego
w formie opowieści o zdarzeniach, motywach, zachowaniu, uczuciach (Stem-
plewska-Żakowicz, 2002). Ponieważ zauważono, że schemat narracyjny w
strukturach tego rodzaju wiedzy raczej modeluje określony fragment rzeczy-
wistości społecznej, jak na przykład życie rodzinne, szkolne, towarzyskie itp.,
można go nazwać, zdaniem J. Trzebińskiego, „dramaturgicznym modelem”
i wyróżnić jego odmiany zależnie od tego, do jakich aspektów będzie się
odnosił, czyli jakie aspekty będzie modelował (2002, s. 23). Punktem wyjścia
jest jednak zawsze założenie, że każda narracja wskazuje na pewną opowieść,
historię, w której centralne miejsce zajmuje jakiś bohater, postać lub postacie,
które tworzą i jednocześnie są niejako uwikłane w określony przebieg zdarzeń
(określoną historię). W związku z tym wśród schematów narracyjnych przede
wszystkim należy zauważyć schematy, które modelują (1) bohaterów opowia-
danych historii dotyczących jakiejś sfery życia (może to być dziecko, rodzic,
dziadek, nauczyciel). Schematy modelują także (2) szeroki zakres intencji
i planów bohaterów, wskazując również na wartości, jakie wiążą się z danym
fragmentem świata społecznego, i informują, czy ów fragment stanowi dla
bohatera historii konotacje pozytywne czy negatywne. Schematy zawierają też
(3) komplikacje i problemy stanowiące zagrożenie w osiąganiu celów, z któ-
rymi spotykają się lub mogą się spotkać bohaterowie historii, oraz (4) szanse
i uwarunkowania realizacji intencji, planów i przezwyciężania trudności przez
bohaterów opowieści. Tak więc konkretna narracja ma swoją fabułę i możliwe
wątki utworzone dzięki czterem zasadniczym odmianom lub inaczej – kompo-
nentom schematu narracyjnego. Schemat narracyjny oczywiście nie wypełnia
dokładnie treści wątków i stanowi raczej ich uogólnienie, dostarcza jednak
niewątpliwie poznawczych przesłanek do wyjaśniania i rozumienia rzeczywis-
tości społecznej, do której odnoszone są narracje. Ludzie, choć w pewnym
stopniu podobnie „odczytują” społeczne wymiary życia, jednak różnią się też
między sobą w tym względzie. Powiązane ze sobą schematy zawierają bo-
wiem i zindywidualizowane, i typowe dla określonego fragmentu życia spo-
łecznego postacie, intencje, plany i uwarunkowania. Tak więc wiedza narra-
cyjna jednostki jest wynikiem twórczych interpretacji zdarzeń oraz efektem
społecznej dystrybucji wiedzy, zachowując w ten sposób atrybuty wymiaru
osobistego i potocznego. Jej wyjątkowość jednak przejawia się w przechowy-
waniu w schematach narracyjnych danych kontekstowych oraz w fakcie, iż
schematy te bardziej niż inne schematy poznawcze zawierają wiedzę osobistą
kształtującą się na bazie indywidualnego doświadczenia jednostki. Zarówno
dane kontekstowe, jak i osobiste doświadczenie stanowią znaczące źródło
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informacji, które wykorzystywane są w interpretacji faktów społecznych.
Zorganizowaną w schematach narracyjnych wiedzę, a więc narracyjne rozu-
mienie świata można też odnieść do rozumienia procesu wychowania. Narra-
cja staje się wówczas „osobistą opowieścią o wychowaniu”, mającą swoich
bohaterów, zdarzenia, wątki, kontekst, uwzględnia intencje, plany, cele
i oceny wartościujące.
Schematy pełnią dwie podstawowe, powiązane ze sobą funkcje: reprezen-

tują rzeczywistość i stanowią procedury przetwarzania napływających z ze-
wnątrz informacji. Przetwarzanie danych oznacza szczegółowo to, że dzięki
schematom człowiek identyfikuje napotkane obiekty, ukierunkowuje uwagę
i spostrzeganie na poszukiwanie i selekcjonowanie informacji, zapamiętuje
i przypomina dane oraz podejmuje określone zachowanie (Wojciszke, 2003).
W odniesieniu do rzeczywistości społecznej funkcja przetwarzania danych
wyróżnia się szczególnie jednak w procesie rozumienia znaczeń i interpre-
tacji. „Schematy wpływają na rozumienie zdarzeń i formułowanie sądów.
Przybiera to z reguły postać asymilacji: wieloznaczne dane zostają podciąg-
nięte pod schemat, a w konsekwencji ta sama informacja może zostać różnie
zrozumiana w zależności od schematu, przez którego pryzmat jest interpre-
towana” (Wojciszke, 2002, s. 60). Rozumienie i interpretacja danych odbywa
się również przez efekt kontrastu. Wówczas napływające dane o obiekcie są
bardzo rozbieżne od cech zawartych w ukształtowanym już schemacie na te-
mat danej kategorii obiektów (przykładowo posiadany w strukturze wiedzy
jednostki schemat kobiecości różni się od docierających aktualnie treści).
Zazwyczaj wieloznaczne, niezgodne i „odległe” dane są subiektywnie „ode-
pchnięte” od schematu. Badania potwierdzają również, że w tej sytuacji pro-
cesy rozumienia i interpretacji wymagają więcej wysiłku, gdyż – jak twierdzi
B. Wojciszke (2003, s. 37) – muszą być wtedy zaangażowane funkcje poznaw-
cze i wzbudzona motywacja do poprawnego niestronniczego i niezniekształco-
nego odbioru danych. Wyniki badań prowadzonych nad automatyzmami rów-
nież wskazują, że człowiek w przetwarzaniu informacji sterujących jego za-
chowaniem jest raczej skłonny posługiwać się schematami, które „pasują” do
wspólnej reprezentacji (Chartrand, Cheng, Jefferis, 2002, s. 20). Z tych też
powodów częściej w przetwarzaniu danych i interpretacji występuje efekt asy-
milacji, który głównie ma charakter automatyczny i mimowolny, a nie efekt
kontrastu. Uwidacznia to wyraźnie rolę istniejących już schematów w rozpo-
znawaniu i rozumieniu świata społecznego. Prototypowa i hierarchiczna orga-
nizacja wiedzy dostarcza reguł interpretacyjnych, które pozwalają zrozumieć
otoczenie. Można powiedzieć, że rozumienie i interpretacja życia społecznego
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są sterowane schematami, co sprawia, że człowiek nie porusza się w chaosie,
lecz jego interpretacje i rozumienie są względnie uporządkowane i stałe.
Schematyczna struktura wiedzy umożliwia rozpoznawanie informacji o zjawis-
kach społecznych, kodowanie danych, wnioskowanie co do dalszych następstw,
oczekiwanie na występowanie określonych treści i uzupełnianie pojawiających
się niekompletnych informacji („dopowiadanie” sobie). Na przykład schemat
„matka”, ukształtowany przede wszystkim na podstawie jednostkowego egzem-
plarza (własna matka), pełni znaczącą funkcję w rozpoznawaniu, porządkowa-
niu i przetwarzaniu ogólnych i konkretnych informacji napływających do jed-
nostki, a odnoszących do tego wszystkiego, co znajduje się w granicach se-
mantycznych pojęcia „matka”. Ma zatem istotną funkcję w określaniu standar-
dów zachowań przypisanych roli matki, w ocenach emocjonalno-wartościują-
cych dotyczących zachowań konkretnych osób, w precyzowaniu oczekiwań,
a w efekcie w rozumieniu i interpretacji wielorakich faktów społecznych
z tym schematem związanych – na przykład zachowań kobiet, które są lub
będą matkami.
Jak zaznacza J. Trzebiński: „Ten zinterpretowany w szczególny sposób

subiektywny świat jest dla nas światem «obiektywnym». W określonym, cha-
rakterystycznym dla nas rozumieniu rzeczywistości nie widzimy własnego
udziału, nie widzimy udziału naszej wiedzy, emocji, wartości, kultury,
w której się wychowaliśmy” (Trzebiński, 2002, s. 18). Właśnie perspektywa
narracyjna, dzięki zachowaniu kontekstu i treści osobistych doświadczeń,
w szczególny sposób uwydatnia, jak człowiek rozumie swoje społeczne oto-
czenie i za pomocą jakich procedur nadaje znaczenie i sens jego obiektom
pod wpływem opowieści i historii, które wbudowane są w schematyczną
organizację wiedzy. Podkreślić należy przy tym, że chociaż posługiwanie się
schematami jest koniecznym warunkiem orientacji w świecie społecznym, to
jednak zestawienie treści schematu z docierającymi informacjami związane
jest z dużym ładunkiem subiektywizmu i nie jest wolne od błędów. Z jednej
strony należy więc uznać, że możemy mieć do czynienia z bagatelizowaniem,
wykluczaniem, zniekształcaniem i generalnie zmianą napływających danych,
z drugiej zaś mamy do czynienia z subiektywnym konstruowaniem rzeczywis-
tości.
Aby zawarta w schematach wiedza (w wymiarze potocznym czy osobis-

tym) mogła służyć człowiekowi, lub inaczej, by zachowanie jednostki mogło
być regulowane zasobami wiedzy, w świetle wielu badań muszą być spełnio-
ne różne warunki. Składają się na nie dość złożone procesy, które mogą
wyjaśniać, dlaczego, kiedy i jakie struktury wiedzy są przez ludzi używane
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w świecie życia codziennego. Wykorzystanie przez jednostkę jakiegoś frag-
mentu struktury wiedzy czy jej „porcji” w postaci schematu, na przykład
w organizowaniu nowych informacji, w działaniu, w przewidywaniu zdarzeń,
zdaniem E. T. Higginsa (za: Wojciszke, 2002) zależy od tego, (1) czy i jakie
schematy zostały wykształcone, (2) w jakim stopniu okażą się stosowalne
w danej sytuacji oraz (3) czy zostaną one zaktywizowane (uczynnione) i w
jakich okolicznościach może to nastąpić. Najbardziej oczywistym warunkiem
jest wykształcenie schematu jako względnie stabilnej jednostki wiedzy. Dzieje
się to w toku socjalizacji pierwotnej i wtórnej. Ludzie żyjący w pewnej
kulturze posługiwać się mogą podobnymi schematami, ale też w ramach
określonych społeczności kształtowane być mogą różne schematy. Można się
posłużyć przykładem schematu „feministka”, jego zakres treściowy wyraźnie
ulegać będzie zmianom pod wpływem czynników społeczno-kulturowych.
Jak to już wcześniej wybrzmiewało, powstawanie schematów w procesie

socjalizacji łączy w sobie wątek potoczności i osobistej historii życia.
Również stosowalność schematu jako warunku użycia wiedzy jest oczywista.
Oznacza to, że wykształcenie schematów jeszcze nie jest wystarczającym
powodem ich wykorzystania, gdyż by schemat mógł być zastosowany, musi
być on podobny do napływających informacji związanych z danym obiektem,
osobą, zdarzeniem. Podobieństwo posiadanego schematu do spostrzeganego
obiektu wiąże się z kolejnym warunkiem posługiwania się strukturami wie-
dzy, czyli aktywizacją. Aktywizacja schematu polega na jego uczynnieniu, co
znaczy, że schemat staje się dostępny, gdyż przechodzi z pamięci długo-
trwałej do pamięci roboczej (Anderson, 1998). Zaktywizowana w schematach
wiedza dopiero wówczas może pełnić przypisane jej funkcje (orientacyjne,
ewaluatywne, eksplanacyjne, regulacyjne). Pojawiło się wiele badań nad
warunkami aktywizacji pojedynczych schematów i fragmentów wiedzy. Naj-
ogólniej przyjmuje się, że schematy może uczynniać albo sam proces spo-
strzegania obiektów, albo zespół określonych czynników przedpercepcyjnych.
Należą do nich: subiektywne oczekiwanie pojawienia się obiektu w otoczeniu,
silne powiązanie schematów z celami i motywami jednostki, czas upływający
od poprzedniego aktywowania schematu oraz częstość aktywizowanego sche-
matu w przeszłości (Wojciszke, 2002).
Wykształcenie, stosowalność i aktywizacja schematów społecznych jako

warunki wykorzystania przez człowieka jego wiedzy wskazują na istotne za-
gadnienia. Odnoszą się one analogicznie do reguł i procedur konstruowania
wiedzy społecznej, posługiwania się schematami jako swoistymi koderami
i dekoderami informacji napływających z otoczenia społecznego oraz odnoszą
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się do związku schematów nie tylko ze sferą poznawczą, lecz również emo-
cjonalno-motywacyjną i procesami wartościowania. Oznacza to, że semantycz-
ny zakres schematu społecznego i narracyjnego wykracza poza najczęściej
przyjmowane granice. Zwykle bowiem określenia schematu wiążą się z pew-
nym nawykiem, brakiem elastyczności w czynnościach poznawczych, wyraża-
ją usztywnienie w procesach myślenia i spostrzegania. Schemat poznawczy
stosowany w teorii Piageta, badaniach nad pamięcią Bartletta lub przykła-
dowo w badaniach nad negatywnym wpływem nawyków, dotyczy jakiś sta-
łych, zautomatyzowanych sposobów funkcjonowania, wytworzonych negatyw-
nych i skostniałych procedur w rozwiązywaniu problemów i zadań, wiąże się
z rutyną i zaprzecza twórczemu uczestnictwu jednostki w otoczeniu. Nato-
miast warto w tym miejscu podkreślić, że schemat społeczny i narracyjny
obejmuje szersze obszary: procesy wartościowania, procesy emocjonalne,
sygnowany jest subiektywizmem oraz indywidualnym doświadczeniem i nie
stanowi jedynie sumy wyabstrahowanych, stałych cech danego obiektu, sy-
tuacji czy zjawiska (co bliższe jest raczej potocznemu znaczeniu tego sło-
wa). Podstawowe funkcje pełnione przez schemat społeczny czy narracyjny:
(1) schemat jest reprezentacją określonej sfery rzeczywistości, (2) schemat
jest systemem procedur interpretowania danych i w tym procesie człowiek
jest twórczy, gdyż nadaje znaczenie różnym zdarzeniom, lokalizując tę pro-
blematykę w humanistycznej perspektywie.
W kontekście powyższych uwag wyeksponować należy jeszcze subiektyw-

ny (podmiotowy) wymiar jednostkowej wiedzy społecznej zorganizowanej
w schematach społecznych i narracyjnych. Wynika to z faktu, iż schemat jest
uogólnionym zapisem doświadczeń podmiotu i tworzy osobistą wiedzę pod-
miotu o jakimś obszarze rzeczywistości (Opozda, 2001, 2007). Wojciszke
(1986) zauważa, że subiektywna, podmiotowa wiedza, określana również
pojęciem poznawczej reprezentacji rzeczywistości społecznej, zawiera nie
tylko reprezentację obiektywnych własności danego obiektu rzeczywistości
społecznej, lecz również reprezentację własnych przeżyć z nim związanych
(emocje, nastroje, oceny) oraz reprezentację własnych działań i planów.
Ponadto „geneza wiedzy jednostki o otoczeniu tkwi z jednej strony w spo-
łecznym dziedziczeniu określonych treści oraz narzędzi ich umysłowego
przetwarzania, z drugiej zaś strony tkwi ona nie w kontemplacji świata
i dociekaniu, jaki on obiektywnie jest, lecz w jego osobistym doświadczaniu
i przeżywaniu w trakcie podejmowanych przez podmiot działań […] Jednost-
kowa wiedza określa podmiotową, a więc nieodwołalnie subiektywną repre-
zentację świata społecznego” (Wojciszke, 1986, s. 8).
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UWAGI KOŃCOWE

Ponieważ wiedza o wychowaniu stanowi ogólną strukturę wiedzy na temat
dosyć obszernego przecież fragmentu świata społecznego, można ją ująć
w kategorii metaschematu. Wydaje się, że założenia teorii schematów spo-
łecznych i narracyjnych dobrze odpowiadają jednostkowej wiedzy o wycho-
waniu. Przyjęcie tych założeń nie oznacza schematycznego traktowania pro-
cesu wychowania i ujęcia rzeczywistości wychowawczej w sztywnych ramach
wiążących się z systemem działań nawykowych, kojarzonych wyłącznie
z uproszczeniami, sztywnością i reaktywnością. Tego rodzaju redukcjonizm
jest daleki od założeń wyjaśniających subiektywną (podmiotową) wiedzę jed-
nostki. Schematyczna organizacja wiedzy o wychowaniu wskazuje na istnienie
uporządkowanych (choć nie zawsze wewnętrznie spójnych i zgodnych) zaso-
bów wiedzy, charakteryzującej się dwoma podstawowymi właściwościami. Do
pierwszych należą właściwości strukturalne – na przykład ilość schematów,
ich zróżnicowanie, ranga w strukturze (stopień ważności w strukturze),
sygnowanie emocjonalne. Drugi rodzaj właściwości to właściwości treściowe,
które opisane mogą być przez podstawowe kategorie schematów społecznych
(przedmioty, zdarzenia, atrybuty) lub/i schematów narracyjnych (na przykład
bohaterowie, intencje, wątki, problemy, kontekst). Wyznaczają one meryto-
ryczny zakres subiektywnej wiedzy o wychowaniu. Przyjęcie schematycznej
budowy wiedzy o wychowaniu implikuje adekwatnie do powyższych treści
zagadnienia dotyczące przede wszystkim: respektowania reguł prototypowości
i hierarchiczności w konstruowaniu wiedzy, istnienie różnych rodzajów sche-
matów w strukturze wiedzy, warunki wykorzystania „porcji” wiedzy – głów-
nie jej aktywizowania, sterowania zachowań schematami, intersubiektywnych
i osobistych źródeł rekonstruowania wiedzy o rzeczywistości wychowawczej.
Uogólniając, schematyczna budowa subiektywnej wiedzy wskazuje na fakt,

że rzeczywistość wychowawcza jest po pierwsze – odzwierciedlana w umyśle
człowieka za pomocą struktury schematów społecznych w wymiarze pewnych
właściwości i w perspektywie przeżyć, ocen wartościujących, planów, dążeń,
oczekiwań, a po drugie – dzięki nim oraz z tej perspektywy jest rozumiana
jako zespół znaczeń i poddana interpretacji.
Uwzględniając powyższe treści dotyczące jednostkowej wiedzy o wycho-

waniu, warto chociaż w wielkim skrócie odnieść się do wspomnianych we
wstępie pojęć „kultura pedagogiczna” i „świadomość wychowawcza”. Nie
poddając ich w tym miejscu analizie, zauważyć trzeba, że istnieje między
nimi trzema głównie podobieństwo nie tyle strukturalne, ile funkcjonalne.
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Jednostkowa, subiektywna wiedza o wychowaniu i kultura pedagogiczna,
a także świadomość wychowawcza implikuje zespół treści o wychowaniu
określających zachowanie jednostki, pełnią więc one istotne funkcje orien-
tacyjne, regulacyjne i adaptacyjne w obszarze rzeczywistości wychowawczej.
Nie podejmując szczegółowej dyskusji nad zróżnicowanymi tendencjami
w definiowaniu kultury pedagogicznej, warto podkreślić, że brak jednoznacz-
ności i dość duże zróżnicowanie i zindywidualizowanie stanowisk w pewnym
stopniu utrudnia poszukiwania związku, punktów stycznych i różnicujących
w określaniu kultury pedagogicznej i subiektywnej, podmiotowej wiedzy zor-
ganizowanej w schematach.
Uzasadnionym rozwiązaniem wydaje się przyjęcie propozycji S. Kawuli,

który kulturę pedagogiczną rozumie przede wszystkim jako wzorzec kreowany
przez naukę. Akcentując aspekt normatywny, stwierdza, że „chodzi głównie
o to, aby w naszym społeczeństwie rozpowszechniać znajomość ideału wycho-
wawczego współczesnego Polaka wśród ludzi mających do czynienia z wy-
chowaniem dzieci, młodzieży oraz dostarczyć wszystkim dorosłym dyrektyw
pedagogicznych pozwalających na realizację tego ideału w życiu” (1998,
s. 304). Wobec zatem akceptacji tego podejścia, przyjmując perspektywę
przede wszystkim jednostki albo grupy czy społeczeństwa, punktem wyjścia
można uczynić kategorię wiedzy osobistej strukturalizowanej w schematach,
albo adekwatnie – wiedzy potocznej. Takie stanowisko umożliwia nieco inne
niż dotychczas porządkowanie tej problematyki, uwzględniając jej złożoność
i wielokontekstowość. Związek subiektywnej wiedzy o wychowaniu z poję-
ciem świadomości wychowawczej jest bardziej uporządkowany i jasny, niż
w wypadku pojęcia kultury pedagogicznej. Świadomość wychowawczą i jed-
nostkową wiedzę o wychowaniu łączy podmiot („posiadacz”). Oba pojęcia
w pewnym sensie są atrybutem osoby, dotyczą subiektywnych odniesień i su-
biektywnego reprezentowania rzeczywistości w umyśle i rozumienia siebie
w otoczeniu społecznym i pozaspołecznym. Między dwoma pojęciami w za-
stosowaniach pedagogicznych istnieje raczej relacja podrzędności jednost-
kowej wiedzy wobec świadomości wychowawczej. W procedurach badaw-
czych poznawanie świadomości wychowawczej jest poznawaniem jej wymiaru
percepcyjnego i introspekcyjnego (Opozda, 2003), zaś poznawanie jednost-
kowej wiedzy o wychowaniu jest poznawaniem cząstkowym, fragmentarycz-
nym świadomości wychowawczej. Fakt ten uzasadnia też przyjęcie definio-
wania kultury pedagogicznej w kategorii wzorca, który nie jest bezpośrednio
związany z podmiotem, lecz jest kreowany przez racjonalność naukową.
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Jak sądzę, całościowy i niepowierzchowny opis oraz rozumienie wiedzy
o wychowaniu z zastosowaniem teorii schematów społecznych może służyć
teorii i praktyce pedagogicznej, stając się kategorią pedagogiczną oraz przed-
miotem badań i analiz. To podejście epistemologiczne pociąga za sobą także
przyjęcie takiego paradygmatu badań, który respektowałby procedury rozu-
mienia i interpretacji, nie wykluczając opisu i wyjaśnienia.
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C h l e w i ń s k i Z. (1999): Umysł. Dynamiczna organizacja pojęć, Warszawa:
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(red.), Złudzenia, które pozwalają żyć (s. 91-117), Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.

J u n d z i ł ł I. (1983): Opieka nad rodziną w miejscu zamieszkania, Warszawa:
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kacji, w: Opozda D. (red.), Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów
edukacyjnych (s. 47-57), Lublin: Wydawnictwo KUL.
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APPLICATION OF THE PATTERN THEORY
IN EXPLAINING AND UNDERSTANDING

THE INDIVIDUAL KNOWLEDGE OF EDUCATION

S u m m a r y

Knowledge of education may be understood in terms of academic and popular knowledge,
and especially taking into consideration the cognitive paradigm it may also be referred to the
individual (personal) dimension. The aim of the article is to show how individual knowledge
of education may be explained and understood, as it de facto particularly unites popular and
personal motifs. In the article the possibility is presented of applying the social patterns theory
to explaining and understanding individual knowledge of education. The theory, although it has
been formed on the basis of social psychology that clearly respects the cognitive perspective,
may serve well expanding the individual’s knowledge about the fragment of the social
environment that is constituted by education. It is also worth stressing that the need to define
the individual knowledge about education as a theoretical-research category in pedagogy and
to make it operational, results from the fact of its close connection with such key concepts as
educational consciousness and pedagogical culture.

Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe – teorie schematów, schematy społeczne, schematy narracyjne, jednostkowa
wiedza o wychowaniu, zasada prototypowości, zasad hierarchiczności, schematyczna
organizacja wiedzy.

Key words: pattern theories, social patterns, narrative patterns, individual knowledge about
education, prototypicality rule, hierarchy principle, schematic organization of knowledge.
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DZIAŁANIA PROMUJĄCE OSOBĘ
JAKO SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA KWESTII BEZROBOCIA

Bezrobocie jest najczęściej opisywane z punktu widzenia ekonomii. Z tej
perspektywy postrzeganie tego zjawiska podlega prawom popytu i podaży.
Chcąc jednak dostrzec głębszy, osobowy wymiar bezrobocia, należy zauwa-
żyć, że bezrobocie poniża człowieka w jego własnych oczach, wywołując
poczucie bycia niepotrzebnym, odrzuconym przez społeczeństwo. Za każdym
wskaźnikiem, odnoszącym się do tego zjawiska, należy dostrzec konkretną
twarz człowieka, a także jego środowisko społeczne, w tym tę najbardziej
naturalną społeczność, jaką jest rodzina. Poszukuje się różnych dróg
rozwiązania tego problemu.

1. PROBLEM BEZROBOCIA

Bezrobocie to zjawisko istniejące na rynku pracy, na którym nie wyko-
rzystuje się zdolności i umiejętności poszczególnych członków społeczeństwa,
którzy chcą swe siły i kwalifikacje zużytkować w pracy. Zjawisko to uważa
się za naruszenie prawa do pracy, które jest jednym z podstawowych praw
osoby ludzkiej. Człowiek jest istotą powołaną do pracy, która jest ściśle
związana z jego godnością. Nie tylko przekształca on naturę przez pracę, nie
tylko dopasowuje ją do swoich potrzeb, ale także sam urzeczywistnia się
przez nią; w rozumieniu personalizmu etycznego – człowiek aktualizuje się,
staje się bardziej człowiekiem1. W tym kontekście brak pracy jest negacją

Dr MAGDALENA ŁUKA – Katedra Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Pracy
Socjalnej, Instytut Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL Jana
Pawła II w Stalowej Woli; e-mail: magdalenaluka@kul.lublin.pl

1 Zob. J a n P a w e ł II, Encyklika Laborem exercens, nr 9, 10, w: Encykliki Ojca
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jednego z niezbywalnych praw człowieka, przejawem pogwałcenia prawa na-
turalnego, zagrożeniem podstawowych praw osoby i społeczeństwa.
Szczególnie niebezpieczne i dotkliwe, oprócz ekonomicznych, są moralne

skutki bezrobocia, w odniesieniu zarówno do jednostki, jak i społeczeństwa.
Jan Paweł II przestrzega przed naiwnością, jaką byłoby traktowanie bez-

robocia wyłącznie w kategoriach ekonomicznych. Społeczne nauczanie Ko-
ścioła ujmuje bezrobocie przede wszystkim jako problem etyczny i duchowy,
symptom braku w społeczeństwie porządku moralnego i zakłócenia właściwej
hierarchii wartości. Podstawowy argument przeciw bezrobociu odwołuje się
więc przede wszystkim nie tyle do przemyśleń gospodarczych i społecznych,
ile do przekonania, że praca ma wymiar personalistyczny, tzn. jest warunkiem
rozwoju samego człowieka.
Najczęściej pojawiającą się reakcją na bezrobocie jest rosnące poczucie

braku wartości, z którym łączy się zwykle świadomość, że oto, być może
z dnia na dzień, przestało się odgrywać jakąkolwiek produktywną rolę w spo-
łeczeństwie. Pojawia się przekonanie o społecznej degradacji. Jeżeli towa-
rzyszy temu bieda, a nawet nędza, wtedy to poczucie upokorzenia i krzywdy
społecznej staje się jeszcze bardziej dotkliwe. Wewnętrzny dramat bezrobot-
nych to ciągła konfrontacja z obojętnym otoczeniem, które cały czas margi-
nalizuje tę grupę osób. Brak pracy utrudnia zajęcie swojego miejsca w spo-
łeczeństwie, odcina człowieka od uczestnictwa w kulturze.
Frustrację pogłębia poczucie winy wobec najbliższych i pewien rodzaj

wstydu, wynikający z odczucia braku własnej fachowości, oczekiwanego uta-
lentowania, kompetencji. Bezrobotny, który traci pracę w procesie prze-
obrażeń strukturalnych obejmujących całą gospodarkę społeczną i jego własne
przedsiębiorstwo, nieuchronnie postrzega siebie jako żywy anachronizm,
osobę niedostosowaną do wymagań współczesności. Bezrobocie jawi się jako
zjawisko podważające lub umniejszające rozumności danego człowieka. Stwa-
rza to wrażenie, że być może widzi on rzeczywistość w nieodpowiednich
proporcjach i powiązaniach, nie ma umiejętności właściwej jej oceny.
Masowe bezrobocie jest głęboką rysą w lansowanym przez media obrazie

szczęśliwych społeczeństw. To rzeczywistość „czwartego świata”, o której
pisał Jan Paweł II w encyklice Sollicitudo rei socialis2, przestrzeń spo-

Świętego Jana Pawła II, t. I, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława B.M. Archidiecezji
Krakowskiej, Wydawnictwo M 2005, s. 101-154.

2 Zob. J a n P a w e ł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 14, w: Encykliki Ojca
Świętego Jana Pawła II, t. I, s. 319-376.
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łecznego wykluczenia i zakłócenia normalnych relacji. W szczególności od-
nosi się to do bezrobocia długoterminowego, a jest to znaczący procent osób
wśród tych pozbawionych pracy. Wielu ludzi odczuwa wówczas brak zainte-
resowania swoją osobą, ma poczucie odrzucenia przez społeczeństwo, dyskry-
minacji. Prowadzi to do kształtowania się postaw zamknięcia w sobie, nie-
uzasadnionego wstydu, wrogości i gniewu. Ci, którzy przez dłuższy czas nie
mieli żadnej pracy, stają się niezdolni do tego, by ponownie ją podjąć,
zatracają nie tylko nadzieję, ale i dotychczasowe aspiracje. Wielu z nich staje
się odbiorcami haseł ideologii podsycających konflikty społeczne.
Przedłużające się bezrobocie jest zatem źródłem niepewności, frustracji,

braku odpowiedzialności i zaufania do społeczeństwa oraz siebie samego.
W ten sposób zaprzepaszczone zostają możliwości osobistego rozwoju jed-
nostek, a co za tym idzie – i całych społeczeństw. Ginie entuzjazm, umi-
łowanie dobra, upowszechniają się symptomy społecznej frustracji.
Osoby długotrwale bezrobotne cechują się niskim zadowoleniem z życia.

Szczególne niezadowolenie występuje w odniesieniu do finansów rodziny,
samego siebie, stanu swojego zdrowia, stosunków panujących w rodzinie oraz
perspektyw na przyszłość. Osoby bezrobotne charakteryzują się również
większym poczuciem beznadziejności, mają słabsze przekonanie o możliwości
osobistego wpływania na to, co im się w życiu przydarza, a także bardziej
wierzą, że otaczający ich świat jest niesprawiedliwy3.
Bezrobotni często odczuwają brak pewnej wewnętrznej siły psychicznej,

siły duchowej, osoby te zaczynają odczuwać niemożność przekraczania
swoich granic i zablokowanie w dążeniu ku nowym wewnętrznym jakościom,
wartościom.
Trzeba pamiętać, że problemy bezrobotnego mają więc aspekt materialny,

ale także etyczny. Jeżeli nie umiemy pomóc w sferze materialnej, to możemy
starać się dążyć do zmniejszenia frustracji. Zwrócił na to uwagę Jan Paweł II,
mówiąc: „Należy dokonać ogromnego wysiłku dla znalezienia sposobów roz-
wiązania tej sytuacji, tak by umiejętności starszych pracowników mogły być
ponownie wykorzystane, albo też by mogli oni opanować nowe. Większość
spośród nich potrzebuje jednak praktycznej pomocy, zdolnej na nowo rozbu-
dzić w nich zapał i motywację do angażowania się w twórczą działalność”4.
Należy również zwrócić uwagę na to, by młodzi ludzie, dopiero wkraczający

3 Por. S. R e t o w s k i, Psychologiczne korelaty długotrwałego bezrobocia, „Przegląd
Psychologiczny” 1995, nr 1-2, s. 157.

4 Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 18.
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w życie zawodowe, nie powielali złych wzorców prowadzących do bycia bez-
robotnym.

2. WYCHOWANIE PERSONALISTYCZNE
JAKO POMOC W PRZEZWYCIĘŻANIU BEZROBOCIA

Oczywisty wydaje się fakt, że człowiek dąży do tego, by przeżyć swoje
życie w sposób satysfakcjonujący, by być szczęśliwym. To nie tylko własna
obserwacja i doświadczenie, ale przede wszystkim dorobek filozofii, powstały
w ciągu ostatnich dwudziestu sześciu wieków, jest świadectwem ciągłego
zmagania się człowieka z najbardziej żywotnymi dla jego samoświadomości
pytaniami i dążeniami5. Już Kartezjusz wskazywał, że zadaniem osoby – po-
mimo determinizmu warunków obiektywnych, na które nie mamy wpływu –
jest przeżywanie swojego istnienia w sposób piękny, wśród innych ludzi,
a przez to realizowanie jego sensu6. Przybliżenie się do poczucia szczęścia
zapewnia podjęcie świadomego i celowego działania. Dla wielu osób elemen-
tem szczęśliwego życia jest poczucie realizowania siebie w ramach satys-
fakcjonującej pracy zawodowej.
Należy podkreślić fakt, że cechą człowieka jako osoby jest świadomość,

co oznacza, że człowiek jest podmiotem świadomym siebie i zarazem realizu-
jącym siebie, spełniającym się w świadomym działaniu. Dyskusję na ten
temat podjął również m.in. Locke, który wyraźnie nawiązuje do tradycji
Boecjusza. Osoba, według niego, to istota myśląca i inteligentna, obdarzona
rozumem i zdolnością refleksji, a świadomość czyni ją tym, co każdy nazywa
swoim „ja” i przez co odróżnia się ona od każdej innej istoty myślącej7.
Takie ujęcie osoby – z jej ciągłym, świadomym stawaniem się i kształto-

waniem – stanowi podstawę do działań wychowawczych.
Filozofia personalistyczna stwarza znakomitą perspektywę dla zrozumienia

wychowania. Wiąże się z tym nakaz szacunku dla osoby niezależnie od wie-
ku. Celem takiego wychowania ma być krystalizowanie się osobowości. Wią-

5 Por. K. M. H i g g i n s, R. C. S o l o m o n, Krótka historia filozofii, Warszawa:
Prószyński i S-ka 2002.

6 Por. R. S p a e m a n n, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, Warszawa: Oficyna
Naukowa 2001, s. 165.

7 Zob. J. L o c k e, Rozważania dotyczące ludzkiego rozumu, t. I, ks. II, 27, § 5,
Warszawa: PWN 1955, s. 465; za: S p a e m a n n, Osoby, s. 170-171.
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że się to z podkreślaniem kontaktu osobowego w wychowaniu przy postawie
otwartości, szacunku oraz uznania autonomii.
W perspektywie antropologii personalistycznej celem wychowania i kry-

terium dojrzałości człowieka powinna być personalizacja, czyli stawanie się
zintegrowaną i dojrzałą osobą, zdolną do przyjmowania miłości od innych
osób oraz do obdarowania innych dojrzałą miłością i troską. Antropologia
personalistyczna jawi się więc jako podstawa każdego odpowiedzialnego
wychowania, gdyż jako jedyna traktuje wychowanka jako osobę, która zdolna
jest zrozumieć i zintegrować całe swoje bogactwo psychofizyczne, społeczne
i duchowe8.
Warto przytoczyć również stanowisko Franciszka Adamskiego, według któ-

rego wychowanie jest kształtowaniem osoby ludzkiej w kierunku jej celu
ostatecznego, a równocześnie dla dobra społeczności, w której żyje i z której
dorobku korzysta9. Jednak doskonalenie osoby wychowanka musi być jego
dziełem, odznaczać się jego wysiłkiem, aby wobec wartości wychowanek miał
stosunek aktywny i uznawał je za swoją własność. Wychowanie personali-
styczne jest tutaj wychowaniem do wolności – do wolności wyboru dobra.
Zadania, jakie stoją przed tak definiowanym wychowaniem, należałoby

również odnieść wobec pedagogii, której zadaniem jest przeciwdziałanie
zjawisku bezrobocia.

3. WYKORZYSTYWANIE
POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO CZŁOWIEKA

Potencjał rozwojowy człowieka realizuje się poprzez czyn, tj. m.in.
poprzez pracę. Karol Wojtyła wskazuje na człowieka konkretnego, który
objawia swą złożoność w działaniu. Człowiek zaspokajając swoje potrzeby
jest świadomy tego, że może je zaspokajać w różny sposób, jest też świa-
domy tego, który z tych sposobów jest bardziej dla niego i dla innych
odpowiedni. Widzi siebie jako sprawcę danej czynności, jako twórcę czegoś,
działając bowiem, coś przekształca, tworzy, osiąga. Wychodzi z tego, co już
zastał, co posiadł i sięga po coś nowego. W każdym ludzkim działaniu, które
nastawione jest na przekraczanie stanu zastanego, na sięganie po coś nowego,

8 Por. M. D z i e w i e c k i, Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w
praktyce, Kraków: Rubikon 2003, s. 15.

9 Por. Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków: WAM 2005.



122 MAGDALENA ŁUKA

zawiera się dorobek całych pokoleń i osobistych doświadczeń, osobista ro-
zumność i wolność, osobista twórczość jednostki. Dzięki samostanowieniu
człowiek spełnia czyn, co oznacza równocześnie, że spełnia w czynie siebie,
tj. urzeczywistnia się. Oznacza to, że staje się dobrym lub złym10. To,
z kolei, uzależnione jest od woli, która może być dobrze lub źle użyta.
Kontrolę aksjologiczną nad wolą pełni sumienie. W ten sposób powstaje

wewnątrz osoby rzeczywistość normująca, która formułuje normy i oddziałuje
nimi na czyny ludzkie. Odpowiadanie na wartości rodzi odpowiedzialność za
własne czyny, za dokonywane wybory, za własny rozwój. Kolejnym więc za-
daniem wychowania będzie pomoc w kształtowaniu wewnątrz osoby rzeczy-
wistości aksjologicznej i wszystkich jej atrybutów11.
Widmo bezrobocia bywa równocześnie dla ludzi pracy źródłem frustracji,

ale i usprawiedliwieniem jej samej oraz wszystkiego, co z niej wynika.
Całkowita bierność, analizowanie krzywd i obarczanie winą wszystkich wokół
jest wszakże wyrazem niedojrzałości i najlepszą drogą do zupełnego zała-
mania. „Pozytywne myślenie” człowieka bezrobotnego, który usiłuje zmienić
istniejący stan rzeczy, musi polegać na dostrzeżeniu, czy nawet „odkryciu”
samego siebie jako człowieka w rozwoju. Potencjał rozwojowy każdego z nas
jest przecież ściśle związany z posiadanym przez nas obrazem samych siebie.
Rzeczywistymi barierami rozwoju nie są ani wiek, ani płeć, ani jakiekolwiek
wrodzone właściwości, lecz bariery mentalne, które odbierają wiarę i na-
dzieję, bariery blokujące dokonywanie właściwych wyborów.
Jeśli człowiek bezrobotny staje wobec potrzeby zmiany zawodu, miejsca

zamieszkania, udoskonalenia swoich kwalifikacji, podjęcia ryzyka, to przede
wszystkim musi uwierzyć, że zadania te nie przekraczają jego możliwości,
a chwila obecna i miejsce, w jakim się znajduje, to zaledwie etap na drodze
ciągłego rozwoju.
Człowiek ze swej natury powołany jest do urzeczywistniania siebie, swych

wrodzonych możliwości. Wyraźny nakaz rozwijania swoich zdolności znajdu-
jemy już w ewangelicznej przypowieści o talentach12. Bóg każdemu dał ja-
kieś talenty, jednemu więcej, drugiemu mniej, ale od każdego żąda ich po-
mnożenia. Z potępieniem spotyka się ten, kto swój talent „zakopuje do zie-

10 Por. K. W o j t y ł a, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin: TN KUL
2000, s. 194-196.

11 Por. T. K u k o ł o w i c z, Osoba i jej czyn podstawą wychowania, w: Filozofia
a pedagogika. Studia i szkice, red. P. Dehnel, P. Gutowski, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP 2005, s. 91.

12 Mt 25,14-30.
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mi”. Marnuje samego siebie, nie stając się w pełni człowiekiem. Chrystus
stawia sprawę jednoznacznie: celem człowieka jest rozwój jego potencjalnego
człowieczeństwa, rozwój poprzez pracę nad sobą i pracę dla innych. Ale nie
każdy w jednakowym stopniu jest odpowiedzialny za zmarnowanie swojego
życia, bo nie każdy jest w stanie realizować swoje talenty i uzdolnienia
w społeczeństwie, w którym żyje. Człowiek trwale pozbawiony pracy nie
może rozwijać siebie i ubogacać swoją pracą innych. Stąd priorytetem po-
winno być tworzenie sprzyjających warunków do jak najbardziej urozmaico-
nej pracy, najrozmaitszej ludzkiej aktywności, aby każdy mógł realizować
swoje naturalne możliwości. Zadaniem stawianym współcześnie powinno być
tworzenie warunków dla powstawania nowych rodzajów pracy, a nie utrwala-
nie wegetacji bezrobotnych nieprzemyślaną opieką socjalną, która wielu
ludziom skutecznie pomaga „zakopywać talenty do ziemi”. Pomoc pieniężna
wzmacnia w człowieku skłonność do bierności. Wytwarza psychiczną barierę
bezradności i poczucia swojej zbędności. To praca jest źródłem duchowego
rozwoju człowieka oraz moralnym uzasadnieniem jego uczestnictwa w posia-
daniu i korzystaniu z dóbr.

4. PRZEZWYCIĘŻANIE BEZRADNOŚCI BEZROBOTNEGO

Zadaniem wychowania jest rozwój bogactwa uczuć oraz prześwietlenie
wrażliwości prawdą, umożliwianie poznania obiektywnego porządku rzeczy-
wistości13.
Utrata kontroli nad rzeczywistością, utrata możliwości zmiany własnych

losów wywołuje niepewność i lęk, prowadzi do chaotycznych, nieprzemyśla-
nych zachowań i drastycznego skrócenia perspektywy czasowej zachowania,
co oznacza, że człowiek rezygnuje z odległych w czasie celów, koncentruje
się na teraźniejszości i traci tym samym szansę na kształtowanie własnej
przyszłości.
Model wyuczonej bezradności Martina Seligmana pokazuje właśnie, jak

utrata poczucia kontroli nad zdarzeniami z własnego życia wpływa na za-
chowanie człowieka14. Objawia się to m.in. przekonaniem, że różne reakcje

13 Por. K u k o ł o w i c z, Osoba i jej czyn, s. 92.
14 Zob. R. N a w r a t, Bezradność bezrobotnego. Wyuczona bezradność jako psychologicz-

ny czynnik długotrwałego bezrobocia, w: Psychologia społeczna w zastosowaniach. Od teorii
do praktyk, red. K. Lachowicz-Tabaczek, Wrocław: Wydawnictwo „Alta 2” 2001, s. 188.
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mają zawsze te same konsekwencje lub, inaczej mówiąc, człowiek nie może
uniknąć jakiegoś wydarzenia mimo różnych prób zmiany biegu zdarzeń.
Powtarzające się doświadczenie braku możliwości wpływu na rzeczywis-

tość prowadzi do przekonania, że podejmowane działania są nieefektywne,
a doświadczenie to jest zwykle generalizowane w czasie – człowiek jest
przekonany, że jego działania także w przyszłości będą nieefektywne. To
zgeneralizowane przekonanie wpływa na obniżenie lub całkowity zanik moty-
wacji do podejmowania nowych prób zmiany biegu zdarzeń.
Przekonanie o braku związku między własnymi działaniami a następują-

cymi po nich zdarzeniami prowadzi do poważnych konsekwencji. Konsekwen-
cje te, zwane deficytami bezradności15, dotyczą – po pierwsze – sfery
poznawczej – polegają na swoistej blokadzie spostrzegania, co powoduje, że
człowiek nie zauważa pojawiających się nowych możliwości wywierania
wpływu na zdarzenia. Po drugie – dotyczą sfery emocjonalnej – polegają na
przeżywaniu uczuć ogólnie związanych ze stanem depresji, doświadczenie
bezradności aktywizuje uczucie wrogości, człowiek staje się apatyczny, nic
go nie cieszy, często cierpi na przewlekłe stany lękowe i ogólny syndrom
zmęczenia. Po trzecie – dotyczą sfery motywacyjnej – człowiek doświadcza-
jący bezradności staje się bierny, zmniejszają się lub całkowicie zanikają
spontaniczne próby wpływu na sytuacje.
Utrata pracy i wejście w rolę bezrobotnego jest dla wielu osób początkiem

długotrwałej sytuacji doświadczania braku kontroli. Już pierwszy element tego
biegu zdarzeń – zwolnienie z pracy – nie podlega wpływowi danej osoby, jest
to decyzja pracodawcy. Następne doświadczenie własnej bezradności nastę-
puje w momencie pierwszego kontaktu z urzędem pracy. Polega to na tym,
że urząd ten określa bardzo szczegółowo warunki i formy kontaktu z bez-
robotnym, na które nie ma on żadnego wpływu. Musi się on regularnie oso-
biście meldować u pośrednika pracy, co oznacza zwykle wielogodzinne
i bezczynne wyczekiwanie w kolejce, musi zgłaszać i uzasadniać dłuższe
pobyty poza miejscem zamieszkania, nie wolno mu pracować „na czarno”,
choćby kilka godzin w tygodniu, w celu podreperowania bardzo skromnego
budżetu domowego. Skazany na zasiłek bezrobotny ma nikłe możliwości
zmiany tego stanu rzeczy.
Kolejny przejaw bezradności to trudność w pokonaniu stereotypu bezro-

botnego. W wielu grupach społecznych panuje dość rozpowszechniony stereo-
typ bezrobotnego jako osoby leniwej, niepunktualnej, niezaradnej, niesłownej,

15 Zob. tamże, s. 190.
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niestroniącej od alkoholu. Nietrudno sobie wyobrazić, że przy takim nasta-
wieniu kontakty społeczne ulegają redukcji, co zdecydowanie zmniejsza moż-
liwości pozyskania nowego zatrudnienia.
Naszkicowany przebieg zdarzeń pokazuje, że w sytuacji bezrobotnego

spełnione są warunki generalizacji deficytów bezradności na wiele różnych
obszarów jego życia, zarówno w sferze społecznej, jak i prywatnej. Bez-
robotny, który na podstawie swoich dramatycznych doświadczeń braku wpły-
wu na ważne dla niego zdarzenia przewiduje brak wpływu także w przysz-
łości, traci motywację oraz przestaje dostrzegać możliwości odzyskania
kontroli. Jego starania o pracę stają się nieefektywne, rezygnuje on często już
po pierwszych niepowodzeniach, co prowadzi do tego, że jego obiektywne
szanse na znalezienie pracy rzeczywiście maleją.
Pewną szansą, wg teorii M. Seligmana, na wydostanie się z niej jest pro-

fesjonalna pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Może to być m.in. zaplano-
wanie i przeprowadzenie treningu, którego celem jest usunięcie deficytów
bezradności i pomoc w samodzielnym poszukiwaniu i podjęciu pracy. Uczest-
nicy takich zajęć wymieniają doświadczenia, analizują własną sytuację
zawodową i życiową, odkrywają podobieństwo ich własnego losu16. Pomaga
to w oderwaniu się od spostrzegania problematyki bezrobocia jedynie poprzez
filtr osobistego nieszczęścia.
Kolejnym krokiem jest analiza własnej sytuacji zawodowej, z pomocą in-

nych osób. Polega to na uświadomieniu sobie własnych mocnych stron i do-
tychczasowych sukcesów życiowych. Analiza uwzględnia wykształcenie, po-
siadane doświadczenie. Jest tu miejsce na wyartykułowanie własnych ocze-
kiwań i chęci.
Następnie analizowany jest miejscowy rynek pracy. Efektem tego jest

stworzona przez wszystkich uczestników swoista mapa okolicy ze szczegó-
łowymi informacjami o poszczególnych firmach, ich produkcji i profilu
zatrudnienia. Aktywność w tych działaniach poszczególnych uczestników
programu jest ważnym wzmocnieniem pozytywnym i możliwością przełama-
nia istniejących blokad i deficytów.
Dobrze jest, jeśli opisywany trening może zakładać kilkutygodniową

praktykę w celu poznania nowego zawodu i zdobycia dodatkowych kwalifi-
kacji. Uczestnicy powinni być również kierowani na zajęcia doskonalące
autoprezentację i kompetencje społeczne.

16 Por. tamże, s. 195-198.
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Przedstawiony, w koniecznym uproszczeniu, model pracy z bezrobotnymi
koncentruje się na niwelowaniu deficytów bezradności, które są zwykle
główną przeszkodą w wyrwaniu się z kręgu długotrwałego bezrobocia. Za-
daniem opiekuna jest dostarczenie podopiecznym przesłanek do uwierzenia
w pozytywne konsekwencje własnego zachowania, wysiłku i w ostatecznym
efekcie – uwierzenie we własne możliwości.
Tego typu działania, czego przykładem jest wyżej przedstawiony model,

nie są w zasadzie metodą na „darowanie ryby, ani nawet wędki”, czyli nie
chodzi tu o doraźną pomoc materialną, ani nawet o szybkie znalezienie nowej
pracy, bo jest to pomoc na krótką metę. Chodzi raczej o takie nauczenie się
zarządzania zmianą życiową, by w kolejnych trudnych sytuacjach, kryzysach
wiedzieć, jak sobie poradzić indywidualnie i zespołowo, by budzić współ-
odpowiedzialność za siebie nawzajem i poczucie solidarności społecznej.
Okazuje się, że zmiana sytuacji zawodowej pociąga za sobą konieczność
rozwoju. Oczywiście, że wygodniej byłoby hołubić stabilizację zawodową
i duchową, a nie męczyć się z adaptowaniem do nowych wyzwań. Tymcza-
sem element zmiany wpisany jest w życie człowieka. Jeżeli więc zmiana
życiowa jest nieunikniona, to warto nią po prostu dobrze zarządzać. Jest to
wyzwanie dla współczesnych pedagogów, do tej pory niewielu z nich tego
uczy.
Propagowanie idei aktywności, na podstawie rzetelnej wiedzy, powinno

więc dokonywać się stale, z myślą o zapobieganiu bezrobociu lub pomocy
ludziom w sprawnym wyjściu z tego stanu.
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ACTIVITIES PROMOTING THE PERSON
AS A WAY OF SOLVING THE QUESTION OF UNEMPLOYMENT

S u m m a r y

Unemployment is a severe social phenomenon that concerns, or may concern, a
considerable number of people. Having in mind the necessity to overcome it, attention should
be paid to the need for the pedagogues to be engaged in developing activity and creativity in
their pupils, in overcoming their helplessness. Actions promoting the value of the person, that
are the basis of personalistic education, are a way to solve this issue.

Translated by Tadeusz Karłowicz
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Z TRUDNOŚCIAMI ROZWOJOWYMI
I UDZIELANIE WSPARCIA JEGO RODZICOM

WPROWADZENIE

Wczesna interwencja dotyczy dziecka zagrożonego niepełnosprawnością
lub niepełnosprawnego oraz jego rodziców.
Szczególną opieką specjalistów: lekarza rodzinnego, pediatry, neurologa

powinny być objęte dzieci z tzw. grup ryzyka. Często bowiem od pierwszej
wizyty u specjalisty zależy dalszy los dziecka, wykorzystanie jego rozwo-
jowych możliwości. Jeśli specjalista zbagatelizuje obawy rodziców, uspo-
kojeni rodzice nie będą przez długi czas szukać pomocy. Sytuacja, gdy
pracownicy służby zdrowia kierują dziecko do różnych ośrodków o charak-
terze edukacyjnym czy rehabilitacyjnym, zdarza się coraz częściej, jednak
niestety zbyt rzadko. Po wizycie u lekarza specjalisty dziecko z trudnościami
w rozwoju powinno być skierowane do specjalistycznej placówki, gdzie bę-
dzie dokonana diagnoza jego funkcjonowania oraz zaproponowane zostaną
różne formy wspomagania jego rozwoju, wsparciem powinna być także objęta
rodzina dziecka.
Wczesna interwencja daje dziecku szanse na maksymalne wykorzystanie

możliwości, rodzicom zaś daje szanse na efektywne radzenie sobie z trud-
nościami związanymi z zagrożonym rozwojem dziecka.
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W świadczeniach z zakresu wczesnej interwencji należy dostrzec dwa klu-
czowe elementy, tj. wczesny wiek dziecka oraz kompleksowy charakter od-
działywań1.
Rodziny dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych

potrzebują kompleksowych form wsparcia, prorodzinnego systemu opieki.
Dzięki takiemu systemowi możliwe będzie efektywne zapobieganie nawar-
stwiającym się w późniejszych latach życia dziecka zaburzeniom zachowania
i trudnościom wychowawczym, wyrównywanie szans edukacyjnych, zapewnie-
nie im optymalnych warunków rozwoju2.

1. ZAŁOŻENIA PROCESU WCZESNEJ INTERWENCJI

Termin „wczesna interwencja” w znaczeniu węższym definiowany jest jako
zorganizowany system wielospecjalistycznej, realizowanej w zespole opieki
nad małymi dziećmi wykazującymi poważne zaburzenia w rozwoju. Celem
takiej opieki jest zwiększanie możliwości rozwojowych dziecka, eliminowanie
zaburzeń oraz zapobieganie wtórnym następstwom dysfunkcji rozwojowych3.
W raporcie z 2005 r. dotyczącym wczesnej interwencji, opracowanym

przez Europejską Agencję Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrze-
bami, eksperci zawarli uzgodnioną propozycję europejskiej definicji wczesnej
interwencji, która brzmi następująco:

wczesna interwencja stanowi zbiór świadczeń lub usług oferowanych bardzo małym
dzieciom i ich rodzinom, na prośbę tychże, w określonym okresie życia dziecka.
Obejmuje ona wszystkie działania podejmowane w odpowiedzi na specjalne potrzeby
dziecka, a mające na celu wspomaganie jego rozwoju, zwiększenie kompetencji samej
rodziny dziecka oraz wsparcie prawidłowego funkcjonowania społecznego dziecka i jego
rodziny. Działania te powinny odbywać się w naturalnym środowisku dziecka, najlepiej
na szczeblu lokalnym, w ramach interdyscyplinarnego, zorientowanego na rodzinę
programu prowadzonego przez zespół specjalistów4.

1 Early Childhood Intervention. Analysis of Situations In Europe. Summary Report 2005.
Europen Agency for Development in Special Needs Education.

2 M. P i s z c z e k, Wczesne wspomaganie rozwoju. Część I, „Rewalidacja” 2002, nr 1,
s. 5.

3 T. K a c z m a r e k, Wczesna interwencja, w: Encyklopedia zdrowia dziecka, red.
K. Bożkowa, Warszawa: Wydawnictwo Emu 1994, s. 17.

4 Early Childhood Intervention. Analysis of situations in Europe. Summary Raport 2005.
Europen Agency for Development in Special Needs Education.
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Za podjęciem jak najwcześniejszej stymulacji rozwoju przemawiają nastę-
pujące przesłanki5:
1. We wczesnym okresie rozwoju obserwuje się wyjątkowo dużą plastycz-

ność mózgu.
Z procesem plastyczności mózgu związana jest możliwość korekcji zabu-

rzonych funkcji i kompensacji deficytów, ma ona szczególne znaczenie
u dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Z. Kułakowska6

podkreśla znaczenie wczesnej interwencji w wieku przedszkolnym. W tym
okresie bardzo dynamicznego rozwoju mózgu, ważne jest umożliwienie dziec-
ku aktywnej, świadomej nauki. Przejawem dojrzewania neuronów jest rozwój
sieci dendrytów. Synaptogeneza (rozbudowa połączeń synaptycznych) jest
jednym z elementów plastyczności mózgu. Jej intensywność uzależniona jest
od wpływu środowiska, dlatego tak ważne jest, by dziecko przebywało w bo-
gatym pod względem poznawczym środowisku. Istotną rolę w dojrzewaniu
układu nerwowego odgrywa mielinizacja. Mielina jest substancją tłuszczową.
Pełni między innymi rolę ochronną, odżywczą dla wypustek komórek nerwo-
wych. Włókna zmielinizowane przewodzą impuls bioelektryczny pięciokrotnie
szybciej. Większa część struktur mózgowych ulega mielinizacji w pierwszym
roku życia. Ale są struktury, które ulegają mielinizacji między 3 a 7 rokiem
życia (twór siatkowaty, połączenia między wzgórzem a korą mózgową, włók-
na spoidłowe, które odgrywają podstawową rolę w integracji obydwu półkul).
Wiele schorzeń wynika z braku lub opóźnienia mielinizacji nerwów obwodo-
wych albo/i w obrębie mózgu.
2. Małe dzieci są bardziej podatne na stosowane wobec nich programy

usprawniania, a ćwiczone umiejętności są u nich łatwiej generalizowane.
Z. Kułakowska7 podkreśla, że podczas rehabilitacji ruchowej trzeba

docenić wagę procesu uświadomienia dziecku czynności ruchowej, której
właśnie się uczy. Rehabilitacja bierna jest realizowana poza świadomością
dziecka. Dopiero uświadomienie czynności ruchowej pozwala na jej wyucze-
nie. Dzieci spokojne, zadowolone, zainteresowane rozluźniają się. Ich ruchy
stają się bardziej harmonijne, przynajmniej w stopniu, na jaki pozwala proces
chorobowy. Zmiany napięcia są podświadome. Dopiero, gdy ruch staje się

5 R. S t e f a ń s k a - K l a r, Wczesna interwencja terapeutyczna – nadzieja i szansa na
lepsze jutro, „Światło i Cienie” 1997, 3, s. 11-13.

6 Z. K u ł a k o w s k a, Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu, Lublin 2003,
s. 66-67.

7 Tamże, s. 43.
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świadomy (czyli zinterpretowany we wzgórzu i przyjęty przez korę, gdzie jest
zintegrowany i przetworzony), możliwa staje się jego kontrola.
3. Uczenie małych dzieci jest łatwiejsze, gdyż wiele zaburzeń narasta

z wiekiem, utrudniając terapię i edukację.
4. We wczesnym okresie rozwoju istnieje możliwość zahamowania rozwoju

wielu zaburzeń o postępującym przebiegu.
5. Rodzice małych dzieci mają więcej nadziei, sił, zapału oraz są bardziej

zaangażowani we współpracę ze specjalistami, jak i we własny udział w te-
rapii.
Podstawowym działaniem ograniczającym rozmiary i ciężar niepełnospraw-

ności jest profilaktyka.
R. Simeonsson8 wyróżnia trzy poziomy prewencji:
– pierwszorzędowa, uniwersalna mająca na celu zmniejszenie liczby no-

wych przypadków w populacji, np. poprzez identyfikację dzieci zagrożonych
niepełnosprawnością;
– drugorzędowa, mająca na celu zmniejszenie liczby przypadków, wczesne

identyfikowanie problemów, przeciwdziałanie ich rozwojowi;
– trzeciorzędowa, która zmierza do zmniejszenia wtórnych skutków zabu-

rzeń rozwojowych poprzez podjęcie interwencji we wczesnym stadium wykry-
cia zaburzeń/ niepełnosprawności.
W ramach prewencji pierwszego rzędu następuje zapobieganie powstawa-

niu uszkodzeń organizmu. W ramach prewencji drugiego i trzeciego rzędu
następują działania terapeutyczne, usprawniające, kompensujące a także
zapobiegające pogarszaniu się stanu zdrowia9.
Od początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, głównie z inicjatywy

rodziców skupionych w stowarzyszeniach oraz fundacjach, zaczęły powstawać
w naszym kraju ośrodki wczesnej interwencji10 oraz inne placówki wczesne-
go usprawniania. Dziś liczne ośrodki funkcjonują tak, jak w krajach wysoko
rozwiniętych. Należy jednak zauważyć, że te prężnie działające centra

8 Por. M. D o ń s k a - O l s z k o, Tendencje dotyczące wczesnej interwencji wobec
dziecka z zaburzeniami rozwojowymi oraz jego rodziny w krajach Unii Europejskiej, w:
Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny, red.
G. Kwaśniewska, Lublin 2007, s. 121.

9 K. M r u g a l s k a, Założenia Pilotażu Programu Rządowego Wczesna, wielospecjali-
styczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością
lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie, „Rewalidacja” 2003, nr 1, s. 4.

10 Pierwszy taki ośrodek powstał w Warszawie w 1978 r. jako placówka Polskiego
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
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funkcjonują dzięki zaangażowaniu osób będących działaczami organizacji
pozarządowych11.
Próby zorganizowania w Polsce systemu udzielania usług w zakresie wczes-

nej interwencji miały miejsce w 2005 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z kwietnia 2005 r.12 dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka umożliwiło specjalistom sektora edukacji udzielenia pomocy małemu
dziecku i jego rodzinie.
Przykładem działań na szczeblu centralnym jest rządowy projekt pilota-

żowy, realizowany w latach 2005-2007, zainicjowany przez specjalistów,
rodziców, organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Wychodząc naprzeciw głosom środowisk rodziców dzieci zagrożo-
nych niepełnosprawnością i terapeutów, stworzony został pilotażowy Program
Rządowy Pilotaż 2005-2007, Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa,
skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub
niepełnosprawnemu i jego rodzinie, który 14 września 2004 zatwierdziła Rada
Ministrów. Stanowił on kompleksowe podejście do działań rehabilitacyjno-
-edukacyjno-leczniczych w zakresie wspierania rozwoju dziecka zagrożonego
niepełnosprawnością.
M. J. Guralnick, pisząc o efektywności wczesnej interwencji, wymienia

szereg czynników mających wpływ na ten proces13. Wskazuje trzy główne
obszary wsparcia:
– zasoby wsparcia (resource supports), tj. świadomość rodziców dotycząca

wczesnej interwencji, dostęp do niej, różne formy wsparcia (finansowe,
odciążenie rodziców);
– wsparcie społeczne (social supports), tj. samopomocowe grupy wsparcia,

wsparcie uzyskiwane od rodziny, przyjaciół;
– wsparcie w zakresie informacji oraz zorganizowanych działań (infor-

mation and services), tj. program działań w domu / w placówce, współpraca
z terapeutami, indywidualna terapia.
Autor zakłada także wpływ czynników utrudniających (stressors) realizację

wczesnej interwencji.

11 D o ń s k a - O l s z k o, Tendencje dotyczące wczesnej interwencji, s. 120-136.
12 Dz. U. Nr 68, poz. 587.
13 M. J. G u r a l n i c k, Effectiveness of early intervention for vulnerable children:

A developmental perspective, „American Journal on Mental Retardation” 1998, s. 102, 319-345.
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W raporcie przygotowanym przez międzynarodową grupę ekspertów, a do-
tyczącym realizowania świadczeń z zakresu wczesnej interwencji14, sformuło-
wano postulaty, które należy uwzględnić podczas procesu udzielania wsparcia,
są to:
– dostępność usług (różnego rodzaju działań i informacji);
– bliskość (rodzina powinna otrzymać świadczenia możliwie najbliżej

miejsca zamieszkania);
– dostępność finansowa (świadczenia z zakresu wczesnej interwencji po-

winny być bezpłatne);
– praca zorganizowana w zespole specjalistów (powinna być oparta na

współpracy z rodziną, praca zespołowa wymaga stabilizacji kadrowej przez
dłuższy okres);
– różnorodność świadczeń (powinna nastąpić koordynacja pracy różnych

sektorów-oświaty, zdrowia, pomocy społecznej, a także koordynacja świad-
czeń).
Aby spełniać standardy Unii Europejskiej w dziedzinie systemowej pomocy,

przed polskimi służbami stoją poważne zadania15. W Polsce istnieje wiele
inicjatyw, którym brak zorganizowanego charakteru. Choć jest ich coraz
więcej, rodzicowi, który potrzebuje szybko pomocy, trudno do niej dotrzeć.
Pojawia się też duży problem dostępności do usług z zakresu wczesnej
interwencji dla rodzin mieszkających w małych miejscowościach. W dużej
mierze organizacja działań wczesnej interwencji zależy od efektywności
samych rodziców i osób aktywnie działających w placówkach związanych
z organizowaniem tego rodzaju świadczeń.

2. DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
LUB ZAGROŻONE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
W PROCESIE WCZESNEJ INTERWENCJI

Celem zajęć wczesnego wspomagania powinno być stymulowanie psychoru-
chowego rozwoju dziecka, tzn. dążenie do ujawniania jego potencjalnych zdol-
ności w odpowiednio ku temu stworzonych warunkach16. Celem zajęć jest

14 Early Childhood Intervention. Analysis of situations in Europe. Summary Report 2005.
Europen Agency for Development in Special Needs Education.

15 D o ń s k a - O l s z k o, Tendencje dotyczące wczesnej interwencji, s. 120-136.
16 M. P i s z c z e k, Wczesne wspomaganie rozwoju – najczęściej popełniane błędy, w:
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zapewnienie dziecku warunków sprzyjających optymalnej realizacji jego
potrzeb i możliwości rozwojowych17.
Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest utożsamianie wczesnego

wspomagania rozwoju z bliżej nieokreślonym rodzajem nauczania specjalnego,
które ma miejsce w szkołach18. Nauczyciel to raczej „pośrednik” między
dzieckiem a otaczającym je światem przedmiotów i ludzi, a nie osoba prze-
kazująca dziecku w sposób sformalizowany gotowe wiadomości19.
W sytuacji pojawienia się zagrożenia niepełnosprawnością konieczne jest

przeprowadzenie tzw. diagnozy dla rozwoju20, w której ważne jest określenie
zasobów tkwiących zarówno w dziecku, jak i jego otoczeniu.
Aby właściwie określić stan rozwoju dziecka, należy ocenić21:
1. Poziom jego aktualnego rozwoju – obejmujący te umiejętności, które

samodzielnie stosuje podczas różnych zadań.
2. Strefę jego aktualnego rozwoju (czyli zakres i liczbę obszarów różnych

umiejętności, które dziecko spontanicznie stosuje lub samodzielnie z nich
korzysta podczas realizacji stawianych mu zadań).
3. Poziom najbliższego rozwoju – obejmujący obszary tych kompetencji,

które wymagają wsparcia z zewnątrz (ustala się go, oceniając gotowość dziec-
ka do korzystania z naszej pomocy podczas realizacji różnych aktywności).
4. Strefę jego najbliższego rozwoju, czyli zakres i liczbę obszarów,

w których aktualnie zachodzą przemiany rozwojowe.
Przed opracowaniem programu należy22:
– wskazać najbardziej podatny na zmiany obszar jego funkcjonowania;
– ocenić gotowość dziecka do odpowiadania na stymulacje i dostosować ją

do poziomu rozwoju.
Po zdiagnozowaniu funkcjonowania dziecka w ramach programu wczesne-

go wspomagania zespół różnych specjalistów, współpracując ze sobą, realizuje
program wczesnego usprawniania. W skład zespołu pracującego z dzieckiem

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. B. Cytowska, B. Winczura,
Kraków 2006, s. 82-98.

17 P i s z c z e k, Wczesne wspomaganie rozwoju. Część I, s. 8.
18 P i s z c z e k, Wczesne wspomaganie rozwoju – najczęściej popełniane błędy, s. 81-98.
19 P i s z c z e k, Wczesne wspomaganie rozwoju. Część I, s. 5-10.
20 I. O b u c h o w s k a, Osoby niepełnosprawne: diagnoza dla rozwoju, w: Diagnoza dla

osób niepełnosprawnych, red. D. Lotz [i in.], Szczecin: Agencja Wydawnicza „Kwadra” 2002,
s. 40-45; P i s z c z e k, Wczesne wspomaganie rozwoju – najczęściej popełniane błędy, s. 82.

21 P i s z c z e k, Wczesne wspomaganie rozwoju – najczęściej popełniane błędy, s. 84.
22 Tamże, s. 83.
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i jego rodzicami wchodzą lekarze różnych specjalności, np. audiolog, okulista,
laryngolog. Zgodnie z potrzebami niepełnosprawnego dziecka członkami zes-
połu powinni być m.in.: rehabilitant ruchu, pedagog, psycholog, logopeda,
terapeuta zajęciowy, instruktor usprawniania widzenia i orientacji prze-
strzennej. Wymienieni specjaliści mogą być stałymi członkami zespołu lub
pełnić w niektórych przypadkach funkcję konsultantów.
Placówki wczesnego usprawniania prowadzą rehabilitację dzieci od urodze-

nia się dziecka do 6, 7 roku życia dziecka, są to m.in. ośrodki wczesnej in-
terwencji, które funkcjonują głównie w dużych miastach. Realizacja wczesne-
go wspomagania rozwoju dziecka ma miejsce także w placówkach powstają-
cych przy różnego rodzaju stowarzyszeniach i fundacjach. Są one bardziej
dostępne dla osób mieszkających w mniejszych miejscowościach. Zajęcia
z zakresu wczesnej interwencji realizowane są także w przedszkolach spe-
cjalnych, integracyjnych. Inne formy prowadzenia procesu wczesnej inter-
wencji to wizyty domowe terapeutów w domu dziecka, a także wyjazdy rodzi-
ców wraz z dzieckiem na obozy rehabilitacyjne, które najczęściej odbywają
się w trakcie wakacji.
Wspomaganie rozwoju dziecka powinno mieć charakter kompleksowy.

Specjaliści różnych dziedzin pracujący z nim w różnych placówkach, powinni
tworzyć interdyscyplinarne zespoły. Należy jednak zauważyć, że takie zespoły
istnieją, gdy terapeuci pracują z dzieckiem w jednej placówce. Trudniej jest
tworzyć zespoły, gdy dziecko korzysta z oferty różnych placówek, współpraca
między specjalistami istnieje w bardzo wąskim zakresie lub nie ma jej
w ogóle.
Podstawą doboru formy edukacji dla dziecka jest diagnoza poziomu roz-

woju dziecka. Diagnoza ta powinna być dokonana przez zespół orzekający
poradni psychologiczno-pedagogicznej. Podstawą organizowania zajęć wczes-
nego wspomagania rozwoju jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju, wydana przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologicz-
ną23. W przypadku niepełnosprawnego dziecka uczęszczającego do przed-
szkola, podstawą organizowania zajęć powinno być orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-

23 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 lutego 2001 w sprawie zasad orzeka-
nia o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz
szczegółowych zasadach kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania
(Dz. U. Nr 13, poz. 114 z późn. zm.).
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-pedagogiczną i jednocześnie opinia o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju, wydana przez publiczną bądź niepubliczną poradnię.

3. RODZICE DZIECKA Z TRUDNOŚCIAMI W ROZWOJU
W PROCESIE WCZESNEJ INTERWENCJI

M. Kościelska24 wyróżnia trzy typy linii życiowych rodziców. Linia
pierwsza związana jest z trudnościami rodziców w zakresie akceptacji nie-
pełnosprawnego dziecka. Rodzice traktują dziecko jak problem, o którym nie
chcą rozmawiać. Niechętnie kontaktują się z nauczycielami dziecka, specja-
listami z nim pracującymi. W domu kontakty z dzieckiem są ograniczone,
przebiegają w niemiłej, pełnej napięć atmosferze.
Linia druga polega na normalizacji życia. Życie rodziców opiera się na

osiągnięciu kompromisu między potrzebami dziecka i realizacją wcześniej-
szych planów życiowych rodziny.
Trzecia linia charakteryzuje się ogromnym zaangażowaniem rodziców

w opiekę i wychowanie dziecka. Najważniejszym ich zadaniem staje się opie-
ka specjalistyczna, terapia i rehabilitacja dziecka. Nie rezygnują z własnego
życia, swoich wcześniejszych planów, dokonują jedynie ich przewartościowa-
nia. Angażują się w działalność społeczną w ramach stowarzyszeń, fundacji
powstałych dla niesienia pomocy dzieciom i rodzicom.
Według M. Kościelskiej25 pomoc rodzicom w ramach wczesnej interwen-

cji może przybierać formy zinstytucjonalizowane i dokonywać się w porad-
niach, szpitalach, ośrodkach terapeutycznych, w szkole. Może także przybie-
rać formy praktyki psychologicznej, także tej prywatnej. A. Twardowski26

wymienia następujące, dostępne w Polsce, formy pomocy rodzinom wychowu-
jącym niepełnosprawne dzieci, są to: instytucjonalne formy pomocy, działania
organizacji inwalidzkich i stowarzyszeń rodziców, działania pedagogizujące
oraz oddziaływania psychoterapeutyczne.
W ramach wczesnej interwencji rodzice uzyskują wsparcie dotyczące pracy

terapeutycznej z dzieckiem, mogą też uzyskiwać pomoc dotyczącą ściśle ich
potrzeb.

24 M. K o ś c i e l s k a, Oblicza upośledzenia, Warszawa: PWN 1995.
25 M. K o ś c i e l s k a, Psychologia kliniczna dziecka, w: Psychologia, t. III, red.

J. Strelau, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007, s. 644.
26 A. T w a r d o w s k i, Pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych, w: Dziecko nie-

pełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, Warszawa: WSiP 1999, s. 56.
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Jeśli chodzi o udzielanie pomocy rodzicom w terapii dziecka, to mogą
korzystać oni z różnych form wsparcia, np. uczestniczyć w zajęciach dziecka
z terapeutami oraz w konsultacjach. Może to mieć miejsce m.in. w placów-
kach funkcjonujących przy organizacjach pozarządowych, ale także w porad-
niach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach. Usługi w za-
kresie wczesnej interwencji świadczą przedszkola specjalne oraz integracyjne,
dziecko może uczestniczyć w organizowanych tam zajęciach w zależności od
swych potrzeb i możliwości. Ma ono też możliwość udziału w indywidual-
nych i grupowych zajęciach z różnymi specjalistami. Inną formą pracy
w zakresie wczesnej interwencji jest terapia dziecka w warunkach domowych.
Wartościową formą edukacji rodziców są wspólne z dzieckiem wyjazdy na
wakacyjne turnusy rehabilitacyjne.
Analizując formy pomocowe skoncentrowane ściśle wokół potrzeb rodzi-

ców, skierowane do nich jako osób mających trudności emocjonalne, spo-
łeczne w związku z faktem wychowywania dziecka z trudnościami w rozwo-
ju, należy wymienić możliwość uczestniczenia rodziców w szkoleniach
i konsultacjach. W wielu placówkach funkcjonują grupy wsparcia dla ro-
dziców (samopomocowe z udziałem lidera, bądź grupy wsparcia prowadzone
przez specjalistów). Niektórzy z rodziców korzystają z indywidualnej
psychoterapii, inni z psychoterapii ukierunkowanej na funkcjonowanie rodziny
jako systemu. Rodzice mają też możliwość uczestniczenia w projektach
tworzonych dla nich, by mogli oderwać się od codziennych trudności i np.
pójść na basen, do restauracji. W tym czasie zostaje zorganizowana opieka
dla ich dzieci. Niektóre ośrodki organizują opiekę nad dziećmi w weekendy.
Pewną formą pomocy dla rodziców są Specjalistyczne Usługi Opiekuń-

cze27. Rodzice dziecka z niepełnosprawnością mogą starać się o przyznanie
ich dziecku tego rodzaju usług. Wniosek o SUO składa się do Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Realizować ten rodzaj świadczenia mogą m.in. takie osoby,
jak pracownik socjalny, psycholog, pedagog, opiekunka środowiskowa, fizjo-
terapeuta. Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze może zlecić lekarz psychiatra
lub neurolog na każdym etapie życia. Gmina poprzez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej organizuje realizację świadczenia. SUO mogą być realizowane w róż-
nych placówkach, m.in. w przedszkolu, w domu lub ośrodku rehabilitacyj-
nym, terapeutycznym.

27 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 w sprawie
Specjalistycznych Usług Opiekuńczych.
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Ten rodzaj usług jest szczególnie ważny dla rodziców, którzy mają po-
ważne trudności z dostępem do placówek wczesnego wspomagania rozwoju
(np. przedszkoli, ośrodków wczesnej interwencji, ośrodków terapeutycznych),
co ma miejsce głównie w małych miejscowościach.
Podsumowując, należy zaznaczyć, że we współczesnym podejściu do

usprawniania dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnospraw-
nego podkreśla się, że rehabilitacja powinna być ściśle związana ze śro-
dowiskiem dziecku najbliższym, czyli rodziną. Działania związane ze
wspomaganiem powinny być organizowane w środowisku lokalnym, co daje
szanse dziecku i rodzinie na funkcjonowanie w otwartym na ich potrzeby
środowisku.
Organizowanie wczesnej pomocy dziecku i jego rodzinie ma istotne zna-

czenie dla adaptacji społecznej rodziny mającej dziecko niepełnosprawne i dla
wspomagania rozwoju tego dziecka28.
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niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie, „Rewalidacja”
2003, nr 1, s. 4-9.

P i s z c z e k M.: Wczesne wspomaganie rozwoju. Część I, „Rewalidacja” 2002,
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UMCS 2007, s. 94-106.

T w a r d o w s k i A.: Pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych, w: Dziecko
niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, Warszawa: Wydawnictwa Szkol-
ne i Pedagogiczne 1999.

EARLY INTERVENTION AS AIDING THE DEVELOPMENT
OF A CHILD WITH DEVELOPMENTAL PROBLEMS
AND GIVING SUPPORT TO THE CHILD’S PARENTS

S u m m a r y

Early intervention concerns a child who is threatened with disability or is disabled and the
child’s parents. In the situation of early intervention two key elements should be noticed, i.e.
the child’s early age and a comprehensive character of the actions. Special care of specialists,
like the family doctor, pediatrician, neurologist, should be given to children belonging to the
so called “risk groups”. Often it is on the first visit to the specialist that the further life of the
child and the use of his developmental capacities depends.

Including both the child and his parents in the support program in the earliest period after
the developmental problems appear gives the child a chance to use his capacities as well as
possible, and his parents a chance to effectively cope with the problems connected with the
child’s threatened development.

Translated by Tadeusz Karłowicz
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Słowa kluczowe: dziecko z niepełnosprawnością, dziecko zagrożone niepełnosprawnością
rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, wczesna interwencja, wczesne wspieranie
rozwoju.

Key words: disabled child, child threatened with disability, family with a disabled child, early
intervention, early supporting the development.
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NIELETNICH SPRAWCÓW CZYNÓW ZABRONIONYCH

I MŁODZIEŻY NIEPRZESTĘPCZEJ
WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE I WYNIKI BADAŃ

Problematyka zachowań pozaprawnych młodzieży wpisuje się w nurt zain-
teresowań współczesnych pedagogów resocjalizacyjnych. Niniejszy artykuł
prezentuje wybrane wyniki badań środowiska nieletnich sprawców czynów
zabronionych na tle poglądów młodzieży nieprzestępczej. Mowa w nim o re-
lacjach rodzinnych.
Całość badań, z których fragment prezentujemy w tym opracowaniu, doty-

czyła szerokiej problematyki wychowawczej. Respondentami byli nieletni
przebywający w schroniskach dla nieletnich (tytułem stosowania środka za-
pobiegawczego w sytuacji zarzutu popełnienia czynu zabronionego i demorali-
zacji) i była to grupa podstawowa, oraz młodzież męska ze szkolnictwa
otwartego/gimnazjalnego niebędąca w sytuacji oskarżenia o dokonanie czynów
karalnych. Gimnazjaliści byli grupą porównawczą. Wiek badanych w obu gru-
pach był podobny i wynosił od 13 do 16 lat. Dodatkowe podobieństwo wyni-
kało z faktu, że wszyscy nieletni byli uczniami na poziomie edukacyjnym
gimnazjum. Liczebności badanych wynosiły odpowiednio: 69 w schroniskach
i 194 w gimnazjach. Uzyskano pełną reprezentatywność populacyjną, stąd
pojawiło się uprawnienie do uogólnień. Badania zakończono w roku 2008.

Dr TOMASZ WACH – socjolog, pedagog, biegły sądowy w zakresie pedagogiki resocja-
lizacyjnej; e-mail: Tomasz.wach@interia.pl
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Główny problem badawczy, dotyczący także prezentowanej w niniejszym
artykule części wyników, wynikał z chęci postawienia diagnozy przyczyn
rosnącej skali niedostosowania społecznego, a także określenia możliwości
korekcyjnych w stosunku do tego problemu.
Uznano, że badania porównawcze obu wymienionych grup respondentów

mogą umożliwić wskazanie zoptymalizowanych kierunków działań resocjaliza-
cyjnych wobec nieletnich, a także pozwolą na określenie, czego szkolnictwo
otwarte ma unikać, by wychowankowie nie znaleźli się w sytuacji oskarżenia
o łamanie prawa, jak to miało miejsce w przypadku nieletnich izolowanych
w placówkach schroniskowych. Aktualności tak określonej problematyki nie
trzeba dodatkowo uzasadniać, ale konstruując przedsięwzięcie na poziomie
koncepcji, skorzystano z literatury specjalistycznej. Do badań celowo wybrano
nieletnich, którym postawiono m.in. zarzuty dokonania czynów karalnych
w typie zbrodni (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – Dz. U.
Nr 88, poz. 553).
Drastyczność przebiegu niektórych czynów była znaczna, co ze względu

także na określony wyżej wiek sprawców, stało się szczególnym powodem
troski pedagogicznej. Przyjęte kierunki diagnozy zostały określone po do-
konaniu przeglądu istniejącego stanu badań1.
Dominującą metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, użyto technik

ankietowych (kwestionariusz ankiety i rozmowy kierowane). Istotnym uzupeł-
nieniem była oczywiście analiza dokumentów. Podstawowym narzędziem ba-
dawczym był kwestionariusz SSPN – „Sytuacja społeczno-prawna nielet-
niego”2.
Należy wskazać, że cele podjętych badań, w tym cel związany z fragmen-

tem obecnie prezentowanych wyników, udało się osiągnąć, a określone wnios-
ki mogą być pomocne przy formułowaniu propozycji optymalizujących od-

1 Zob. E. C z e r w i ń s k a, Sprawcy zabójstw na tle sytuacji trudnej, w: Społeczne
konteksty zaburzeń w zachowaniu, red. B. Urban, Kraków: Wydawnictwo UJ 2001; zob. także:
J. S u r z y k i e w i c z, Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne,
Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy PP 2000; K. K m i e c i k - B a r a n, Młodzież i
przemoc. Mechanizmy socjologiczno-psychologiczne, Warszawa: PWN 1999; A. W ę g l i ń -
s k i, Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich, Lublin: Wydawnictwo UMCS
2000.

2 T. W a c h, Nieletni sprawcy czynów karalnych w praktyce diagnostycznej, „Lubelski
Rocznik Pedagogiczny” 26(2007); t e n ż e, Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych
czynów zabronionych, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009.
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działywania profilaktyczne i korekcyjne wobec młodzieży i ich rodzin z obu
badanych środowisk.
Aby dodatkowo pokazać istotność problematyki badawczej związanej z ba-

daniem zachowań młodych osób naruszających normy społeczne, należy przy-
wołać treść prezentacji statystycznych, zamieszczanych na przykład na stro-
nach Komendy Głównej Policji (www.kgp.gov.pl).

1. WYBRANE OBSZARY RELACJI RESPONDENTÓW
Z WŁASNYMI RODZINAMI

Na początku zaprezentowane zostaną wybrane wyniki, przedstawione
w układzie tabel, wykresów i opisów. Prezentacja ta zostanie uzupełniona
poprzez już opisowe przedstawienie innych ważnych, ale w tym artykule
uzupełniających kategorii.
W niniejszym opracowaniu zostanie też przedstawiona propozycja doty-

cząca ewentualnych nowych przedsięwzięć badawczych, leżących w znacznej
części w sferze eksperymentalnej, niemającej wielu opisów w literaturze
specjalistycznej.
Przegląd rozpoczyna prezentacja problematyki ucieczek z domów rodzin-

nych.

Tabela 1. Ucieczki z domu („Czy zdarzyło Ci się uciec z domu?”)

Lp. Kategorie (ucieczki)

Grupa

Gimnazjum Schronisko dla niel.

N % Ranga N % Ranga

1 Tak 66 34,1 2 38 55,1 1

2 Nie 87 44,8 1 19 27,5 2

3 Nie wiem 40 20,6 3 12 17,4 3

4 Brak odpowiedzi 1 0,5 4 – – 4

Łącznie 194 100,0 69 100,0

Ocena istotności różnic. Chi 2 = 9,7; df = 2; p < 0,01 (w analizie pominięto kategorię „brak
odpowiedzi”).
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W grupie młodzieży schroniskowej dominowały wybory kategorii TAK,
czyli potwierdzenie, że występowały ucieczki z domu (55,1%). W środowisku
gimnazjalistów przeważała natomiast kategoria NIE (44,8%). Przy czym
wskazania TAK wystąpiły tu w 34,1%. Stanowi to dowód na istnienie swo-
istej grupy ryzyka wychowawczego, sięgającej swoim rozmiarami 33-35%
populacji uczniów gimnazjum.
Analizując stosunek badanej młodzieży do środowiska społecznego, zadano

pytanie o osobę zaufaną. Chodziło o sprawdzenie, czy badani mają osoby
zaufane, dokonano też weryfikacji, kim były osoby opisywane jako zaufane.
Chodziło o sprawdzenie, czy wskazania dotyczą raczej osób dorosłych, czy
też młodzież poszukuje osób zaufanych w gronie swoich rówieśników.

Tabela 2. Posiadanie osób zaufanych („Czy masz osoby, którym ufasz?”)

Lp. Kategorie (posiadanie
osób zaufanych)

Badani

Gimnazjum Schronisko dla niel.

N % N %

1 Tak, mam 143 73,7 63 91,3

2 Nie, nie mam 51 26,3 6 8,7

Łącznie 194 100,0 69 100,0

Chi 2 = 9,3; df = 1; p < 0,005

Obie badane grupy wskazały, że w większości mają osoby zaufane, choć
przewaga wskazań należy do schroniskowców (ponad 91%). W grupie gimna-
zjalistów uzyskano tu wynik 73,7%. Celowo stworzono możliwość odpowie-
dzi wyłącznie dwubiegunowych (tak/nie). Bardzo ciekawe wyniki uzyskano
w pytaniu dodatkowym o konkretną osobę, wskazywaną jako zaufana.
Zastanawiające, ale u gimnazjalistów nie wskazano matki na pierwszym

miejscu. Została wskazana jako druga, dominowali koledzy (43%, gdy matka
– 32%).
U schroniskowców wskazano na matkę w 25,7% i była to kategoria wybie-

rana najliczniej.
Uogólniając należy dostrzec, że przez gimnazjalistów osoby z rodziny

(ojciec, matka, rodzeństwo) wskazane zostały w 44%, natomiast w grupie
schroniskowej kategorie te uzyskały ponad 45%. Jak widać, są to wielkości
podobne. Nie sposób przejść nad tym do porządku dziennego – na przykład
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na nauczyciela nie wskazano w ogóle – czy można więc uznać, że stanowi
to informację o kondycji instytucjonalnego systemu wychowawczego?
Relacje wychowawcze między badanymi a ich rodzicami diagnozowało

także kolejne pytanie, dotyczące respektowania zakazów rodziców.

Tabela 3. Respektowanie zakazów rodziców
(„Czy respektowałeś zakazy swoich rodziców?”)

Lp. Kategorie (respektowanie zakazów)

Grupa

Gimnazjum Schronisko dla niel.

N % Ranga N % Ranga

1. Tak, zawsze 49 25,2 2 15 21,7 2

2. Tak, ale tylko czasami 128 66,0 1 44 63,8 1

3. Nie, nigdy 17 8,8 3 10 14,5 3

Łącznie 194 100,0 69 100,0

Ocena istotności różnic. Chi 2 = 1,9; df = 2; p > 0,3 (nieistotna).

Obie grupy respondentów wskazały, że zawsze lub czasami (ale łącznie
w uogólnionej kategorii TAK) przestrzegały zakazów rodziców – ponad 85%
nieletni i ponad 90% gimnazjaliści. Dla optymistycznie nastawionego pe-
dagoga wskazania te oznaczają występowanie sporego i korzystnego poten-
cjału socjalizacyjnego, naturalnie pod warunkiem, że kierunek oddziaływań
wychowawczych w rodzinach jest akceptowany społecznie, a w etiologii za-
burzeń zachowania nieletnich dominują czynniki inne niż rodzinne (sytuacja
taka rzadko, ale czasem się rzeczywiście zdarza).
Problematykę relacji wychowawczych między badanymi a ich rodzicami

zbadano wielopłaszczyznowo. Zadano pytania dotyczące zarówno postulowa-
nego przez respondentów modelu traktowania ich przez rodziców, jak też
sprawdzono, kto z rodziców traktuje ich tak rzeczywiście. Znaczącym
uzupełnieniem były pytania o preferowany model życia rodzinnego.
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Tabela 4A. Preferowany sposób traktowania przez rodziców
(„Określ sposób, w jaki byś chciał, aby rodzice Cię traktowali?”)

Lp. Kategorie (sposób traktowania)

Grupa

Gimnazjum Schronisko dla niel.

N % Ranga N % Ranga

1 Życzliwy, łagodny, bez większych
wymagań i kontroli 77 39,7 2 12 17,4 2

2 Życzliwy, ale z pewnymi wymaga-
niami i kontrolą 106 54,6 1 43 62,3 1

3 Stanowczy, przy ścisłych wymaga-
niach i kontroli 8 4,2 3 10 14,5 3

4 Surowy, przy dużych wymaganiach 3 1,5 4 4 5,8 4

5 Inny (jaki?) – – 5 – – 5

Łącznie 194 100,0 69 100,0

Ocena istotności różnic. Chi 2 = 16,3; df = 2; p < 0,001 (w analizie pominięto kategorie 4 i 5).

Tabela 4B. Rzeczywiste traktowanie przez rodziców
(„Kto z Twoich rodziców traktuje Cię w sposób, jak zaznaczyłeś wyżej?”)

Lp. Kategorie (osoba(y) traktujące)

Grupa

Gimnazjum Schronisko dla niel.

N % Ranga N % Ranga

1 Tylko ojciec 17 8,8 4 12 17,4 3

2 Tylko matka 41 21,2 2 23 33,3 2

3 Oboje rodzice 105 54,1 1 32 46,4 1

4 Nikt 28 14,4 3 2 2,9 4

5 Brak odpowiedzi 3 1,5 5 – – 5

Łącznie 194 100,0 69 100,0

Ocena istotności różnic. Chi 2 = 13,0; df = 3; p < 0,005 (w analizie pominięto kategorię „brak
odpowiedzi”).
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Tabela 4C. Preferowany model życia rodzinnego
(„Jaki model życia rodzinnego uznajesz za najlepszy?”)

Lp. Kategorie (model życia)

Grupa

Gimnazjum Schronisko dla niel.

N % Ranga N % Ranga

1 Wszyscy sobie pomagają, są dla
siebie bliscy 161 83,0 1 57 82,6 1

2 Wszyscy tworzą rodzinę, ale nie ma
ścisłych związków i więzi 17 8,8 2 6 8,7 2

3
Rodzina istnieje tylko formalnie,
nikogo nie interesuje, co robi ktoś
inny

13 6,7 3 6 8,7 2

4 Brak odpowiedzi 3 1,5 4 – – 3

Łącznie 194 100,0 69 100,0

Ocena istotności różnic. Chi 2 = 0,3; df = 2; p > 0,8 (nieistotna, w analizie pominięto kategorię
„brak odpowiedzi”).
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Okazało się, że badani chcieliby być traktowani w sposób życzliwy i ła-
godny, ale z pewnymi wymaganiami (62,3% grupa schroniskowa oraz 54,6%
gimnazja). W znaczącej liczbie wskazali, że byli właśnie tak traktowani przez
obojga rodziców (46,4% schronisko i 54,1% gimnazja). Jednak zaznaczenia
wymaga liczebność kategorii „tylko matka mnie tak traktuje”. Otóż wskazało
na nią 33,3% nieletnich ze schronisk oraz 21,2% gimnazjalistów. Może to
oznaczać, że poważny odsetek badanych znacznie niżej ceni rolę ojca, co
w przypadku nieletnich znajduje swoje potwierdzenie w literaturze.
Znamienne, że badani w obu grupach jednakowo wysoko wskazali, że

chcieliby żyć w rodzinie, gdzie „wszyscy sobie pomagają, są dla siebie
bliscy”. Są to wyniki ważne dla profilaktyki zaburzeń życia rodzinnego, także
dla resocjalizacji sprawców czynów i ich rodzin. Bazując na pozytywnie prze-
formułowanych więziach rodzinnych (np. w drodze socjoterapii, czy czasem
nawet terapii systemowej), można skutecznie wpływać na jakość funkcjono-
wania społecznego młodzieży – bez uciekania się do stosowania środków izo-
lacyjnych, tym samym do przerywania kontaktu nieletnich z rodzinami (choć
posunięcie takie może się czasem okazać niezbędne, przynajmniej na jakiś
krótki czas).
Wiedza taka powinna służyć opracowywaniu praktycznych programów wy-

chowawczych, służących optymalizacji kompetencji społecznych młodzieży.
W tym obszarze pozostało wiele do zrobienia, mimo wieloletnich, systema-
tycznych prób i wskazówek, jak to się powinno odbywać3.
Projektując badania, założono wstępnie, że większość badanych żyje

w rodzinach, gdzie zachodzą potencjalne możliwości poprawnego realizowania
procesu wychowawczego. Naturalnie możliwości te są na różnym poziomie
i nieraz nie mogą się przejawić – np. na skutek zdominowania przez inne
okoliczności społeczne. Uznano, że potencjalność resocjalizacji występuje
właściwie w każdych warunkach egzystencjalnych.
Istotnie – okazało się, że rodzina zajmuje deklaratywnie wysokie miejsce

w systemie wartości respondentów, choć nie są to opinie jednolite. Podobna
niejednolitość występuje zresztą w zakresie poziomu przejawianej demora-
lizacji.

3 Zob. Z. S k o r n y, Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, Warszawa: WSiP 1987.
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Tabela 5. Moralność („Czy w rodzinie mówi się, jak postępować z ludźmi,
co dobre a co złe?”)

Lp. Kategorie
(rodzaje oddziaływań)

Grupa

Schronisko dla niel. Gimnazjum

N % Ranga N % Ranga

1 Tak, mówi się o tym 51 73,9 1 135 69,6 1

2 Nie, zupełnie się o tym nie mówi 16 23,3 2 33 17,0 2

3 Raczej się nie mówi, jeżeli już –
to okazyjnie i niezbyt często 1 1,4 3 7 3,6 4

4 Nie wiem, trudno powiedzieć 1 1,4 3 19 9,8 3

Łącznie 69 100,0 194 100,0

Ocena istotności różnic, kategorie: 1/(2+3+4). Chi 2 = 0,5; df = 2; p > 0,7 (nieistotna).

Jak widać, deklaracje na temat omawiania w rodzinach kwestii związanych
z moralnością, są w badanych grupach podobne. Nie wystąpiły tu istotne róż-
nice i wyniki te zastanawiają. Jeśli bowiem czyny zabronione popełniane
przez nieletnich (w tym przez badanych respondentów) powodują poważne
nieraz szkody społeczne (pokrzywdzonymi są wszak inni ludzie…), to co
mogą oznaczać deklaracje młodzieży schroniskowej, że w ich rodzinach
„mówi się o tym”? Wydaje się, że odpowiedzi można poszukiwać wieloto-
rowo. Jest co najmniej prawdopodobne, że to „puste” deklaracje, niemające
przeniesienia na rzeczywiste efekty socjalizacyjne. Konieczne jest też
sprawdzenie, jaka jest jakość tych przekazów na tle rzeczywistych kompe-
tencji socjalizacyjnych rodzin i samych nieletnich. Jest to obszar zdecy-
dowanie jeszcze eksperymentalny i warto podjąć jego analizę.
Pora na uogólnienia i rekomendacje w zakresie wniosków i kierunków

dalszych badań, związanych z sytuacją nieletnich i ich rodzin. Zasygna-
lizowano wcześniej, że w artykule pokazana zostanie część z uzyskanych
wyników i zrobiono to w postaci tabel i wykresów. Do wyrażenia obecnych
uogólnień i rekomendacji zostaną przywołane także inne uzyskane wyniki (na
zasadzie syntetycznego omówienia, bez układu tabel i wykresów, w sposób
dostosowany do objętości artykułu).
Uzyskane wyniki pozwoliły na wskazanie, że mniej korzystne warunki

rozwojowe mieli nieletni ze schronisk. Brak istotnych różnic w przypadku
pytania o poziom życia (dominowało wskazanie na poziom średni) można
odczytać jako dowód na występowanie podobnych warunków bytowych, choć
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naturalnie pozostaje otwarty problem szczegółowej interpretacji pojęcia
„poziom średni życia”. Wskazane osoby głównie utrzymujące rodziny to
przeważnie rodzice. Podkreślić wypada dużą aktywność matek na tym polu.
Analizując warunki bytowe, należy posłużyć się także kategorią bezrobocia.
To poważny czynnik pauperyzujący społeczeństwo, powodujący tworzenie się
zjawiska wykluczenia społecznego i bezradności.
Jeśli chodzi o kategorię „wykształcenie rodziców”, to zaobserwowano, że

grupa gimnazjalistów jest mniej jednorodna (liczne wskazania na poziom
wykształcenia zarówno „wyższy”, jak i „podstawowy”). W grupie schronisko-
wej wystąpiło najmniej wskazań na wykształcenie wyższe rodziców. Spostrze-
żenie to należy podkreślić. W aktualnych tendencjach społecznych zdobywa-
nie wykształcenia jest coraz bardziej cenione. Jeśli więc okazało się, że
w grupie obciążonej naruszeniem prawa (schroniska) poziom wykształcenia
wyższego wśród rodziców nie jest zbyt wysoko reprezentowany – może to
stanowić istotny element środowiskowy pogarszający jakość życia społecz-
nego. Im więc wyższy poziom wykształcenia rodziców, tym lepsze warunki
do pozytywnej socjalizacji dzieci, w tym także do ochrony przed patologią.
Badani powszechnie mówią, że w ich rodzinach zwracano uwagę na zasady

moralne (powtórzyć wypada pytanie o jakość tych zasad…). Ta akurat katego-
ria nie różnicuje badanych. Znamienne także, że zarówno gimnazjaliści, jak
i podopieczni schronisk wskazali na duże zainteresowanie rodziców sposobem
spędzania czasu wolnego. Ta kategoria wymaga jeszcze dodatkowych weryfika-
cji. Znaczenie rodzicielskiej troski o czas wolny dzieci jest istotne wy-
chowawczo – czy bowiem można wątpić, że zainteresowanie rodziców dzieć-
mi, przejawiające się w wychowawczej kontroli czasu wolnego, może mieć
wpływ na jakość życia rodzinnego? Okazało się, że także w tej dziedzinie
występuje pewien wyraźny, choć potwierdzony tylko wstępnie, pozytywny po-
tencjał wychowawczy. Na podstawie uzyskanych wyników można wskazać na
ważny kierunek oddziaływań wspierających rodziny, związany z pedagogicz-
nym racjonalizowaniem postaw rodziców wobec czasu wolnego dzieci.
Kategorią istotnie różnicującą badanych było „poczucie znaczących

osiągnięć życiowych”. Najwięcej wskazań na poziom najwyższy („mam istot-
ne osiągnięcia życiowe”) wystąpiło u gimnazjalistów. Mniej tych wyborów
było u nieletnich ze schronisk i trudno to tłumaczyć tylko chwilową w końcu
„trudnością”, jaką jest pobyt w placówce izolacyjnej. Pojawia się tym samym
istotny wskaźnik, który koniecznie należy uwzględniać przy projektowaniu
oddziaływań wychowawczych. Bardzo ciekawe potwierdzenie znaczenia „samo-
oceny” uzyskano poprzez pytanie o „ocenę poziomu wiedzy na temat otaczają-
cego świata”. Tu również uzyskano wyniki w pełni korespondujące z poprzed-
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nimi. Znów młodzież ze schronisk najliczniej wskazała na poziom niski – „nie
mam istotnej wiedzy”, jednocześnie to w tej grupie najmniej badanych wybrało
poziom wysoki – „mam dużą wiedzę na ten temat”. Młodzież schroniskowa
jest mniej niż gimnazjaliści pewna swoich osiągnięć. Jej samoocena w tym
obszarze jest niższa, choć nie ma podstaw, by wątpić w jej adekwatność.
Wydaje się, że pojawiła się kolejna niezwykle istotna z wychowawczego
punktu widzenia różnica, ale jednocześnie czynnik konieczny do korygowania
w procesie resocjalizacji. Chodzi o wyrównywanie poziomu wiedzy formalnej
nieletnich, ale też optymalizowanie ich poziomu motywacji do nauki, co
wpłynie korzystnie na poziom samooceny – naturalnie przy stosowaniu akcep-
towanego społecznie systemu wartości jako punktu odniesienia.
Istotnym kryterium oceny jakości sytuacji społeczno-wychowawczej bada-

nych są ich plany życiowe. Wszak zdolność do kreatywnego planowania swo-
jego życia jest elementem pozytywnych kompetencji społecznych. Więcej
wskazań na tradycyjnie pozytywne i aprobowane wychowawczo kategorie
(szczęście rodzinne, wykształcenie i pracę) wystąpiło w grupie gimnazja-
listów. Mniej takich wyborów było u schroniskowców – ci wskazali na po-
siadanie dóbr materialnych oraz życie towarzyskie. Były to kategorie
istotnie różnicujące badane grupy.

2. JAKOŚĆ ŻYCIA RODZINNEGO
A SYTUACJA SPOŁECZNA BADANYCH

(DYSKUSJA WYNIKÓW I REKOMENDACJE NA TEMAT KIERUNKÓW
ODDZIAŁYWAŃ RESOCJALIZACYJNYCH)

W wyniku analizy przeprowadzonych badań okazało się, że potwierdzeniu
ulega spostrzeżenie o niejednolitej sytuacji wychowawczej w obu grupach.
Sytuacja nieletnich umieszczonych w schroniskach jest wyraźnie gorsza.
Czy więc potwierdza się teza o wpływie jakości relacji domowych na
kształtowanie obrazu adolescenta? Można z całą stanowczością powiedzieć,
że uzyskane wyniki badań tezę taką potwierdzają.
Kształt życia rodzinnego poszczególnych osób jest warunkowany obrazem

całej rodziny. Okazało się, że wśród osób zaufanych, jakie wskazują badani
sami będący w trudnej sytuacji egzystencjalnej, jaką jest pobyt w izolacji –
ogólnie licznie wskazuje się na matki. Jednak już wskazania na ojca istotnie
statystycznie różnicują badane grupy, nieletni ze schronisk oceniają go
znacznie niżej w porównaniu do swoich rówieśników/gimnazjalistów. Jego
obraz nie jawi się w ich poglądach jako w pełni wartościowy. Problem ten
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powinien być szeroko uwzględniany w projektowanych oddziaływaniach
socjalizacyjnych i korekcyjnych.
Badając relacje respondentów z własnymi rodzinami, zadano pytania o za-

ufanie, poczucie oparcia itd. Wystąpiły tu istotne różnice – grupa gim-
nazjalistów wskazała na korzystniejsze wychowawczo relacje domowe. To
w tej grupie wystąpiła większa jednolitość w opiniach na temat oddziaływań
rodziców. Pojawił się tym samym kolejny istotny czynnik różnicujący badane
grupy i konieczny do uwzględniania przy projektowaniu przedsięwzięć wy-
chowawczych. Znamienne, że wszyscy badani wyrażają opinię, że najlep-
szy jest model życia rodzinnego oparty na wzajemnej pomocy, ale
w przypadku nieletnich ze schronisk jest on osiągany mniej licznie.
Istotnym (także statystycznie) elementem różnicującym sytuację badanych

podopiecznych schronisk dla nieletnich w stosunku do gimnazjalistów były
kontakty koleżeńskie. Okazało się, że w grupie podopiecznych schronisk
dominowały kontakty osiedlowe, pozaszkolne. W grupie gimnazjalistów
było dokładnie odwrotnie, szkoła to teren, gdzie jest takich relacji najwięcej.
Tym samym przywołana zostaje kwestia sprawności wychowawczej, w tym
korekcyjnej, szkoły.
Wyniki te można uznać za potwierdzające wpływ instytucji na proces

wychowania/socjalizacji (spostrzeżenie samo w sobie jest mało oryginalne),
ale po ich odniesieniu do sytuacji nieletnich ze schronisk pojawia się kolejna
możliwość określenia obszaru niezbędnej korekty systemowej. Wychowawcza
sprawność szkoły nie wypada w odniesieniu do nieletnich najlepiej. Jest to
niestety stan, który utrzymuje się od szeregu lat4.
Wyniki uzyskane w przypadku pytania o wartości preferowane przez bada-

nych, okazały się różnicujące w przypadku kategorii: „posiadanie dobrych
kolegów”, „być wolnym” oraz „posiadać szczęśliwą rodzinę”. Najwięcej
kolegów chcą mieć schroniskowcy, oni także wskazują na wartość związaną
z wolnością (oczywiście w ich przypadku, mimo komentarza ze strony pro-
wadzących badanie, chodziło o wolność rozumianą „kryminologicznie” – po-
legającą na opuszczeniu placówki). Istotne okazały się też wskazania na
posiadanie szczęśliwej rodziny.
Pozornie mogłoby się wydawać, że gimnazjalistów obciąża znacznie niższa

liczba wskazań na tę właśnie (rodzinną) kategorię wyborów. Jednak należy
pamiętać, że to w grupie gimnazjalistów stwierdzono mniej czynników pato-

4 Zob. D. E k i e r t - G r a b o w s k a, Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej,
Warszawa: WSiP 1982.
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logicznych, nieprawidłowych, dotyczących warunków wychowawczych, w tym
rodzinnych.Wskazania młodzieży schroniskowej wyrażają swoistą tęsknotę
za pozytywnymi warunkami, których przecież młodzież ta jest ogólnie
przynajmniej świadoma, ale świadomość ta dotyczy także braku realizacji
pozytywnego modelu życia rodzinnego.
Liczne wskazania na „kolegów” potwierdzają, że to ze strony tej części

szerokiego środowiska oczekiwana jest rekompensata za deficyty rodzinne,
choćby związane z postawami ojców. Wiadomo, że wpływ środowisk rówieś-
niczych jest często kryminogenny, negatywnie stymulujący aktywność zwią-
zaną z popełnianiem czynów zabronionych.
Główne, istotne wnioski wypływające z dokonanych analiz badawczych

(w części prezentowanej w niniejszym artykule) są następujące:
– rodziny, szczególnie nieletnich ze schronisk, ale także gimnazjalistów,

przejawiają wybiórcze dysfunkcje socjalizacyjne;
– badani deklaratywnie cenią życie rodzinne, co jednak nie idzie w parze

z realizacją wobec nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
– poziom demoralizacji nieletnich okazał się niejednolity;
– obraz niedostosowania społecznego, jaki prezentują zarówno gimnazja-

liści, jak i nieletni ze schronisk, mógłby być skuteczniej korygowany, gdyby
konieczne działania wspierające wobec rodzin podejmowano znacznie wcześ-
niej – już przy wystąpieniu pierwszych symptomów trudności. Ponieważ in-
stytucją o charakterze powszechnego uczestnictwa jest szkoła – to ją można
obciążyć odpowiedzialnością za niską skuteczność socjalizacyjną, diagno-
zowaną wobec nieletnich ze schronisk;
– gimnazjaliści w około 1/3 swojej populacji przejawiają niepokojące

wychowawczo cechy, np. związane ze stosunkiem do własnych rodzin.
Badania, które realizowano i których część znajduje swoją prezentację

w niniejszym artykule, nie zamykają katalogu możliwości dotyczących obsza-
rów i zagadnień, którym warto poświęcić uwagę. Aktualne pozostają także
inne kierunki badawcze, których realizacja przyczyni się do dalszego po-
znania złożonych uwarunkowań dotyczących funkcjonowania osób naruszają-
cych normy społeczne lub wchodzących w krąg zagrożeń z takimi narusze-
niami związanych.
Wśród obszarów problemowych, które należy poddawać systematycznemu

naukowemu poznaniu/monitorowaniu, można m.in. wymienić:
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– zagrożenie ekskluzją społeczną osób i rodzin5;
– systemowe uwarunkowania zachowań gwałtownych młodzieży i efektyw-

ność ich resocjalizacji6;
– jakość wychowawczych oddziaływań rodzinnych, w tym poziom kompe-

tencji społecznych rodzin i nieletnich/dzieci7.
Artykuł stanowi w swoim zamierzeniu głos w dyskusji o jakości życia

społecznego, w tym o miejscu pedagogiki i pedagogów w systemie kreowania
wartościowych warunków rozwoju osobowego człowieka. Zamiarem autora
jest też zwrócenie uwagi na potrzebę określania kierunków oddziaływań reso-
cjalizacyjnych, zgodnie ze standardami naukowymi. Chodzi zarówno o po-
prawną metodologicznie diagnozę etiologii zachowań aspołecznych, ale też
o konieczność weryfikowania efektów podejmowanych oddziaływań wspiera-
jących. W wielopłaszczyznowej dyskusji na temat skuteczności resocjalizacji
miejsce główne powinna zająć troska o rodzinę.
Potrzeba inicjowania dialogu społecznego na ten temat jest oczywista,

a przytoczone wcześniej wybrane przykłady badań pokazują możliwości nau-
kowego poznania analizowanych obszarów problemowych.
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FAMILY RELATIONS OF JUVENILE DELINQUENTS
AND NON-DELINQUENT YOUTH.

SELECTED PROBLEM AREAS AND RESEARCH RESULTS

S u m m a r y

In the article selected results of studies of groups of juvenile delinquents and of secondary
school youths are discussed. A comparison of the two studied groups allows expressing
conclusions and recommendations concerning the directions of rehabilitation activities towards
social misfits, which should be started.
In the article the significance of the quality of the family circle’s functioning for proper

rehabilitation of adolescents is pointed to, and negative significance of dysfunctions on the area
of adolescents’ relations with their parents is stressed.
Also the need of constant monitoring education of the youth by psychologists is suggested,

especially of those of them who violate the law. Particular directions for such analyses are
shown.
The article is a presentation of a fragment of broader studies concerning the discussed

problem area.
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W PROCESIE WYCHOWANIA

W KATOLICKICH PLACÓWKACH WYCHOWAWCZYCH
„NASZ DOM”

WPROWADZENIE

W Liście do Rodzin z 2 lutego 1994 r. papież Jan Paweł II określa ro-
dzinę jako drogę szczególną, jedyną i niepowtarzalną, po której człowiek
idzie przez życie. Każda istota ludzka rodzinie zawdzięcza fakt bycia
człowiekiem. Ona jest najodpowiedniejszą przestrzenią ludzkiego rozwoju1.
Rodzina zatem stanowi podstawowe środowisko dojrzewania człowieka. Od
niej zaczyna się jego biografia i ona towarzyszy mu przez całe życie. Ona
wywiera zasadniczy wpływ na zachowanie się jednostek, na stosunek do in-
nych osób, świata wartości i do systemu norm2. Miłość rodziców musi nie-
jako zainicjować rozwój młodego człowieka. Jeżeli tego nie uczynią, jeżeli
nie podtrzymają potomstwa ręką pełną ciepła i miłości, to wszelkie osobowe
bogactwo nowego człowieka pozostanie w zarodku, jakby obumarłe, a z cza-
sem stracone3.

Mgr MARIA CHRAPEK (imię zakonne – Agnieszka), Zgromadzenie Sióstr Św. Michała
Archanioła, Mochnaczka Niżna 29, 33-380 Krynica; e-mail: achrapek@op.pl

1 Por. J a n P a w e ł II, List do Rodzin, Rzym, 2 lutego 1994 r., w: J a n P a -
w e ł II, Projekt życia. Wybór listów, Kraków: Wydawnictwo eSPe 2006, s. 95-96.

2 Por. D. O p o z d a, Rodzina najcenniejszym dorobkiem ludzkości – aspekt psycho-
pedagogiczny, w: W służbie rodziny, red. R. Bieleń, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie
2000, s. 133.

3 Por. J. W i l k, Pedagogika rodziny, zagadnienia wybrane, Lublin 2002, s. 7.
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Dysfunkcja życia rodzinnego wywołuje zjawisko na wskroś niepożądane,
wpływając destrukcyjnie szczególnie na dzieci4. W wyniku takiej sytuacji
często trafiają one do placówek opiekuńczo-wychowawczych bądź – co
współcześnie dzieje się najczęściej – do różnego typu rodzinnych form
opieki, np. rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, lub kontaktowane
są poprzez placówki opieki całkowitej z rodzinami zaprzyjaźnionymi.
Szczególnym rozmyślaniom poddać należy koncepcję wychowawczą błogo-

sławionego ks. Bronisława Markiewicza, z uwagi na służebną funkcję wobec
wychowanka dokonywaną w klimacie rodzinnym. Dla ks. Bronisława Markie-
wicza rodzina była wartością najbardziej istotną5. W sytuacji, gdy rodzina
nie mogła wychowywać dziecka, ks. Markiewicz zalecał poszukiwanie ro-
dziny zastępczej, a dopiero potem proponował wychowywanie w placówce
opiekuńczej6. Cały okres dwudziestoletniej jego działalności pedagogicznej
w Miejscu Piastowym był czasem kompensowania dzieciom sierocym braku
rodziny. Brak miłości rodzicielskiej, która jest niezbędnym komponentem
wychowania dziecka, w zakładach prowadzonych przez ks. Markiewicza mu-
siał być zastąpiony wytworzeniem atmosfery rodzinnej. Dziecko brało udział
we wszystkim, co stanowiło treść życia codziennego zakładu, uczestniczyło
w radościach i smutkach, a żyjąc z najbliższymi, nabierało praktycznych
umiejętności na przyszłość7.
Współcześnie założenia systemu wychowawczego ks. Bronisława Markie-

wicza realizowane są między innymi w Katolickich Placówkach Wychowaw-
czych „Nasz Dom” (odtąd nazywanych zamiennie – placówkami „Nasz
Dom”) kierowanych przez Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła.
Zgromadzenie prowadzi w sześciu placówkach opiekę całkowitą nad dziećmi

4 Por. A. Ł u c z y ń s k i, Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcyjnych, Lublin:
Wydawnictwo KUL 2008, s. 87.

5 Por. B. M a r k i e w i c z, Główne zasady dobrego wychowania, w: Przewodnik dla
wychowawców, t. II, Miejsce Piastowe: Nakładem Towarzystwa „Powściągliwość i Praca” 1912,
s. 258.

6 B. M a r k i e w i c z, Obowiązki państwa względem opuszczonych dzieci, w: Przewodnik
dla wychowawców, t. I, Miejsce Piastowe: Nakładem Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”
1911, s. 179.

7 Por. L. M u c h a, Rola rodziny w religijnym wychowaniu dzieci i młodzieży w świetle
pism i działalności Księdza Bronisława Markiewicza, maszynopis pracy magisterskiej,
Archiwum Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła, Miejsce Piastowe 2001, s. 14.
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i młodzieżą potrzebującą pomocy. Są to placówki w Częstochowie, Jaśle,
Miejscu Piastowym, Mochnaczce, Warszawie-Gołąbkach oraz w Widełce8.
Wychowanie w Katolickich Placówkach Wychowawczych „Nasz Dom”

charakteryzuje się troską o harmonijny rozwój dziecka na wszystkich pła-
szczyznach jego życia i próbą tworzenia środowiska optymalnie zbliżonego
do rodziny, gdzie dziecko pozostaje w centrum uwagi i miłości opiekunów.
Wychowując, przygotowuje się je do dorosłego życia, do radzenia sobie
z trudnościami i do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz stwo-
rzenia przez nie dobrych rodzin.
W tym celu, od lipca 1994 r., zgromadzenie podjęło współpracę z bardzo

liczną i zorganizowaną grupą rodzin zaprzyjaźnionych z Ropczyc i okolicz-
nych miejscowości oraz na różne sposoby wspierało i wspiera trud wycho-
wawczy tych rodzin. Rodziny zaprzyjaźnione są tym spoiwem społecznym,
które poprzez udostępnienie własnego życia rodzinnego przyczyniają się do
wskazania wychowankom Katolickich Placówek Wychowawczych „Nasz
Dom” wzorca życia rodziny zdrowej.
W piętnastą rocznicę współpracy Zgromadzenie Sióstr św. Michała Ar-

chanioła z rodzinami zaprzyjaźnionymi podjęto badania naukowe nad rolą
tych rodzin w procesie wychowania w Katolickich Placówkach Wychowaw-
czych „Nasz Dom”9.

1. METODOLOGIA BADAŃ
PODJĘTYCH DLA UKAZANIA ROLI RODZIN ZAPRZYJAŹNIONYCH

Warunkiem podejmowania badań naukowych jest odpowiednie sformułowa-
nie problemu badawczego. Dla potrzeb niniejszej pracy podjęto problem
badawczy o brzmieniu: „Jaki jest udział rodzin zaprzyjaźnionych w procesie
wychowawczym w Katolickich Placówkach Wychowawczych «Nasz Dom»?”
W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. W ramach metody
sondażu, jako podstawową technikę badawczą, wykorzystano ankietę. Nato-
miast jako narzędzia badawczego użyto kwestionariusza ankiety przygoto-
wanego specjalnie na potrzeby tejże pracy.

8 Por. E. J a p o ł, W służbie najuboższym, Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła,
Marki: Michalineum 2003, s. 237–244.

9 Por. M. C h r a p e k, Rodzina zaprzyjaźniona jako forma uzupełniająca proces
wychowawczy w Katolickich Placówkach Wychowawczych „Nasz Dom” Zgromadzenia Sióstr
św. Michała Archanioła, maszynopis pracy magisterskiej, Archiwum BU KUL, Lublin 2009.
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Pytania ankietowe zostały skierowane do wszystkich rodzin zaprzyjaź-
nionych, które w 2008 r. zaprosiły do siebie dzieci na czas wakacji. W sumie
w badaniach wzięło udział 47 rodzin zaprzyjaźnionych z terenu ropczycko-
-sędziszowskiego oraz dębickiego. Przy budowie kwestionariusza ankiety
posłużono się materiałem z projektu programu wychowawczego przygotowa-
nego dla Katolickich Placówek Wychowawczych „Nasz Dom”. Aby uzyskać
całościowy obraz sytuacji, pakiet pytań otrzymały również wychowanki
kontaktujące się z rodzinami zaprzyjaźnionymi. Pytania ankietowe zostały
w taki sposób sprzężone tematycznie, aby opinia rodzin zaprzyjaźnionych
w odniesieniu do wychowanek na dany temat mogła być skonfrontowana z opi-
nią samych wychowanek o sobie.
Badania uwzględniały cały zakres aspektów, wskazujących na wewnętrzną

formację wychowanek. Ks. Markiewicz bowiem przede wszystkim zwracał
uwagę na przetwarzanie i uszlachetnianie wnętrza wychowanków. Nauczał:
„Nie hamujcie samodzielności charakteru swoich dziatek, nie przytłumiajcie
dzielnych porywów w samym zarodku [...] nie przeszkadzajcie, aby z dziecka
wyrobił się człowiek. Tym sposobem wyrabiają się dzielne charaktery i silne
wole, a jeden taki człowiek jest wart więcej od tysiąca ludzi biernych”10.
W badaniu dotyczącym roli rodzin zaprzyjaźnionych w wychowaniu poru-

szono następujące aspekty: aspekt wychowawczy, który można rozważać tylko
przy poprawnie rozumianej uległości i posłuszeństwie; aspekt społeczny,
który przygotowuje do życia w społeczeństwie, a więc bada zakres agresji
mogącej się stać przyczyną poważnych konfliktów międzyludzkich, także
poczucie skromności, które może być barierą lub udogodnieniem w procesie
integracji. Równie w szerokim wymiarze rozpatrywany był aspekt psychiczny,
pozwalający na zlokalizowanie przyczyn małomówności, wstydliwości czy
strachu. Kolejno – aspekt integrujący, kształtujący umiejętność rozmowy
i określający zakres poświęcenia w kierunku innych osób; aspekt asystencji,
czyli stałej obecności wychowawcy, uczący, jak ważna jest rozumna obecność
człowieka w życiu drugiego człowieka. W jego równowadze ujęty był aspekt
pedagogiczny, zdecydowanie uczący samodzielności, by uniknąć bezradności
życiowej. Priorytetowy jest aspekt przystosowawczy do samodzielnego życia.
W ramach tego aspektu ujęto odpowiednie przygotowanie do pracy, poprzez
szeroko rozumiany rozwój umysłowy, duchowy i fizyczny. Aspekt adolescen-
cji poruszono z uwagi na fakt, iż ma się do czynienia z rozwijającym się

10 B. M a r k i e w i c z, Rozwój serca i umysłu dziatek, w: Przewodnik dla wycho-
wawców, t. II, s. 59.
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młodym człowiekiem, a zatem ważna jest jego aktywność oraz powściągli-
wość mocno akcentowana w wychowaniu przez ks. Markiewicza. Wzięto pod
uwagę również aspekt moralno-etyczny, kształtujący kręgosłup moralny mło-
dego człowieka, określający jego poglądy i wszystko, na czym w przyszłości
będzie opierał swoje przekonania. Poruszono tu przede wszystkim sprawę
modlitwy i wiary, a na końcu poczucie sensu, bez którego nie można mieć
motywacji do życia.

2. ROLA RODZIN ZAPRZYJAŹNIONYCH
W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

Jak wynika z przeprowadzonych badań, rodziny zaprzyjaźnione dają pozy-
tywne świadectwo wzajemnej współpracy. Rodziny zaprzyjaźnione we wszyst-
kich aspektach prac wychowawczych względem wychowanek placówek „Nasz
Dom” potwierdzają słuszność działalności sióstr michalitek.
W aspekcie wychowawczym ujmującym uległość i posłuszeństwo, rodziny

zaprzyjaźnione zauważają, że uległość dzieci pozostaje w granicach, w jakich
powinna istnieć i nie jest odbierana przez nie jako przejaw lęku. Taki sam
wymiar ma posłuszeństwo, które jest przejawem nie strachu, lecz dobrego
wychowania. Nie występują przypadki patologii czy skrajności. Posłuszeń-
stwo, jakim cechują się dzieci, jest refleksyjne, przez co przyczynić się może
do pełnego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.
W ramach aspektu społecznego, rozpatrywanego przez pryzmat agresji

i skromności, można stwierdzić, że wychowanki mogą swobodnie przekazy-
wać własne opinie, co zapobiega agresji. Taka postawa może dobrze świad-
czyć o wychowaniu przez siostry michalitki, które potrafią rozwiązywać
trudności wewnątrz grupy w taki sposób, że dzieci czują się zrozumiane.
W relacjach między dziećmi a rodzinami zaprzyjaźnionymi można zaobser-
wować, że rodziny dobrze znają dzieci i niwelują agresywne ich zachowania.
Dzieci nie mają powodu do okazywania agresji w życzliwym im środowisku.
Tak samo jest w przypadku skromności, pojmowanej jako cecha dająca moż-
liwość odpowiedniej oceny własnych możliwości. Należy podkreślić, iż ro-
dziny mocno doceniają zaletę skromności dzieci.
Rozważając aspekt psychiczny biorący pod uwagę małomówność, wstydli-

wość i strach, zauważa się, że dzieci chętnie dzielą się własnymi spostrze-
żeniami i czynnie biorą udział w życiu rodzin zaprzyjaźnionych. A jeśli nawet
początkowo są zamknięte i małomówne, to życie na terenie placówki i u ro-
dzin sprawia, że aktywizują się, a bariery nieśmiałości mijają. Wstydliwość
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natomiast może być blokadą spowodowaną sytuacją, kiedy wychowanki nie
znają ludzi, bądź nie znają tematu rozmowy. Rodziny zaprzyjaźnione sugerują
pomoc w wypracowywaniu odwagi u dzieci. Strach z kolei może występować
u dzieci z uwagi na traumatyczne wydarzenia, których doświadczyły we włas-
nym życiu. Obecnie nie ma w ich życiu takich osób, których by się bały.
Rodziny zaprzyjaźnione w krótkim czasie efektywnie rozpoznają postawy
dzieci, redukują ich strach, usuwają małomówność i wstydliwość.
Aspekt integrujący, który zawiera w sobie umiejętność rozmowy i poświę-

cenie, wskazuje, że wychowanki mają zdolność nawiązywania kontaktów. Od-
znaczają się w tej kwestii dużym zaufaniem do ludzi i odczuwają wielką
potrzebę rozmowy. Rodziny zaprzyjaźnione, obserwując zachowania dzieci,
spostrzegają umiejętność komunikowania się wychowanek z otoczeniem, jak
również doceniają ich chęć poświęcenia. Utrzymują jednak, że na drodze
zdobywania tych sprawności wychowanki potrzebują wsparcia ze strony osób
za nie odpowiedzialnych.
Aspekt asystencji jest priorytetem w markiewiczowskim systemie wycho-

wawczym. Wychowanie dokonuje się przez obecność ludzi dorosłych przy
osobach małoletnich. Asystencja zarówno wychowawców w placówce „Nasz
Dom”, jak i rodzin zaprzyjaźnionych wypełnia czas wolny od zajęć szkol-
nych, daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa, jednak nie stanowi dla nich
obciążenia.
Aspekt pedagogiczny zawierający cechę samodzielności wykazuje, iż osią-

gnięcie tej zalety jest stosunkowo trudne dla wychowanek. Dzieci jednak
pragną wykazać się pełną inwencją tam, gdzie potrafią coś zrobić. Rodziny
zaprzyjaźnione bardzo dobrze znają dzieci i twierdzą, że są jak na własny
wiek bardzo samodzielne, co jest wykładnikiem skuteczności prowadzonego
procesu wychowawczego.
Wychowanki bardzo chętnie angażują się do pracy, mając świadomość

przygotowywania się przez to do samodzielnego życia. Wiedzą, że praca
nadaje życiu konkretną treść, że przez pracę opanowuje się umiejętności
potrzebne w życiu i że jest ona w stanie uszlachetnić człowieka. Wychowanki
wiedzą, że podejmowany trud wszelkiego rodzaju pracy jest konieczny, by
móc sobie poradzić w życiu i żyć w zgodzie z innymi ludźmi. Rodziny nato-
miast zauważają u wychowanek spadek aktywności przy podejmowaniu pracy
i wskazują potrzebę odpowiedniego przygotowania ich do niej poprzez sze-
roko rozumiany rozwój umysłowy, duchowy i fizyczny.
Aspekt adolescencji ujmuje cechy aktywności i powściągliwości wycho-

wanek. Aktywność dzieci z natury jest bardzo wysoka i prowadzi do wszel-
kiego rodzaju pomocy innym ludziom. W placówce „Nasz Dom” ich goto-
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wość do aktywnej pomocy jest duża. Natomiast rodziny zaprzyjaźnione za-
uważają, przy dużej aktywności dzieci, obniżenie ich gotowości do pomocy,
sugerując konieczność zachęty dzieci do mobilizacji w tym kierunku. W kwe-
stii powściągliwości wychowanki wykazują również znaczne umiejętności,
jak: panowanie nad sobą w stanach zdenerwowania, umiejętność odmówienia
sobie przyjemności dla wznioślejszych celów. Minusem jednak jest brak po-
wściągliwości w obmowach innych czy natarczywym narzucaniu się grupie.
Rodziny zaprzyjaźnione mają w tej sprawie o wychowankach znacznie lepsze
zdanie, aniżeli one same o sobie. Uważają, że proces wychowawczy w kwe-
stii powściągliwości zmierza w dobrą stronę.
Aspekt moralno-etyczny zawierający temat modlitwy i poczucia sensu

wskazuje, że wychowanki więcej o modlitwie potrafią powiedzieć siostrom
wychowawczyniom aniżeli rodzinom zaprzyjaźnionym. Niemniej rodziny
widzą bardzo wysokie zaangażowanie w życie duchowe wychowanek, to jest
ich udział we mszy św., przystępowanie do sakramentów świętych i świa-
domą decyzję wiary. Wychowanki sądzą też, iż znają sens swoich zajęć
i cenią tych, którzy mają życiowy cel i do niego dążą. Same bardzo często
poszukują celu i sensu swojej życiowej drogi. Opinie rodzin zaprzyjaźnionych
są nieomalże odbiciem wypowiedzi wychowanek. Znaczy to, że obserwują
i doceniają wychowanki w ich poszukiwaniach celu życia, a także ich po-
stawę refleksji nad sensem życiowych dążeń.
Synteza otrzymanych wyników z analizy ankiet wskazała, iż rodziny

zaprzyjaźnione pełnią uzupełniającą rolę procesu wychowawczego prowadzo-
nego w Katolickich Placówkach Wychowawczych „Nasz Dom” Zgromadzenia
Sióstr św. Michała Archanioła.
Przeprowadzone badania oraz analiza wyników umożliwiły sformułowanie

wniosku ogólnego o treści:
– Idea włączenia się rodzin zaprzyjaźnionych w proces wychowawczy

realizowany przez siostry michalitki przynosi bardzo dobre efekty.
Analiza badań przyczyniła się również do sformułowania następujących

wniosków szczegółowych:
– Rodziny zaprzyjaźnione we wszystkich aspektach prac wychowawczych

względem wychowanek placówek „Nasz Dom” potwierdzają słuszność i po-
trzebę działalności sióstr michalitek. Ze strony zgromadzenia należy zabiegać
o zwiększenie liczby rodzin chętnych do współpracy.
– Ponieważ z opinii rodzin zaprzyjaźnionych wynika, że uległość i po-

słuszeństwo dzieci pozostaje w granicach, w jakich powinna istnieć, należy
przy różnych okazjach ukazywać rodzinom zaprzyjaźnionym, iż poprzez kon-
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takt z dziećmi przyczyniają się do umacniania w nich pozytywnych stron
uległości i posłuszeństwa, które prowadzić mogą do pełniejszego rozwoju
intelektualnego i emocjonalnego dziecka.
– Ponieważ rodziny zaprzyjaźnione zgodnie uważają, że wychowanki mają

szansę swobodnego przekazywania własnych opinii, przez co nie występuje
u nich zjawisko agresji, a także doceniają zaletę skromności dzieci, należy
wzmacniać przekonanie rodzin o słuszności takiego postępowania w czasie
spotkań organizowanych dla nich w związku z przyjmowaniem dzieci.
– Rodziny zauważają, że dzieci chętnie dzielą się własnymi spostrzeże-

niami i czynnie biorą udział w ich życiu rodzinnym, a jeśli nawet są po-
czątkowo zamknięte, małomówne i napełnione lękiem, to spotkania u rodzin
sprawiają, że ich nieśmiałość mija. Ze względu na te obserwacje należy
zachęcać rodziny do jeszcze większej integracji dzieci z ich życiem, poprzez
zapraszanie wychowanek na różnego typu wewnętrzne uroczystości rodzinne.
– Rodziny zaprzyjaźnione wskazują, że wychowanki mają dobrze ukształ-

towaną umiejętność nawiązywania kontaktów. Odznaczają się w tej kwestii
dużym zaufaniem do ludzi i wielką potrzebą rozmowy, stąd sugeruje się
w przyszłości umożliwianie kontaktów dzieci z ich rówieśnikami zamiesz-
kującymi w sąsiedztwie rodzin lub w domach ich krewnych.
– Ponieważ asystencja rodzin zaprzyjaźnionych daje dzieciom poczucie

bezpieczeństwa, a przy tym nie jest dla nich obciążeniem, stąd pochwala się
dążenie rodzin zaprzyjaźnionych i zachęca do częstego kontaktu z dziećmi,
zarówno na terenie placówki „Nasz Dom”, jak i na terenie ich własnych
domów.
– Rodziny zaprzyjaźnione zauważają, że samodzielność jest czymś trudnym

dla wychowanek. Dzieci jednak bardzo pragną wykazać się tym, co potrafią
zrobić, dlatego należy proponować rodzinom, by w przyszłości stwarzały
sytuacje, w których dzieci będą mogły się wykazać inwencję twórczą i sa-
modzielnością w działaniu.
– Ponieważ rodziny zaprzyjaźnione dostrzegają u wychowanek spadek

gotowości do pracy oraz widzą potrzebę ich odpowiedniego przygotowania
do niej pod tym względem, należałoby sugerować, aby przy każdej nadarza-
jącej się okazji wzmacniały w dzieciach rozumienie sensu pracy i przyspo-
sabiały je do wykonywania różnych zajęć.
– Rodziny zaprzyjaźnione uzupełniają aspekt adolescencji w wymiarze

aktywności i powściągliwości dzieci poprzez własne obserwacje. Przy spot-
kaniach inspektorki, dyrektorek czy wychowawczyń z rodzinami zaprzyjaź-
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nionymi należy utwierdzać w nich przekonanie o konieczności wychowania
dzieci w powściągliwości i do właściwego podejścia do pomocy.
– Rodziny zaprzyjaźnione widzą wysokie zaangażowanie wychowanek

w życie duchowe, a także ich poszukiwania sensu życia. Wypada wzmocnić
w rodzinach zaprzyjaźnionych przekonanie o wartości życia modlitwy u dzie-
ci od najmłodszego wieku i zachęcić do włączenia się w ich postawę refleksji
nad sensem życiowych dążeń.
Jak wynika z przeprowadzonych badań, współpraca placówek „Nasz Dom”

z rodzinami zaprzyjaźnionymi przynosi pozytywne rezultaty. Rodziny zaprzy-
jaźnione stają się integralną częścią procesu wychowawczego, uzupełniając
go o własne spostrzeżenia dotyczące osobowego rozwoju wychowanek,
a przede wszystkim aktywnie włączając się w jego realizację. Wyniki badań
wykazały, że rodziny zaprzyjaźnione przyznają słuszność działaniom wycho-
wawczym sióstr michalitek.
Udział rodzin zaprzyjaźnionych w tym procesie nie jest epizodem w życiu

dzieci, lecz niejednokrotnie staje się dla nich momentem zwrotnym. Pokazuje
wychowankom bezinteresowne zaangażowanie obcych ludzi w ich własne ży-
cie po to, by uczynić je bardziej sensownym, przekonać, że są ludzie, którzy
je akceptują i chcą z nimi owocnej współpracy. Rodzina zaprzyjaźniona jest
dla dziecka przykładem zgody, wzajemnych dobrych relacji i przede wszyst-
kim bezinteresownego poświęcenia i umiejętności otwierania się na drugiego
człowieka.
Rodziny nie oczekują na wdzięczność dzieci, ale w efekcie zyskują w nich

wiernych przyjaciół. W wielu przypadkach rodziny zaprzyjaźnione same rów-
nież doświadczają poprzez kontakt z dziećmi nowej i bogatszej wiedzy na
temat życia.
Dzieci natomiast rozwijają się i formują wewnętrznie. Uczą się duchowej

integracji, przygotowują się do samodzielności przez szeroko rozumianą pracę
i właściwie praktykowaną powściągliwość. Wychowanki nabywają umiejętno-
ści społecznych oraz kształtują kręgosłup moralny w wierności Bożym przy-
kazaniom. Poprzez udział w życiu rodzin zaprzyjaźnionych wypracowują
wizję swojej przyszłej rodziny.

ZAKOŃCZENIE

W społeczeństwie XXI wieku, kiedy media mówią o globalnej niewrażli-
wości społecznej i wyobcowaniu ludzi, pojawiają się rodziny, które deklarują
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dobrowolną pomoc w wychowaniu obcych im dzieci. Jest to bardzo pozytyw-
ne zjawisko w sytuacji, gdy wiele polskich rodzin ulega rozpadowi. Rodziny
zaprzyjaźnione, jak prezentują powyższe badania, wspomagają osobowy roz-
wój dzieci potrzebujących pomocy, uzupełniając go o własne spostrzeżenia,
nadto zdolne są bezinteresownie dzielić się z nimi duchowymi i materialnymi
dobrami własnego domu.
W obliczu takiego zjawiska społecznego wypada w sposób szczególny na-

głaśniać integrowanie się różnych rodzin w dziele charytatywnego niesienia
pomocy dzieciom. Ponieważ wiele miejsca poświęca się współcześnie różnym
inicjatywom społecznym, warto również mówić o tej, która dotyczy rodzin
zaprzyjaźnionych.
Sposób włączania się rodzin zaprzyjaźnionych w proces wychowawczy

w Katolickich Placówkach Wychowawczych „Nasz Dom” jest stosunkowo no-
wym zjawiskiem w polskiej rzeczywistości i przynosi nader pozytywne
wyniki, warte dalszych badań prowadzonych na szerszą skalę. Problematyka
ta wyraźnie wpisuje się w teorię i praktykę pedagogiczną na styku szcze-
gólnie dwóch subdyscyplin: pedagogiki rodziny i pedagogiki opiekuńczej.
Współpraca Katolickich Placówek Wychowawczych „Nasz Dom” Zgroma-

dzenia Sióstr św. Michała Archanioła z rodzinami zaprzyjaźnionymi stanowi
mocny fundament dla właściwych postaw społecznych ich wychowanek, które
w przyszłości prawdopodobnie również będą otwarte na potrzeby innych.
O nich to błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz mówił: „[…] młodzież
wychowana i wyuczona cnót, to dobra i świetlana przyszłość narodu”11.
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THE ROLE OF FRIENDLY FAMILIES
IN THE EDUCATION PROCESS

IN CATHOLIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS
“NASZ DOM” (“OUR HOME”)

S u m m a r y

The family is the fundamental environment in which a man grows up. Dysfunction and
pathology of family life have a destructive effect on children. For Rev. Bronisław Markiewicz,
a great pedagogue taking care of deserted children the family was a value that he considered
the most significant in his educational work. His protective-educational activity aimed at
compensating orphans for the lack of the family.
At present the guidelines of the educational system set by Rev. Bronisław Markiewicz are

realized in the “Nasz Dom” Catholic educational institutions run by the Order of Sisters of
St Michael the Archangel. In order to prepare the children better to live in the family, starting
from July 1994 the Order cooperates with a numerous and well organized group of friendly
families from Ropczyce and surrounding places.
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On the fifteenth anniversary of the start of the cooperation, studies were undertaken on the
role of these families in the educational process in the“ Nasz Dom” Catholic educational
institutions. The studies involved a broad range of aspects pointing to the inner formation of
the girls living in the institutions.
As the results of the studies show, the cooperation of the “Nasz Dom” institutions with

friendly families gives very good results. The friendly families become an integral part of the
educational process, complementing it with their own observations concerning the girls’
personal development, and first of all, they actively join the process.
The issue clearly becomes part of the pedagogical theory and practice, particularly at the

meeting point of two sub-disciplines: pedagogy of the family and tutelary pedagogy.

Translated by Tadeusz Karłowicz

Słowa kluczowe: rodzina zaprzyjaźniona, system wychowawczy ks. Bronisława Markiewicza,
aspekty wychowawcze.

Key words: friendly family, Rev. Bronisław Markiewicz’s educational system, educational
aspects.
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Transformacja ustrojowa przyniosła ze sobą ekonomiczno-społeczne prze-
miany. Ich skutkiem był podział społeczeństwa na dwie całkowicie różniące
się grupy. Do jednej z nich można zaliczyć ludzi doskonale funkcjonujących
w nowej rzeczywistości, mających dobrą pracę i szanse na awans zawodowy,
a do drugiej ludzi z różnych przyczyn pozostających bez pracy (z powodu
niezaradności, wieku, alkoholizmu itp.) i żyjących w ubóstwie.
W niniejszym opracowaniu zajmiemy się tą drugą grupą.
Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej z lutego 2008 r., „wśród

wszystkich krajów UE w Polsce najwięcej dzieci – 26% – żyje w biedzie lub
na jej skraju, a w sumie blisko co piąty Polak (19%) żyje poniżej progu
ubóstwa”1. Ks. Zbigniew Sobolewski, sekretarz Caritas Polska, w artykule
pt. Wstydliwy temat: 26% dzieci polskich żyje w ubóstwie pisze:

Doświadczanie biedy przez dzieci i ograniczeń oraz upokorzeń, jakie rodzi, oznacza
porażkę współczesnych społeczeństw. Stanowi „bombę z opóźnionym zapłonem”, gdyż
jest zapowiedzią poważnych konfliktów społecznych. Marginalizowane dzieci i młodzież
żyją w poczuciu frustracji, bezsensu, przypadkowości oraz braku perspektyw poprawienia
swego losu. Bieda doświadczana w dzieciństwie nie pozostaje bez konsekwencji dla
rozwoju człowieka. Oznacza bowiem nie tylko niemożność zaspokojenia obecnych potrzeb
materialnych, kulturalnych, duchowych, ale może prowadzić do zaburzeń w procesie
rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zdolności nawiązywania relacji społecznych.
Bieda oznacza trudniejszy start w dorosłe życie: gorszy dostęp do edukacji, zdobycia

Mgr KATARZYNA TARGOŃSKA – kierownik Biura Aktywizacji Bezrobotnych Caritas Archi-
dicezji Lubelskiej; e-mail: ktargonska@caritas.pl

1 Raport Komisji Europejskiej, luty 2008.
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zawodu i lepiej płatnej pracy. Oznacza również utrudnienia w dostępie do dóbr kultury
i związane z nim ograniczenia w rozwoju kulturowym i duchowym2.

Kwestią często podejmowaną jest ubóstwo, będące wynikiem braku pracy
lub niskich dochodów członków rodziny. Biskupi polscy zainteresowali się
tym tematem, pisząc:

Wszyscy uświadamiamy sobie, jak wielką rolę w życiu człowieka odgrywa praca. Mimo
że łączy się ona z trudem, zawsze stanowi dla człowieka wielkie dobro, dzięki któremu
człowiek zdobywa środki na utrzymanie siebie i swoich najbliższych, ale także wzrasta
w swoim człowieczeństwie. Dlatego człowiek z racji bycia osobą ma prawo i obowiązek
pracy. Te niezbywalne prawdy, dotyczące natury człowieka i jego życia, na nowo sobie
uświadamiamy i je nagłaśniamy w sytuacji, kiedy każdy kolejny dzień przynosi smutne
informacje na temat zwalnianych pracowników, utraty przez nich prawa do zasiłku i nie-
możności znalezienia pracy. Problem ten jest szczególnie bolesny, gdy dotyczy ludzi
młodych3.

Caritas jako duszpasterska instytucja charytatywna Episkopatu Polski swoje
działania prowadzi na terenie całego kraju (jest centralnie działająca Caritas
Polska i 44 Caritas diecezjalne, funkcjonujące na terenach przyporządkowa-
nych diecezjom i archidiecezjom), zajmując się problemem ubóstwa.
Dowodem ogromnej pomocy, jaką rokrocznie realizuje, są sprawozdania

z działalności, przedstawiające liczbę osób objętych wsparciem i podział
uzyskanych środków (jednych z największych wśród organizacji charytatyw-
nych) na różne obszary.

1. DOŻYWIANIE DZIECI

Jak pisze A. Blumsztajn: „[...] sposób odżywiania jest jednym z czynników
najsilniej wpływających na zdrowie człowieka. Dla rozwijającego się dziecka
nawet 10% niedoborów żywieniowych może mieć poważne konsekwencje.
Dodatkowo tryb życia dzieci, ich aktywność umysłowa i częsta ruchliwość
fizyczna zwiększa ich zapotrzebowanie na odpowiednie pożywienie. Dzieci
[...] są grupą najbardziej narażoną na niedożywienie i jego negatywne kon-
sekwencje. Sposób żywienia wpływa nie tylko na rozwój fizyczny, ale także

2 http://www.caritas.pl/news
3 Komunikat Biskupów polskich na temat bezrobocia, 15 marca 2001, Zebranie Plenarne

Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, 15 marca 2001 r.
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na inne aspekty dojrzewania, takie jak dojrzałość emocjonalna, intelektualna
zdolność uczenia się”4.
Niedożywienie jest dla dziecka stanem, w którym otrzymywana ilość i ja-

kość jedzenia nie zaspokaja jego rozwojowych potrzeb. To skutek zaniedbania
ze strony rodziny lub posiadania niewystarczających dochodów w rodzinie.
Dodatkowo „dożywianie dzieci w szkole wydaje się być więc jedynym

realnym i możliwym sposobem na likwidację zjawiska niedożywienia dzieci.
Nauczyciele, najlepiej znający sytuację domową dzieci, domagają się nie
tylko objęcia żywieniem i dożywianiem wszystkich dzieci w szkole, ale rów-
nież rozszerzeniem dożywiania dzieci w dni wolne od zajęć szkolnych, przede
wszystkim na wakacje i ferie”5.
Caritas dzięki działalności w całej Polsce dociera do dzieci w szkołach,

świetlicach socjoterapeutycznych i innych placówkach, takich jak stołówki,
jadłodajnie, kuchnie dla ubogich, punkty interwencji kryzysowej, domy sa-
motnej matki. Szczegółowo omawiane działanie prezentuje tabela 1 i wy-
kres 1.

Tabela 1. Dożywianie dzieci organizowane przez Caritas

Rok
Łączna liczba
dożywianych
dzieci (w tys.)

Liczba dzieci
dożywianych
w polskich
szkołach
(w tys.)

Liczba dzieci
dożywianych
w świetlicach
socjoterapeu-
tycznych
(w tys.)

Liczba dzieci dożywianych
w innych placówkach Caritas
(stołówki, jadłodajnie, kuchnie
dla ubogich, punkty interwencji
kryzysowej, domy samotnej

matki) (w tys.)

2002 45 20 15 10

2003 50 25 15 10

2004 61 31 15 15

2005 100 45 28 27

2006 150 75 37 38

2007 brak danych brak danych brak danych brak danych

Źródło: wyliczenia własne na podstawie raportów rocznych Caritas z lat 2002-2007

4 A. B l u m s z t a j n, Problem niedożywienia dzieci w Polsce, „Polityka Społeczna”
2003, nr 3, s. 39.

5 Tamże, s. 38.
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Caritas Polska, Caritas diecezjalne i parafie wykorzystując pieniądze zgro-
madzone podczas dystrybucji świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom,
a także dzięki dotacjom otrzymanym od osób indywidualnych i organizacji,
finansują posiłki dla dzieci i młodzieży. Liczba dożywianych dzieci stale
wzrasta, w 2002 r. było to 45 tysięcy dzieci, w 2004 r. – 61 tysięcy,
a w 2006 r. – 150 tysięcy. Dużym sukcesem Caritas jest wzrost liczby dzieci
objętych dożywianiem w szkołach – w 2002 r. było to 20 tysięcy dzieci,
w 2003 r. – 25 tysięcy dzieci, w 2005 r. – 45 tysięcy, a w 2006 r. – aż 75
tysięcy.
Dodatkowo dożywianie realizowane jest przez program PEAD, czyli Euro-

pejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym (franc. Programme Euro-
peen d’Aide aux plus Demunis). Realizowany na mocy Rozporządzenia Ko-
misji Europejskiej nr 3730/87 przekazuje bezpłatnie żywność pochodzącą
z rezerw zgromadzonych w krajach Unii Europejskiej. Liczba osób, które
skorzystały z pomocy w ramach PEAD, przedstawiono w tabeli 2 i na wy-
kresie 2.
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Tabela 2. Dożywianie realizowane poprzez Europejski Program Pomocy Żywnościowej –
PEAD (objętych wsparciem)

Rok Osoby, do których
trafiła pomoc

Osoby objęte codzienną
opieką żywnościową

Osoby, którym zostały wydane paczki
żywnościowe

dwa razy w miesiącu

2004 1 mln osób brak danych brak danych

2005 1,6 mln osób 1,2 mln osób 370 tys. osób

2006 1,6 mln osób 900 tys. osób 701 tys. osób

2007 1,5 mln osób 310 tys. osób brak danych

Źródło: wyliczenia własne na podstawie raportów rocznych Caritas z lat 2002-2007

Zaprezentowane dane ujęte w milionach osób w całej Polsce korzystają-
cych z tej formy pomocy dowodzą, że duża liczba społeczeństwa polskiego
wymaga wsparcia. Wśród osób, do których kierowany jest całoroczny pro-
gram, są przede wszystkim rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, osoby bez-
robotne, osoby o niskich dochodach i rodziny z osobami niepełnosprawnymi.
Dzięki PEAD od 2004 r. w wielu rodzinach potrzebujących wsparcia częściej
pojawia się mleko, mąka, makaron, kasza, płatki, sery, cukier, dżemy i dania
gotowe. Caritas w ramach programu udzieliła łącznie pomocy w 2002 r. mi-
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lionowi osób, w 2005 i 2006 r. – 1,6 milionowi, a w 2007 – 1,5 milionowi.
Z tego wyróżnić można pomoc codzienną (w placówkach, w których osoby
zamieszkują) i udzielaną dwa razy w miesiącu (w postaci paczek żywnościo-
wych). Codziennie opieką żywnościową w 2005 r. objętych było 1,2 miliona
osób, w 2006 r. – 900 tysięcy osób, a w 2007 r. – 310 tysięcy osób. Paczki
dwa razy w miesiącu otrzymało w 2005 r. 370 tysięcy osób, a w 2006 r. –
701 tysięcy osób.

2. STYPENDIA – PROGRAM „SKRZYDŁA”

Jak pisze Cz. Kępski: „Dzieci, aby mogły się uczyć, przynajmniej w gra-
nicach obowiązku szkolnego, muszą mieć pewne, przynajmniej minimalne
wyposażenie. Wyposażenie to powinni zapewnić rodzice, ale kiedy nie mogą
(np. z powodu nędzy lub ubóstwa) lub nie chcą (np. z powodu choroby alko-
holowej lub skrajnej demoralizacji), musi to zrobić społeczeństwo. Jako
wyposażenie minimum przyjąć należy książki, zeszyty i przybory oraz ubranie
i obuwie, szczególnie to droższe na jesień i zimę”6. Dlatego też Caritas
zainicjowała program „Skrzydła”, który dzięki długoterminowemu – comie-
sięcznemu wsparciu finansowemu wyrównuje szanse edukacyjne i życiowe
ubogich dzieci.

Tabela 3. Program stypendialny „Skrzydła”

Rok Liczba uczniów

2005 brak danych

2006 1086 uczniów

2007 2136 uczniów

Źródło: wyliczenia własne na podstawie raportów rocznych
Caritas z lat 2002-2007

6 Cz. K ę p s k i, Praca opiekuńczo-wychowawcza na tle przeobrażeń w rodzinach pol-
skich, w: Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych, red.
Cz. Kępski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2005, s. 29.
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Dane zawarte w tabeli 3 i na wykresie 3 pokazują, podobnie jak w pozo-
stałych programach, że z roku na rok Caritas zwiększa swoją pomoc. Wzrasta
także liczba uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich otrzy-
mujących stypendia. W 2006 r. objętych stypendiami było 1086 uczniów,
a w 2007 r. już 2136 uczniów. Praktycznie akcja realizowana jest dzięki co-
miesięcznym wpłatom firm (w tym szczególnie Carrefour Polska i Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – PGNiG) i osób indywidualnych zainte-
resowanych wsparciem. Pośrednikiem między firmą/osobą indywidualną
a dzieckiem jest Caritas diecezjalna, która przelewa środki na konto szkoły.
Po rozliczeniu semestralnym darczyńca otrzymuje szczegółowy wykaz obrazu-
jący poniesione wydatki z pieniędzy stypendialnych wraz z ankietą ewalua-
cyjną – opisem osiągnięć ucznia, na które miało wpływ stypendium. Najczęś-
ciej pieniądze stypendialne (w kwocie 140 zł miesięcznie w okresie trwania
szkoły) wydawane są na podręczniki szkolne i artykuły szkolne, odzież oraz
buty, wycieczki, bilety do kina czy teatru i korepetycje dla maturzystów.
Dopełniającą pomocą dziecku i jego rodzinie, poza dożywianiem i pro-

gramem stypendialnym, jest organizacja czasu wolnego, wysłanie na kolonie
czy zimowisko.

3. ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO: WAKACJE I FERIE

Dwumiesięczne wakacje letnie i dwutygodniowe ferie zimowe powinny
być dla dziecka czasem odpoczynku, zabawy, przygody i nauki. Zgodnie
z podziałem A. Kamińskiego ten czas wolny powinien spełniać trzy funkcje:
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odpoczynku, zabawy i pracy nad sobą7. Trafnie istniejącą sytuację ujęła
J. Raczkowska, pisząc:

Ukształtowało się kilka stylów spędzania wakacji przez dzieci i młodzież. Część z nich
pozostaje w domu i według własnej inwencji zagospodarowuje czas wolny. W tej grupie
mieści się większość dzieci wiejskich. Wypełniają one czas zabawami, które same wy-
myślają i organizują, pomocą rodzicom w pracach polowych i gospodarskich, zbieraniem
– często na zarobek – jagód i grzybów w lesie, oglądaniem telewizji. Tej grupie dzieci
tylko nieliczni rodzice chcą i potrafią od czasu do czasu zorganizować kilkugodzinną,
najczęściej niedzielną wycieczkę wakacyjną8.

Tabela 4 i wykres 4 przedstawiają liczbę dzieci, dla których Caritas
organizuje wakacyjne i zimowe turnusy w specjalnie do tego przygotowanych
ośrodkach w całej Polsce.

Tabela 4. Wypoczynek letni i zimowy
dzieci i młodzieży

organizowany przez Caritas

Rok
Łączna liczba

dzieci i młodzieży uczestniczących
w wypoczynku

2002 100 tys.

2003 100 tys.

2004 105 tys.

2005 104 tys.

2006 109 tys.

2007 109 tys.

Źródło: wyliczenia własne na podstawie raportów rocznych
Caritas z lat 2002-2007

7 Zob. A. K a m i ń s k i, Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa: PWN 1972, s. 298-
299.

8 J. R a c z k o w s k a, Wakacyjne radości i kłopoty, „Problemy Opiekuńczo-Wycho-
wawcze” 2003, nr 6, s. 4.
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Organizacja kolonii i zimowisk (prowadzonych od 1990 r.) to stałe już
zadanie Caritas. Wzrasta liczba dzieci z najuboższych rodzin objętych wypo-
czynkiem, a także ewaluuje program kolonijny. W 2007 r. Caritas Archidiece-
zji Białostockiej przygotowała program kolonii dla dzieci na podstawie hasła:
„Nauczmy się żyć zgodnie z samym sobą i otoczeniem”, który obejmował nau-
kę zasad etycznych oraz trening zachowań prospołecznych. Caritas Diecezji
Drohiczyńskiej zorganizowała kolonie pod hasłem „Szczęśliwe Dni”, będące
syntezą beztroskiej zabawy i pracy nad sobą. Pod hasłem „Misja specjalna”
odbyły się kolonie organizowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej. „Terapeuci,
psycholodzy i pedagodzy uwrażliwiali uczestników na sprawy używek, rozwią-
zywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem i złymi emocjami”9.
Powodem do zadowolenia jest ogromna liczba dzieci objętych wyjazdami

na wypoczynek letni i zimowy. Jak wynika z tabeli 4 i wykresu 4, w całej
Polsce wypoczywało w 2002 i 2003 r. po 100 tysięcy dzieci, w 2004 r. – 105
tysięcy dzieci, w 2005 – 104 tysiące dzieci, a w 2006 i 2007 r. – rekordowo
109 tysięcy dzieci.
Podsumowując działalność Caritas na rzecz dzieci i ich rodzin, należałoby

wspomnieć o źródłach dochodów Caritas, przeznaczonych na dzieła charyta-
tywne, jakimi jest między innymi wsparcie dziecka i rodziny będących
w trudnej sytuacji bezrobocia. Jednym z nich jest akcja Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom (tabela 5 i wykres 5).

9 Raport Roczny Caritas w Polsce 2007, s. 11.
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Tabela 5. Podział środków uzyskanych w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
(udział procentowy)

Rok

Pomoc dzieciom
żyjącym w naj-
uboższych kra-
jach świata

Dofinansowanie
kolonii letnich
i zimowisk orga-
nizowanych przez

Caritas

Pomoc
rodzinom

wielodzietnym

Dożywianie
dzieci i mło-
dzieży

w szkołach
i świetlicach

Placówki
zajmujące się
dziećmi

2002 3 % 50 % 10 % 10 % 15 %

2005 3 % 50 % 10 % 15 % 22 %

2006 3 % 50 % 10 % 15 % 22 %

2003
2004
2007

brak danych brak danych brak danych brak danych brak danych

Źródło: wyliczenia własne na podstawie raportów rocznych Caritas z lat 2002-2007
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Jak przedstawia Raport Roczny Caritas z 2006 r.:

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to działanie, które Caritas w Polsce prowadzi od 1994
roku. Obecność świec na wigilijnym stole, rozprowadzanych w ramach inicjatyw, stała
się tradycją w wielu polskich domach. Dochód z akcji przekazywany jest na pomoc dla
tych, którym już na pierwszym etapie życia przyszło stanąć wobec trudnej i bolesnej
rzeczywistości – dzieci cierpiących z powodu ubóstwa, niedożywienia, chorób i prze-
mocy10.

Najczęstszy podział środków rozliczany w udziale procentowym wygląda
następująco: na pomoc dzieciom żyjącym w najuboższych krajach świata –
3%, na dofinansowanie kolonii letnich i zimowisk organizowanych przez
Caritas – 50%, na pomoc rodzinom wielodzietnym – 10%, na dożywianie
dzieci i młodzieży w szkołach i świetlicach – 15%, na placówki zajmujące
się dziećmi – 22%.
Caritas w raportach rocznych przedstawia szczegółowe kwoty zgromadzone

na pomoc dziecku i rodzinie – ukazane w tabeli 6 i na wykresie 6.

Tabela 6. Pomoc udzielana przez Caritas według obszarów działań na terenie kraju

Rok

Dziecko i rodzina:
– świetlice socjoterapeutyczne Caritas
– wypoczynek dzieci i młodzieży na koloniach i zimo-
wiskach

– dożywianie dzieci w placówkach Caritas
– Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
– przedszkole Caritas

Bezrobotni:
istnienie 29 biur
różnego typu

pomagających osobom
bezrobotnym w

poszukiwaniu pracy

2002 712 471,17 zł 173 692,72 zł

2003 2 719 739,07 zł 602 315,91 zł

2004 3 729 557,52 zł 127 846,70 zł

2005 14 522 391,58 zł 14 436667,93 zł

2006 25 217 631,47 zł 10 805157,51 zł

2007 7 687 498,59 zł 934,70 zł

Źródło: wyliczenia własne na podstawie raportów rocznych Caritas z lat 2002-2007

10 Raport Roczny Caritas w Polsce 2006, s. 6.
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Działalność Caritas oparta na pomocy wymagającym wsparcia dzieciom
i ich rodzinom, prowadzona jest zgodnie z misją „być głosem ubogich”.
Przedstawione w tabeli 6 i na wykresie 6 dane prezentują łączną ilość środ-
ków zgromadzonych na terenie całej Polski przez Caritas Polska i Caritas
diecezjalne na pomoc „Rodzinie i Dziecku”.
Całoroczna pomoc również w sytuacjach wymagających szybkiej interwen-

cji to atut Caritas. Dzięki bezzwłocznym działaniom, jakie podejmują pra-
cownicy i wolontariusze, rośnie zaufanie wśród potrzebujących. To z kolei
procentuje zaufaniem jednostek samorządowych i prywatnych przedsiębiorców
służących wsparciem finansowym.
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Wychowawcze” 2003, nr 6.

Raport Komisji Europejskiej luty 2008.
Raporty roczne Caritas za lata 2002-2007.

SUBJECT: CARITAS CHARITY ACTIONS DIRECTED TO CHILDREN
AND THEIR FAMILIES IN POLAND DURING THE YEARS 2002-2007

S u m m a r y

The structural transformation in Poland, which is the main subject of this text, resulted in
significant economic and social changes that brought about the split of society into two
distinctly different groups. The first group are the people who function perfectly well in the
new reality, have a good job and a chance for professional career. The second group are the
people who, for different reasons be it helplessness, age or alcoholism remain unemployed and
live in poverty.

The Caritas organization conducts varied actions and programs. Programs aimed at children
and families requiring support are conducted in accordance with the Caritas mission “speak
for the poor”. The year-long assistance in situations demanding rapid action is a trademark of
Caritas. The immediate actions taken by employees and volunteers of Caritas result in the
growth of trust in the organization among the ones in need. And, most importantly, they result
also in the growing trust of the local government units and the financial support that stems
from this trust.

Słowa kluczowe: dziecko, rodzina, transformacja ustrojowa, ubóstwo, bezrobocie, dożywianie
dzieci, programy stypendialne, organizacja czasu wolnego dzieci.

Key words: child, family, structural (government) transformation, poverty, unemployment,
child food care, scholarship programs, child day care.
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ROCZNIKI PEDAGOGICZNE
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Hanna K r a u z e - S i k o r s k a, Edukacja przez sztukę. O eduka-
cyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka, Poznań: Wydaw-
nictwo Naukowe UAM 2006, ss. 345.

Recenzowana monografia stanowi nawiązanie i twórczą kontynuację osiągnięć
polskich pedagogów podejmujących problematykę wychowania przez sztukę – B. Su-
chodolskiego, S. Szumana, I. Wojnar, M. Gołaszewskiej. Autorka stawia sobie za cel
pokazanie wielorakich możliwości intensyfikowania rozwoju dziecka realizowanych
w procesie jego twórczości artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności
plastycznej (s. 15).
Książka składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. Część teoretyczną

Autorka rozpoczyna od charakterystyki zjawiska twórczości dziecięcej. Zauważa, że
niezwykle istotne jest właściwe zdefiniowanie pojęcia – od odpowiedzi na pytanie:
jak się tworzy? uzależniona jest forma wspomagania, stymulowania i rozwijania
twórczego potencjału jednostki. Krauze-Sikorska opowiada się za egalitarnym rozu-
mieniem twórczości, interpretowanej jako cecha osobowa powszechnie występująca,
przejawiająca się w zachowaniach, procesach poznawczych, cechach indywidualnych
dziecka. Kryterium twórczej aktywności Autorka (za Edwardem Nęcką) upatruje
w cechach wytworu (trafność, oryginalność, niezwykłość, wartość estetyczna), reakcji
psychicznej odbiorcy (zdziwienie, początkowa nieufność), cechach procesu myślenia
(ruchliwość, synteza, przełamanie bloku mentalnego, działanie w sytuacji niedoboru)
(s. 26). Edukacja zmierzająca do kształtowania twórczości winna opierać się na
odejściu od schematów poznawczych, w odejściu od kształcenia czysto werbalnego,
abstrakcyjnego, analitycznego na rzecz intuicyjnego, estetycznego, metaforycznego.
Istotne jest również stwarzanie możliwości podejmowania przez dziecko zadań otwar-
tych, pobudzających aktywność i myślenie twórcze. Autorka zwraca uwagę na rolę
osoby dorosłej pośredniczącej pomiędzy dzieckiem a światem, jej wiedza, doświad-
czenie, ocena znacząco wpływają na rozwój działań twórczych. Autorka stanowczo
podkreśla, że zaangażowanie osoby dorosłej nie powinno być w żadnej mierze inge-
rencją w twórczą aktywność dziecka, ważne jest pozostawienie pełnej swobody w za-
kresie wyboru problemu i jego sposobu rozwiązania. Zadaniem osoby dorosłej jest
natomiast dbałość o to, by działanie dziecka uwieńczone było wartościowym wyni-
kiem. Twórczość nie jest bowiem celem samym w sobie.
Podejmując problematykę artystycznej twórczości dziecięcej, Autorka zauważa,

że dziecko jest artystą, choć jego twórczość różni się od twórczości dorosłych.
Dziecko nie ma opanowanej techniki, nie potrafi kontrolować wyników swej pracy,
bardziej interesuje go sam proces tworzenia a nie efekt końcowy, wspólna jest
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natomiast potrzeba ekspresji, komunikacji z innymi. Autorka analizuje różne dzie-
dziny dziecięcej aktywności twórczej: plastyczną, poetycką, prozatorską, muzyczną,
ruchową (taneczną), teatralną, akcentując jej cechy swoiste. Podkreśla, że wyrażają
się w nich cztery podstawowe rodzaje aktywności: motoryczna, sensoryczna, intelek-
tualna i emocjonalna – „[…] począwszy od manipulacji i percypowania (zmysłowego
odbierania informacji pochodzących z otaczającego świata oraz sygnałów pochodzą-
cych z własnego organizmu) do racjonalizacji (związanej z procesem analizy, syn-
tezy, abstrahowania, generalizacji i procesów emocjonalnych, pozwalających wytwa-
rzać określony stosunek do świata” (s. 85). Aktywność ta prowadzi w konsekwencji
do syntezy procesów poznania, działania i wartościowania. Sfera dziecięcej kreacji
nierozerwalnie wiąże się ze sferą emocji, dziecko nie patrzy na świat oczami ba-
dacza, ale „z nasyconą uczuciami ciekawością” (s. 69). Dziecko tworząc, z wielką
łatwością przekracza granicę formalnych konwencji, językowych stereotypów, logiki
przyczynowo-skutkowej, ujawnia niczym nieograniczony własny sposób widzenia
świata, myślenia o nim i emocjonalnego doświadczania go. Dziecięca twórczość jest
nie tylko zaspokojeniem potrzeby ekspresji – dziecko wyraża się poprzez ruch,
słowo, dźwięk, znak plastyczny, ale realizując cele, jakie sobie stawia, przekształ-
cając i kreując rzeczywistość, osiąga również samorealizację.
Analizując edukacyjne walory dziecięcej twórczości artystycznej, Autorka przyj-

muje psychologiczną perspektywę w eksploracji tego zagadnienia. Wartości edukacyj-
ne wiąże z dziecięcymi potrzebami rozwojowymi. Jej zdaniem wartość jest konsek-
wencją przeżycia znaczenia jakiejś rzeczy. Prezentując różne definicje wartości,
ostatecznie Autorka przyjmuje perspektywę relatywistyczną, twierdząc, iż wartości
mają charakter zmienny, są kulturowym przedstawieniem tego, co godne pożądania
i realizacji. Analizując wartości realizowane w twórczej aktywności, Autorka odwo-
łuje się do typologii E. Nęcki, nawiązującej do czterech sfer ludzkiej działalności –
wartości związane z poszukiwaniem prawdy, wartości estetyczne, pragmatyczne
i etyczne. Niestety, w dalszej części pracy, opisując wartości dziecięcej twórczości,
ogranicza je do wartości psychologicznych i estetycznych, wskazując na funkcje,
jakie pełni sztuka w rozwoju dziecka (ekspresyjna, psychoterapeutyczna, wychowaw-
cza, motywacyjna, poznawcza). Rozdział kończą analizy związane z określeniem zna-
czenia twórczości artystycznej w procesie edukacji. Zgodnie z teorią kognitywną –
którą Autorka przyjmuje jako antropologiczną podstawę wyjaśniania – „Człowiek jest
istotą sterowaną nie przez sytuacje zewnętrzne, lecz poprzez wewnętrzne obrazy
świata. Staje się jednostką […] kształtującą siebie przez czynne – zarówno poznaw-
cze, jak i działaniowe – odnoszenie się do świata i samego siebie” (s. 109). Twór-
czość sprzyja wyzwoleniu autentycznej ekspresji człowieka, wynikającej z wrodzonej
potrzeby komunikowania innym ludziom odczuć, myśli i przeżyć, motywuje do ob-
serwacji rzeczywistości, rozwija pamięć i spostrzegawczość. Twórcza aktywność
dziecka przyczynia się do utrwalenia poczucia sprawstwa i odpowiedzialności za
kształt własnego życia. Autorka określa to mianem personalizacji. Proces ten
analizuje odwołując się do koncepcji H. Muszyńskiego (z roku 1975), co budzi
pewne zdziwienie, gdyż trudno go uznać za przedstawiciela personalistycznego nurtu
w wychowaniu.
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Empiryczną część pracy rozpoczyna prezentacja celu badań (określenia roli
aktywności artystycznej w poznawczym i społecznym rozwoju dziecka, a szerzej:
roli, jaką może spełniać aktywność tego typu w zwiększeniu efektywności procesu
edukacyjnego), hipotez badawczych (zakładających związek między dziecięcą twór-
czością artystyczną a rozwojem struktur poznawczych, wzrostem samoakceptacji
i umiejętności interpersonalnych. Autorka zakłada także znaczącą rolę nauczyciela,
osoby dorosłej w stymulowaniu twórczości dziecięcej i nabywaniu kompetencji
związanych z procesem uczenia się), metod i technik wykorzystanych w badaniach
(obserwacja, analiza wytworów plastycznych, testy projekcyjne, techniki rysunkowe
F. Goodenough, J. P. Guilforda i ankietę dla nauczycieli) oraz krótką charakterystykę
quasi-eksperymentu (warsztatów plastycznych, które przygotowane adekwatnie do
poziomu rozwoju dzieci miały za zadanie umożliwić działania twórcze, oparte na
aktywnym kontakcie ze światem, „[…] umożliwiając dziecku opanowanie wielorakich
kompetencji – pozwalały na odkrycie własnego stylu uczenia się, preferencji sen-
somotorycznych, rozwinięcia własnego rozumienia otaczającego je świata rzeczy,
ludzi, zwierząt, zjawisk” (s. 143).
Dzięki wnikliwej i szczegółowej interpretacji uzyskanych wyników badań,

H. Krauze-Sikorska dochodzi do niezwykle interesujących wniosków związanych
z rozwojem poznawczym dziecka. Uzasadnia potrzebę edukacji opartej na aktywnym
percypowaniu otaczającej rzeczywistości (zjawisk przyrodniczych, społecznych,
sztuki). Autorka wyjaśnia, iż percepcja to nie tylko poznanie wizualne, lecz
aktywizacja różnych doznań zmysłowych – motorycznych, słuchowych, smakowych,
zapachowych. Polisensoryczne doświadczanie rzeczywistości utrwala się w pamięci
dziecka, tworząc „wzorce wyobrażeniowe”, co stanowi swoisty budulec wiedzy
i kreatywności dziecięcej (umożliwia poznawczą eksplorację rzeczywistości, opa-
nowanie „języka wizualnego” oraz twórcze jej przekształcanie). Postulaty te są
niezwykle istotne w dobie dominacji kultury medialnej. Dziecięcy kontakt z rze-
czywistością często jest medialnie zapośredniczony, o polisensoryczności czy
bezpośredniości doświadczenia nie ma mowy. Zdaniem Autorki istnieje ścisła za-
leżność między spostrzeganiem jakości wizualnych (wrażliwości na światło, barwę,
formę, kształt, przestrzeń) a ekspresją plastyczną. Przemyślany proces plastycznego
tworzenia uczy planować swoje działania, dochodzić do własnych odkryć w zakresie
różnych powiązań przyczynowo-skutkowych w otaczającym świecie, sprzyja posze-
rzaniu zestawu pojęć, którymi dziecko uczy się opisywać i rozumieć świat, pozwala
operować posiadaną wiedzą.
W twórczości dziecięcej ważny jest również jej aspekt emocjonalny. Emocje

stanowią integralną część procesu twórczego, mogą go uruchomić, ukierunkować, ale
też ograniczyć czy wręcz zablokować, stąd znacząca rola emocji nazywanych przez
T. Kocowskiego filokreatywnymi (zaciekawienie, radość, sympatia interpersonalna).
Emocje towarzyszące twórczości to także radość z odkrycia problemu i rozwiązania
go w postaci wytworu. Jeśli przy tym dziecko spotka się z uznaniem ze strony in-
nych osób, to doświadcza poczucia kompetencji, własnej wartości i ważności, saty-
sfakcji z wykonanej pracy i potwierdzenia własnej aktywności (s. 269). Autorka
dowodzi, że twórczość dziecięca może stanowić również źródło wiedzy o dziecku,
a z czasem przy odpowiedniej stymulacji i kierownictwu – źródło samowiedzy. „[…]
rysunki dziecięce są tworzone nie tylko po to, ażeby utrwalić przedmiot czy zjawisko
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dla niego samego, lecz także po to, żeby coś zapamiętać, zostawić ślad, zawrzeć w
formie plastycznej uczucia, marzenia, podkreślić istotę tego, co ważne dla samego
dziecka” (s. 184). I choć dziecko poznaje siebie w sposób powierzchowny i fragmen-
taryczny, to jednak artystyczne przetwarzanie posiadanego przez dziecko obrazu
samego siebie może być wstępem do samopoznania.
Ostatni rozdział poświęcony jest aktywnemu współuczestnictwu dziecka i nau-

czyciela w procesie twórczym. H. Krauze-Sikorska zachęca do tworzenia warunków,
w których twórczość będzie miała szansę zaistnieć: „[…] twórczość nie może pole-
gać wyłącznie na samoistnej ekspresji, nieustrukturowanym działaniu, nieograniczonej
swobodzie lub źle rozumianej wolności bycia sobą. Wydaje się bowiem, że działanie
to wymaga wspólnego z nauczycielem budowania relacji ułatwiających rozumienie
świata. Nie mogą to być relacje oparte na braku jakiegokolwiek wysiłku ze strony
nauczyciela czy dziecka – twórczość nie jest obszarem, który powstaje i rozszerza
się bez obopólnej pracy opartej na czytelnych regułach działania i refleksji nad nimi”
(s. 304). Troska o przemyślane i uzasadnione reguły edukacyjnych oddziaływań i sty-
mulacji dziecięcej twórczości stanowi o niezwykłej wartości tej książki. Autorka nie
zadowala się ogólnymi postulatywnymi regułami, ale dąży do precyzyjnego ich uza-
sadnienia, powołując się na bogatą literaturę z zakresu psychologii rozwojowej,
psychologii twórczości, estetyki, dydaktyki. Z książki przebija również bogate
doświadczenie metodyczne i duża samoświadomość zawodowa Autorki.
Książkę warto polecić nie tylko osobom wykorzystującym sztukę w swej pracy

wychowawczej, nie tylko nauczycielom plastyki, arteterapeutom, ale wszystkim,
którym zależy na podniesieniu własnych dydaktycznych kompetencji. Autorka prze-
konywająco i wnikliwie dowodzi, iż edukacja przez sztukę stwarza szansę polisen-
sorycznego kontaktu z otaczającą rzeczywistością, jest szansą na zgromadzenie bez-
pośrednich doświadczeń warunkujących możliwość niezapośredniczonego poznania
rzeczywistości. Działania artystyczne są działaniami zakładającymi aktywność
twórczą. Myślenie i działanie twórcze nie jest jednak sztuką dla sztuki, nie jest
celem samym w sobie, ma ono prowadzić do lepszego poznania świata i siebie sa-
mego. Ich edukacyjny walor wyraża się nie tylko w kształtowaniu innowacyjnego,
niebanalnego myślenia i działania, ale – co może istotniejsze – pozwala doświadczyć
własnego sprawstwa, daje możliwość odkrycia własnych możliwości i kompetencji
oraz ograniczeń. Kształtuje obraz własnego „ja” i poczucie własnej wartości.
Dla nauczycieli przedmiotów artystycznych może stanowić inspirację do tego, by

kształcąc umiejętności specyficzne dla określonej dyscypliny sztuki, nie zagubili
dziecięcej wrażliwości i kreatywności. Autorka często podkreśla w swej pracy, by
nie zabijać ani nie lekceważyć dziecięcego widzenia świata, dziecięcego ruchu ręki
odzwierciedlającej własne poznanie, dziecięcego tańca, w którym wyraża się jego
wyczucie przestrzeni i siebie samego. Maria Gołaszewska jest autorką niezwykle
ciekawej książki – Człowiek w zwierciadle sztuki, myślę, że recenzowaną książkę
H. Krauze-Sikorskiej można by zatytułować Człowiek w zwierciadle świata. Autorka
niejednokrotnie stwierdza, że dziecko odkrywając świat, odkrywa siebie samego
w tym świecie.

Ewa Smołka
Katedra Filozofii Wychowania KUL
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Ks. Janusz M a s t a l s k i, Samotność globalnego nastolatka,
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej
2007, ss. 658.

Ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Pa-
pieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, jest autorem wielu publikacji z zakresu
pedagogiki. Cieszą się one ogromną poczytnością. Również jego ostatnie dzieło,
Samotność globalnego nastolatka, zwłaszcza ze względu na aktualność tematyki,
szybko znika z księgarskich półek.
Pierwszy rozdział ukazuje kontekst rozwojowy globalnego dziecka. Jest syn-

tetycznym wprowadzeniem do poruszanej w niej problematyki. Nastolatek w rodzinie
to tytuł drugiego rozdziału, w którym omówione są przyczyny utrudniające życie
rodzinne. Prowadzą one do wielu negatywnych zjawisk, niszczących tę podstawową
komórkę życia społecznego. Kolejnym zagadnieniem poddanym analizie jest szkoła,
jej podstawowe problemy, z jakimi obecnie się boryka (m.in. szkoła jako przykry
obowiązek, pedagog jako zło konieczne). Autor nie pomija w tej części palącego
zjawiska, jakim jest przemoc i agresja szkolna. Z problematyką szkolną łączy się
rozdział następny, Zagubienie w edukacji. Ta część książki wiele uwagi poświęca
aksjologii w wychowaniu. Następnie omawia relatywizm w świecie wartości. Słusznie
wiele miejsca w pracy zajmuje zagadnienie uzależnień cywilizacyjnych, takich na
przykład, jak choroby XXI wieku, zniewolenia edukacyjne (Internet, telewizja,
telefon komórkowy). Część swoich wywodów (s. 462-490) ks. Mastalski zatytułował
W szponach bezsensu. Ostatni, obszerny szósty rozdział dotyczy przeciwdziałania
zagrażającemu dziś człowiekowi zjawisku samotności (s. 491-588). Służą temu takie
obszary niezbędne w edukacji, jak dowartościowanie tradycyjnego modelu rodziny,
przyjazna szkoła, pedagogia Kościoła oraz respektowanie sprawdzonych w praktyce
zasad wychowawczych, takich jak budowanie systemu motywacyjnego czy autoreali-
zacja.
Tak bogata treść dzieła od razu przykuwa uwagę czytelnika. Bez trudu wyczuwa

się ogromne doświadczenie pedagogiczne Autora – wieloletniego wychowawcy
i duszpasterza młodzieży. Ponadto ks. Mastalski często korzysta z doświadczeń
pedagogii Kościoła. Chętnie cytuje przemyślenia pedagogiczne Jana Pawła II, ale
czyni to oszczędnie. Walorem recenzowanego studium jest jego warstwa językowa,
która doskonale współbrzmi z komunikatywnym stylem Jana Pawła II.
Praca jest obszerna. Jej objętość jednak nie przytłacza. Przeciwnie. Kto zaczął

studiować naukowe refleksje na temat samotności globalnego nastolatka, ten już nie
odłoży książki. Dotyczy ona bowiem tego, co dziś jest zagrożone: szeroko rozumia-
nej edukacji. Nihilizm w wychowaniu chce obalić swoim bezsensem współczesnego
człowieka. Dziekan krakowskiego Wydziału Nauk Społecznych PAT daje dobrą re-
ceptę na twórcze przeciwdziałanie współczesnemu nihilizmowi, zagrażającemu przy-
szłym pokoleniom mieszkańców globalnej wioski.
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Po lekturze książki ks. prof. Janusza Mastalskiego można wysnuć kilka twórczych
wniosków. Warto zwrócić uwagę na wniosek podstawowy, który może brzmieć tak:
Człowiek okaże się rozumny i mądry (sapiens), jeśli przekształci w sobie człowieka
egoistę (homo consumens) w człowieka altruistę (homo serviens), zdolnego, by po-
święcić swe wartości, a nawet życie, dla dobra innych. Postulat ten jest dlatego tak
ważny, gdyż dziś pojawiają się poważne ostrzeżenia, iż „na całym świecie Cywili-
zacja pod wieloma względami ustępuje przed barbarzyństwem, że zachodzi zjawisko
nie mające precedensu – nowy Wiek Ciemnoty ogarnia całą ludzkość” (S. P. Hun-
tington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997,
s. 497).
Recenzowana książka jest zatem znakomitym vademecum dla rodziców, nauczy-

cieli oraz wszystkich zatroskanych o przyszłość edukacji i wychowania.

Ks. Edward Walewander
Kierownik Katedry Pedagogiki Porównawczej KUL

Ks. Andrzej Ł u c z y ń s k i, Dzieci w rodzinach zastępczych i dys-
funkcjonalnych, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, ss. 246.

Recenzowana publikacja podejmuje problematykę społeczną dotyczącą opieki nad
dziećmi żyjącymi w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych. Tym samym książka
wpisuje się w obszar zagadnień dotyczący dezinstytucjonalizacji opieki na dzieckiem,
jak też w debatę na temat kondycji polskiej rodziny w kontekście przemian społecz-
no-ustrojowych, warunków wspierania rodziny w rozwoju i realizowaniu podstawo-
wych funkcji, szczególnie zaś tej socjalizacyjno-wychowawczej. Głównym problemem
badawczym są uwarunkowania przebiegu procesu socjalizacji dzieci, które wycho-
wują się w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, w kontekście rozwoju ich
osobowości i korelacji ze środowiskiem socjalnym i materialnym. Podjęta proble-
matyka jest bardzo ważna ze względów społecznych, gdyż pozwala zarówno lepiej
poznać i rozumieć specyfikę uwarunkowań funkcjonowania rodzin o odmiennej struk-
turze niż rodzina naturalna, jak też projektować bardziej skuteczną pomoc peda-
gogiczną, psychologiczną i socjalną dla tych rodzin. Walorem publikacji jest
pogłębienie wiedzy naukowej o rodzinie zastępczej jako środowisku wychowawczym
dzieci, które najczęściej dotknięte są traumą sieroctwa społecznego.
Struktura pracy jest właściwa dla prac empirycznych, tworzy ją VII rozdziałów,

w tym rozdziały I-III mają charakter teoretyczny, rozdział IV metodologiczny,
a rozdziały V-VII mają charakter empiryczny. Praca dopełniona wstępem, zakończe-
niem i bibliografią zawiera 246 stron. Na podkreślenie zasługuje konceptualizacja
projektu badawczego oraz jego realizacja wymagająca zaangażowania, wytrwałości
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i znacznego nakładu pracy, co odzwierciedla proporcjonalność w prowadzonych ana-
lizach jakościowych i ilościowych. Ks. dr Andrzej Łuczyński, podejmując analizy
poszczególnych obszarów problemowych, w sposób trafny i uzasadniony odwołuje
się do klasycznych opracowań z literatury przedmiotu. Pracę charakteryzuje przej-
rzystość języka i umiejętność wyrażania istoty myśli oraz zasadność formułowania
wniosków i postulatów pedagogicznych.
W rozdziale I – Refleksja nad rodziną jako środowiskiem wychowawczym, na pod-

stawie syntezy literatury przedmiotu, a nazbyt nikłej analizy uwarunkowań środo-
wiska rodzinnego, Autor analizuje podstawowe terminy dotyczące rodziny – wyjaśnia
pojęcie „rodzina” – jej typologie i funkcje, ukazuje rolę rodziny w rozwoju oso-
bowości dziecka, jako środowiska wychowania i socjalizacji. Omówione zostały także
kwestie dotyczące dysfunkcji i patologii środowiska rodzinnego oraz współczesne
problemy i oczekiwania młodego pokolenia wobec rodziny.
W rozdziale II – Rozwój emocjonalny dziecka i zaspokajanie jego potrzeb, zostały

przedstawione uwarunkowania rozwoju emocjonalnego dziecka w rodzinie w odnie-
sieniu do więzi uczuciowych i emocjonalnych oraz miłości jako najpełniejszego
wyrazu rodzicielskiej troski, ukazując psychologiczne mechanizmy oddziaływań
wychowawczych wynikających z miłości rodzicielskiej. Przedstawiona została cha-
rakterystyka i klasyfikacja „potrzeb” oraz ukazana rola znaczących potrzeb w życiu
i rozwoju dziecka, jak też postawy rodziców wobec dziecka. Wydaje się, że Autor
w sposób nazbyt ogólny i opisowy scharakteryzował treści, bez głębszej analizy
ukazania wzajemnych powiązań pomiędzy rozwojem emocjonalnym dziecka a środo-
wiskiem jego życia.
Treści rozdziału III – Zjawisko sieroctwa społecznego, zostały przedstawione

poprzez trafną i interesującą dogłębną syntezę podejmowanych zagadnień na pod-
stawie adekwatnej i interdyscyplinarnej literatury przedmiotu. Autor wychodząc od
zdefiniowania sieroctwa społecznego, koncentruje się na charakterystyce przyczyn
powstawania sieroctwa społecznego i osamotnienia, dokonuje gruntownego przeglądu
różnych stanowisk związanych z rozumieniem tych pojęć, konfrontuje je ze sobą
i prezentuje swoje stanowisko.
Rozdział IV – metodologiczny, zawiera niezbędne elementy dla charakterystyki

badań własnych. Autora na podstawie przyjętych założeń teoretycznych formułuje
trzy główne problemy badawcze i trzy hipotezy natury ogólnej oraz trzynaście
problemów bardziej szczegółowych. Określone zostały również zmienne niezależne
i zależne oraz odpowiadające im wskaźniki główne i szczegółowe, sformułowane na
podstawie teoretycznego modelu zależności między zmiennymi, który został poddany
empirycznej weryfikacji. W modelu tym ks. Łuczyński założył istnienie ścisłych
powiązań między poziomem zaspokojenia potrzeb fizycznych i psychicznych a pozio-
mem dojrzałości społecznej i moralnej dzieci wychowywanych w rodzinach zastęp-
czych i dysfunkcjonalnych. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego,
której przyporządkowano technikę ankiety, techniki projekcyjne i analizy dokumen-
tów. Autor w badaniach zastosował siedem narzędzi, w tym cztery w opracowaniu
własnym (kwestionariusze czterech ankiet służące diagnozie środowiska rodzinnego
dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych) oraz trzy
narzędzia dostępne w literaturze, które umożliwiły diagnozę procesu socjalizacji
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badanych dzieci (test film Gille’a, test zdań niedokończonych J. Kostrzewskiego,
arkusz zachowania się ucznia B. Markowskiej). Badania właściwe poprzez celowy
dobór próby były przeprowadzone od października 2002 do maja 2003 w Zabrzu,
wśród 180 rodzin, w tym 90 rodzin zastępczych i 90 dysfunkcjonalnych.
Dwa kolejne rozdziały, V i VII mają charakter empiryczny i zawierają prezentację

i analizę statystyczną wyników badań własnych. Autor wykorzystał zarówno podsta-
wową statystykę opisową, jak i bardziej zaawansowane analizy wnioskowania statys-
tycznego (analizę wariancyjną ANOVA, analizę korelacyjną, analizę regresji liniowej
w modelu ścieżkowym).
W rozdziale V – Zaspokojenie podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych

dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i dysfunkcjonalnych w środowisku rodzinnym,
szkolnym i koleżeńskim, ks. Łuczyński charakteryzuje trzy podstawowe środowiska
badanych dzieci (środowiska rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej). W opisie śro-
dowiska rodzinnego uwzględnione zostały: status materialny i społeczny, klimat
emocjonalny, kondycja moralna z perspektywy percepcji dziecka i jego obojga rodzi-
ców lub opiekunów (wzajemne kontakty badanych rodziców i dzieci, wzajemną per-
cepcję siebie, oczekiwania, sposoby reagowania w sytuacjach trudnych, zaufanie,
otwartość i bliskość uczuciowa). Natomiast w charakterystyce środowiska szkolnego
i rówieśniczego skoncentrowano się na takich czynnikach, jak: samopoczucie bada-
nych dzieci w szkole, ich kontakty z nauczycielami oraz zajmowana pozycja i akcep-
tacja dzieci w grupie rówieśniczej. Rozdział zamykają analizy i wskaźniki dotyczące
poziomu realizacji potrzeb fizycznych i psychicznych dzieci z uwzględnieniem
specyfiki badanych rodzin.
W rozdziale VI – Wpływ zaspokojenia podstawowych potrzeb fizycznych i psy-

chicznych na proces socjalizacji dzieci z rodzin zastępczych i dysfunkcjonalnych,
analizowana jest korelacja poziomu zaspokojenia potrzeb fizycznych i psychicznych
z osiąganym przez badane dzieci poziomem dojrzałości moralnej i społecznej (cha-
rakter i siła tego związku została określona na podstawie analizy regresji liniowej
w modelu ścieżkowym). Z analiz badawczych wynika, że o dojrzałości moralnej
badanych decyduje przede wszystkim zaspokojenie ich potrzeb psychicznych w śro-
dowisku rodzinnym, jak też pozytywne oddziaływanie szkoły, natomiast na dojrzałość
społeczną wpływa realizacja potrzeb fizycznych w najbliższym środowisku życia
dziecka, czyli w domu rodzinnym i szkole.
W rozdziale VII – Wnioski i postulaty optymalizacyjne, Autor dokonuje weryfi-

kacji hipotez, formułuje ogólne wnioski z badań oraz postulaty dla praktyki i teorii
opiekuńczo-wychowawczej. Syntetyczne ujęcie treści dobrze ukazuje pedagogiczną
wartość pracy i jej zbieżność z przyjętymi celami publikacji. Autor publikacji
dokonał zarówno zewnętrznego oglądu funkcjonowania rodzin zastępczych poprzez
opis jego wymiarów, wyjaśnił ich znaczenie w realizacji fizycznych i psychicznych
potrzeb dzieci przyjętych do rodzinnej wspólnoty, jak też ukazał przebieg procesu
ich uspołecznienia. Bezsprzeczną zaletą recenzowanej książki ks. dr. A. Łuczyńskiego
Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych jest jej oryginalność i nowa-
torskość w prowadzonym obszarze badawczym, a tym samym niekwestionowane zna-
czenie zarówno dla teorii, jak i praktyki pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
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szczególnie w odniesieniu do dylematów natury etycznej związanych z praktyką
przysposabiania dziecka do rodziny zastępczej.

Dorota Bis
Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL

Milan Dariusz L e s i a k, Polska nauka o teatrze w latach
1945-1975, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
2008, ss. 534.

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego ukazała się monumentalna
Polska nauka o teatrze w latach 1945-1975 autorstwa Milana Dariusza Lesiaka.
Uniwersytet Wrocławski jest ośrodkiem mającym duże zasługi, związane z teatrologią
(m.in. pomnikowa edycja materiałowa Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. I-IV, pod
redakcją Janusza Deglera). Książka ta ukazuje się jako 19. w serii Dramat – Teatr
pod redakcją Janusza Deglera i jako numer 3040 serii wydawniczej „Acta Univer-
sitatis Wratislaviensis”.
Monografia stanowi poszerzoną wersję rozprawy doktorskiej, napisanej pod

kierunkiem prof. Janusza Deglera. Temat to bardzo ambitny i obszerny. „Książka
przedstawia dzieje polskiej nauki o teatrze w latach 1945-1975, a głównym jej
zadaniem jest przejrzyste, systematyczne uporządkowanie stanu wiedzy o historii
dyscypliny w tym okresie” (s. 5). Terminus ad quem, rok 1975, kiedy powstała
w Polsce teatrologia jako dyscyplina akademicka, został przeceniony przez Autora.
Dyscyplina ta znakomicie się rozwijała, zanim stała się kierunkiem studiów na
Uniwersytecie Jagiellońskim i w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Alek-
sandra Zelwerowicza w Warszawie.
Praca poświęcona jest tylko teatrowi polskiemu; poza obszarem zainteresowań

Autora pozostał teatr powszechny oraz krytyka teatralna, aczkolwiek są od tej zasady
odstępstwa.
W rozdziale I ukazano dzieje teatrologii polskiej w omawianym okresie, biorąc

pod uwagę rozwój świadomości tej dyscypliny, jej zadania i cel. Przedstawiono
instytucje, w których była uprawiana, szkolnictwo teatralne, dyskusje o teatrologii.
Rozdziały II-VII zawierają przegląd stanu badań nad kolejnymi okresami dziejów

teatru polskiego, utożsamianymi przez Autora z okresami w historii literatury:
staropolskim, oświeceniowym, romantycznym, pozytywistycznym, młodopolskim
i dwudziestolecia międzywojennego.
W ostatnim, VIII rozdziale, pt. Teoria dramatu i teatru. Wybrane zagadnienia

Autor przybliża rozważania teoretyczne nad dramatem i teatrem. Ze względu na
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ważność tej problematyki rozdział ten powinien być zamieszczony na początku, przed
rozdziałami historycznoteatralnymi.
W Zakończeniu, które powinno być raczej zatytułowane Podsumowanie, Autor do-

konuje syntezy najważniejszych osiągnięć badań nad teatrem z lat 1945-1975, przy-
pominając główne rozprawy poświęcone teatrowi w poszczególnych okresach jego
rozwoju. Zdanie, iż „polska teatrologia startowała po wojnie w zasadzie od zera”,
jest niezupełnie prawdziwe. Świadczą o tym dokonania teatrologii w okresie między-
wojennym, omówione przez prof. Eleonorę Udalską, a także przez samego Autora
na początku każdego rozdziału, w podrozdziałach zatytułowanych Tradycja ba-
dawcza.
W Zakończeniu jest wiele powtórzeń w stosunku do głównego korpusu pracy;

powinno być ono bardziej syntetyczne. Za największe osiągnięcia polskiej teatrologii
Autor uważa opracowanie dziejów teatru staropolskiego i oświeceniowego oraz teatru
okresu dwudziestolecia międzywojennego. Ponadto – rekonstrukcje wizji scenicznej,
zawartej w utworze dramatycznym, dyskusję nad teatralną i literacką koncepcją
dramatu, a także rekonstrukcje granego dawniej przedstawienia (Jerzy Timoszewicz:
Dziady Leona Schillera, Jerzy Got: O Weselu Wyspiańskiego).
Autor podkreśla rolę czasopism specjalistycznych, szczególnie „Pamiętnika

Teatralnego”, w rozwoju nauki o teatrze.
Autor przypomina także ważne typy publikacji teatrologicznych, bibliografie,

repertuary, krytyczne wydania tekstów dramatycznych, wydania dokumentów daw-
nych. „Pozycje [te] stanowiły rodzaj bazy dla stale rozwijającej się nauki o teatrze
[...]. Dopiero na takim fundamencie mogły sukcesywnie powstawać prace historyczne
o poszczególnych etapach [dziejów teatru]”. Następnie Autor dokonuje, chyba już
niepotrzebnie, ponownego przeglądu prac poświęconych kolejnym okresom w rozwo-
ju teatru. Słusznie podkreśla znaczenie badań historycznych w nauce o teatrze,
owocujących rekonstrukcjami i zapisami przedstawień teatralnych.
Pod koniec zakończenia omówiono walory książki Zbigniewa Raszewskiego Krót-

ka historia teatru polskiego, wydanej już po terminus ad quem, w roku 1977.
Ważną częścią książki jest Kalendarium. Ważniejsze fakty z lat 1945-1975,

związane z powojenną organizacją życia teatralnego, szkolnictwem teatralnym
i nauką o teatrze. Ta część pracy jest – zgodnie z zamierzeniem Autora – „tłem dla
rozwoju powojennej teatrologii”.
Pracę uzupełnia obszerna, licząca 85 stron, Bibliografia adnotowana, zawierająca

wykaz i omówienie ważniejszych publikacji o dramacie i teatrze w analizowanym
okresie, podzielona na opisy opracowań poświęconych poszczególnym okresom lite-
rackim, a w ich obrębie – na okresy dziesięcioletnie lub pięcioletnie.
Książka zawiera jeszcze Alfabetyczny spis opracowań oraz indeks nazwisk.
Taki układ monografii jest uzasadniony i przejrzysty, choć możliwe były i inne

układy. Można było np. ułożyć osiągnięcia teatrologii polskiej według ośrodków
badawczych (szkół) i ich mistrzów. Wtedy dobrze by wypadł lubelski ośrodek, w Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim, którego mistrzynią była prof. Irena Sławińska,
kierownik Katedry Dramatu i Teatru. Jej nowatorstwo i ranga dokonań są wielokrot-
nie przez Autora eksponowane, w części poświęconej teorii dramatu i teatru oraz w
rozdziale o teatrze młodopolskim. Chodzi o pionierską w zakresie badań nad dra-
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matem Młodej Polski książkę Tragedia w epoce Młodej Polski (1948), artykuł teore-
tyczny Główne problemy struktury dramatu (opublikowany w „Pamiętniku Teatral-
nym” 1958, z. 3-4, wielokrotnie przedrukowywany) oraz o badanie wizji teatralnej,
wpisanej w kształt tekstu dramatycznego, którego znakomitym przykładem jest książ-
ka O komediach Norwida oraz zbiory studiów Sceniczny gest poety (1960) i Reżyser-
ska ręka Norwida (1971).
Książka Milana Dariusza Lesiaka jest publikacją bardzo cenną i pożyteczną. Może

służyć wszystkim zainteresowanym teatrem, szczególnie studentom teatrologii jako
kierunku studiów oraz uczestnikom seminariów teatrologicznych na innych kierun-
kach studiów. Jest opracowaniem solidnym, efektem benedyktyńskiej pracy i dokład-
ności. Jej najmocniejszą stroną jest szczegółowa faktografia. Części dokumentacyjne
mogą służyć za przykład dokładnej bibliografii polskiej nauki o teatrze. Teraz należy
oczekiwać na opracowanie dalszego ciągu dziejów polskiej teatrologii, po roku 1975,
obejmującej także teatr powszechny i krytykę teatralną.

Maria Barbara Styk
kierownik Katedry Edukacji Literackiej i Teatralnej KUL

Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Wspomaganie
rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, red.
i tłum. Ewa Domagała-Zyśk, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009,
ss. 320.

Ewa Domagała-Zyśk podjęła się zadania trudnego, a jednocześnie ważnego
z punktu widzenia potrzeb współczesnej surdopedagogiki, przybliżyła bowiem wiedzę
na temat uszkodzeń słuchu i metody fonogestów stosowanej w kształceniu dzieci
i młodzieży z uszkodzeniami słuchu oraz zaprezentowała doświadczenia osób sto-
sujących tę metodę w Stanach Zjednoczonych i w Polsce.
Recenzowana tu publikacja składa się z trzech części.
Część pierwsza zatytułowana Fonogesty jako metoda komunikowania się z nie-

słyszącymi dziećmi zawiera zebrane w czterech rozdziałach podstawowe informacje
o uszkodzeniach słuchu oraz o samej metodzie. Pierwsze dwa rozdziały pracy są
tłumaczeniem z książki opracowanej przez twórcę metody Cued Speech, amerykań-
skiego pierwowzoru polskich fonogestów – prof. Roberta Orina Cornetta oraz Mary
Elsie Daisey – pedagoga i matki pierwszego dziecka kształconego z zastosowaniem
tej metody.
Z kolei rozdziały III i IV opracowane zostały przez twórczynię Polskiej Metody

Fonogestów, prof. Kazimierę Krakowiak i obejmują zarówno szczegółową prezentację
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systemu fonogestów, jak i omówienie zmian w obrębie postaw wobec osób z uszko-
dzeniami słuchu będących pochodną wykorzystywania tejże metody komunikacji.
Natomiast rozdział V, przygotowany przez Redaktora książki, ma na celu

określenie statusu metody fonogestów na świecie i w Polsce, bowiem scharaktery-
zowano w nim działalność stowarzyszeń i organizacji promujących omawianą tu
metodę.
Część drugą (Doświadczenia dotyczące stosowania fonogestów /Cued Speech/

w USA) tworzą rozdziały omawiające różne aspekty wykorzystywania w środowisku
rodzinnym niesłyszącego dziecka metody Cued Speech. Wszystkie teksty zawarte
w części drugiej są w całości tłumaczeniem publikacji dotyczących owej metody,
wydanej pod redakcją Roberta O. Cornetta i Mary E. Daisey, oraz innych tekstów
anglojęzycznych (rozdział dotyczący wszczepów ślimakowych) przygotowanym przez
Ewę Domagałę-Zyśk.
I tak część drugą otwiera rozdział VI, będący relacją Mary E. Daisey na temat

korzyści ze stosowania metody, odnoszonych przez Leah Henegar od wczesnego
dzieciństwa do etapu dorosłości. Należy wyjaśnić, że Leah to osoba, która jako
pierwsza była kształcona z zastosowaniem metody Cued Speech. Niezmiernie istotne
jest, że relację tę Ewa Domagała-Zyśk przetłumaczyła na język polski po raz
pierwszy.
Dalsze rozdziały (od VII do IX) opisują uwarunkowania stosowania metody fono-

gestów w komunikacji z bardzo małym niesłyszącym dzieckiem. Ponadto obejmują
analizę doświadczeń z wykorzystywania Cued Speech w komunikacji z innymi dzieć-
mi w Stanach Zjednoczonych, które pochodzą od rodziców i rodzeństwa niesłyszą-
cych dzieci. W sprawozdaniach tych mocno podkreśla się znaczenie codziennych
relacji niesłyszącego dziecka z osobami mu najbliższymi: rodzicami, rodzeństwem,
które mogą być budowane właśnie dzięki fonogestom.
Rozdział X charakteryzuje możliwości wykorzystywania fonogestów w procesie

przygotowywania dziecka do wszczepienia implantu ślimakowego, jak również
w czasie rehabilitacji prowadzonej po jego wszczepieniu. Rozdział ten jest nie-
zmiernie cenny dla polskiego czytelnika, ponieważ w naszym kraju nadal niewiele
jest placówek medycznych, które włączają metodę fonogestów w programy przygoto-
wujące do zabiegu wszczepiania implantu ślimakowego.
Ostatni, XI rozdział zawiera wyniki badań naukowych nad metodą fonogestów

przeprowadzonych w Belgii i Stanach Zjednoczonych. Wszystkie wyniki jednoznacz-
nie donoszą, że jest to metoda przynosząca dzieciom i młodzieży z najgłębszymi
uszkodzeniami słuchu duże korzyści w zakresie ich rozwoju językowego.
Natomiast trzecia część recenzowanej tu pracy zatytułowana Doświadczenia

dotyczące stosowania metody fonogestów w Polsce zawiera relacje spisane w całości
przez polskich autorów, którzy opisują swoje doświadczenia towarzyszące wykorzy-
stywaniu metody przez ich dzieci lub ich samych. Tę część rozprawy inicjuje
rozdział XII autorstwa prof. Kazimiery Krakowiak, która opisuje motywy, które
skłoniły ją do wyboru Cued Speech i opracowania Polskiej Metody Fonogestów,
najskuteczniejszego znanego sposobu wspierania rozwoju kompetencji językowej,
komunikacyjnej i społecznej osób z najgłębszymi uszkodzeniami słuchu.
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Natomiast zamykający pracę rozdział XIII zawiera refleksje dwóch pokoleń Po-
laków korzystających z fonogestów: dorosłych, którzy uczęszczali do pierwszych
w Polsce klas prowadzonych z zastosowaniem metody fonogestów, jak i kilkuletnich
dzieci, dopiero poznających tę metodę.
Omawiana tu książka jest bogatym zbiorem zagadnień podstawowych dla rozwa-

żań o komunikacji z dzieckiem niesłyszącym. Wnikliwe zapoznanie się z niniejszą
publikacją będzie niezmiernie przydatne rodzicom małych, niesłyszących dzieci,
którzy doświadczają właśnie trudności wynikających z uzyskania diagnozy potwier-
dzającej uszkodzenie słuchu ich dziecka. Rodzice ci znajdują się przed koniecznością
wyboru optymalnej dla niego metody komunikacji. Rozważania te powinni również
poznać specjaliści zajmujący się diagnozowaniem, rehabilitacją oraz rewalidacją
dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu, aby móc rozważnie programować i rea-
lizować działania podejmowane nie tylko wobec małego niesłyszącego dziecka, ale
i jego rodziców.
Należy zaznaczyć, że wcześniej niepublikowano w języku polskim poglądów

twórcy Cued Speech – prof. Roberta Orina Cornetta na temat uszkodzenia słuchu ani
motywów, które nim kierowały na drodze poszukiwań skutecznej metody komunikacji
językowej z osobami niesłyszącymi.
Na szczególną uwagę zasługują ponadto zawarte w pracy rozważania twórczyni

Polskiej Metody Fonogestów, prof. Kazimiery Krakowiak, która szczegółowo omawia
ów system i wtajemnicza czytelników w motywy, którymi się kierowała, budując
polską wersję Cued Speech.
W świetle współczesnej wiedzy metoda Cued Speech/fonogestów ma ogromne

znaczenie dla rozwoju kompetencji językowej, komunikacyjnej i kulturowej osób
z głęboko uszkodzonym słuchem. Najważniejszym argumentem przemawiającym za
wykorzystaniem tejże metody jest – zgodna z ogólnymi tendencjami na temat
wspierania rozwoju językowego dziecka w jak najwcześniejszym okresie życia – teza,
iż dziecko niesłyszące należy wychowywać w jego naturalnym środowisku ro-
dzinnym.
Warto też podkreślić, że Ewa Domagała-Zyśk, redaktor i tłumacz książki, wy-

korzystała bogatą literaturę przedmiotu (w tym anglojęzyczną), co udokumentowała
zarówno w Bibliografii, jak i w tekście rozprawy.
Polecając omawianą książkę uwadze czytelników, wyrażam przekonanie, że sta-

nowi ona pracę niezmiernie potrzebną do dalszego rozwoju polskiej surdopedagogiki.
Wnosi bowiem nowe spojrzenie na kwestię wspierania rozwoju językowego dzieci
z najgłębszymi uszkodzeniami słuchu w jak najwcześniejszym okresie ich życia.
Należy mieć nadzieję, że rozprawa ta będzie impulsem do dalszych działań na

rzecz mądrego i kompetentnego wspierania rozwoju językowego oraz poznawczego
dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu. Zapewne zainspiruje ona badaczy aka-
demickich, praktykom zaś (rodzicom i surdopedagogom) pomoże nazwać i zrozumieć
intuicyjnie pojmowane dotąd zjawiska.

Amelia Dziurda-Multan
Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL
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JANA PAWŁA II
W PROJEKCIE „PROCORA PS”

W okresie od listopada 2007 do października 2008 Instytut Pedagogiki Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jako partner uczestniczył w Mię-
dzynarodowym Projekcie Badawczym Leonardo da Vinci – PROCORA PS (Program-
me Communautaire de Recherche-Action sur la Prevention Specialisee – Zinte-
growany Program Prewencji Wyspecjalizowanej w oparciu o Badania w Działaniu).
W ramach Instytutu Pedagogiki, decyzją ówczesnego dyrektora Instytutu –

ks. prof. Mariana Nowaka, powołany został zespół koordynujący pracę w ramach
projektu. W skład zespołu weszły następujące osoby: ks. prof. Marian Nowak,
dr Ewa Domagała-Zyśk, mgr Agnieszka Linca, mgr Jolanta Mazur, mgr Iwona Szew-
czak, dr Piotr Magier.

Partnerzy
W programie wzięli udział partnerzy z trzech krajów europejskich: Francji,

Niemiec i Polski. Każdy kraj reprezentowany był przez podmioty działające w trzech
różnych obszarach. Pierwszym podmiotem w ramach poszczególnych grup narodo-
wych były organizacje społeczne prowadzące działalność na rzecz osób zagrożonych
marginalizacją społeczno-kulturową (niedostosowanych społecznie). Drugi stanowiły
instytucje naukowo-badawcze, uniwersytety i szkoły wyższe. Trzeci podmiot to jed-
nostki administracji publicznej na szczeblu samorządowym lub rządowym.
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Ze strony Francji w projekcie uczestniczyli: Komitet Ochrony Dzieci, Młodzieży
i Dorosłych Departamentu Mozela, Regionalny Instytut Pracy Socjalnej z Metz (IRTS
de Lorraine), Regionalna Dyrekcja Spraw Sanitarnych i Socjalnych Regionu Lota-
ryngii, Narodowy Komitet Związku Stowarzyszeń Prewencji Wyspecjalizowanej.
Niemieckimi partnerami projektu były: „Kids & Co” – Stowarzyszenie Wspierania

Dzieci i Młodzieży w Berlinie; Stowarzyszenie Młodzieży „Roter Baum” w Berlinie;
Urząd Opieki nad Nieletnimi Miasta Berlin oraz Wyższa Szkoła Zawodowa im. Alice
Salomon w Berlinie.
Ze strony polskiej program realizowali: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo;

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Lublinie.
Podmiotem prowadzącym projekt był: Komitet Ochrony Dzieci, Młodzieży i Do-

rosłych Departamentu Mozela, pilotowany przez dyrektora CMSEA – Arsene Amen.

Cele projektu
Inspiracją dla powstania projektu były programy międzynarodowych wymian mło-

dzieży uprzednio realizowane przez: Komitet Ochrony Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
Departamentu Mozela, „Kids & Co” – Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży
w Berlinie oraz Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina. W trakcie ich przebiegu
zauważono szereg rozbieżności kulturowych, m.in. w zakresie tradycji narodowości,
religijnych, sposobów komunikowania, wpływających na przebieg i efekty pracy wy-
chowawczej podejmowanej w trakcie wspomnianych wymian. Próba zrozumienia za-
leżności między przebiegiem pracy wychowawczej a istniejącymi różnicami kulturo-
wymi spowodowała powstanie projektu, mającego na podstawie badań naukowych
(metodą badań w działaniu) doprowadzić do opisu i wyjaśnienia owych zależności,
a w konsekwencji do usprawnienia pracy wychowawców w trakcie wymian.

Wyjściowe cele projektu PROCORA zostały rozszerzone w trakcie jego przygo-
towywania. Program skierowano do osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą nie-
dostosowaną społecznie, zarówno pracowników socjalnych, studentów, jak i wolon-
tariuszy. Za odbiorców projektu uznano również osoby pracujące w instytucjach
szkolących pracowników socjalnych oraz sprawujących nadzór nad realizacją wymian
międzynarodowych dzieci i młodzieży.
PROCORA realizowała zatem dwa cele: pierwszy, węższy – określenie optymal-

nych warunków planowania i realizacji wymian młodzieżowych, oraz drugi, szerszy
– porównanie sposobu kształcenia i pracy pracownika socjalnego w poszczególnych
krajach partnerskich. Realizacja celu drugiego związana była z opracowaniem zespołu
wskazówek dotyczących osoby pracownika (jego kompetencji, wiedzy, sposobu
kształcenia), które to wskazówki byłyby przydatne dla tworzenia modelu kształcenia
europejskiego pracownika socjalnego oraz dla oceny przydatności francuskiego,
pozauniwersyteckiego modelu nabywania uprawnień zawodowych w tym zakresie, po-
przez system administracyjnej oceny (egzaminów, świadectw, certyfikatów) posia-
danego doświadczenia i wiedzy zawodowej (ECVET).
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Przebieg
W ramach PROCORA PS wszystkie trzy grupy podmiotów realizowały specyficz-

ne dla siebie cele. Głównym zadaniem instytucji społecznych była organizacja
wymian międzynarodowych młodzieży oraz spotkań grupy pilotażowej (pracowników
socjalnych/wychowawcówzpracownikami naukowymi/badaczami).Organizacje admi-
nistracji publicznej sprawowały nadzór nad realizacją projektu. Zadaniem instytucji
naukowo-badawczych był opis, wyjaśnianie i pedagogiczna ocena sytuacji, które
zaistniały podczas wymian młodzieży, oraz tworzenie dokumentacji projektu.

W trakcie realizacji projektu miały miejsce następujące spotkania robocze –
wymiany młodzieży, seminaria i spotkania grupy pilotażowej: 5-9 listopada 2007 –
Metz; 11-14 lutego 2008 – Berlin; 20-22 sierpnia 2008 – Berlin; 13-20 kwietnia
2008 – Motycz; 3-6 czerwca 2008 – Lublin; 8-12 września 2008 – Berlin.

Podstawy badawcze i rezultaty
Teoretyczną płaszczyznę (paradygmat) dyskusji stanowiła koncepcja pedagogiczna

Filipa Meirieu. Wychodząc z założenia o różnorodności teoretycznych, aksjolo-
gicznych, światopoglądowych oraz metodycznych podejść do wychowania, reprezen-
towanych przez partnerów projektu, jako wspólną bazę teoretyczną przyjęto kon-
cepcję wskazującą na trzy podstawowe składniki modelu wychowania: element teore-
tyczno-naukowy, aksjologiczny i praktyczny. Świadomość treściowych różnic w tych
aspektach oraz potrzeba ich „równoważenia” pozwoliła na prowadzenie rzeczowych
dyskusji wśród partnerów projektu.
W projekcie jako metoda badawcza zastosowana została metoda badań w dzia-

łaniu. Oprócz celu poznawczego badania w działaniu służyły rozwiązywaniu pro-
blemów interpersonalnych, problemów praktyki pedagogicznej. Możliwe było to
dzięki ścisłej współpracy badaczy (przedstawicieli instytucji naukowo-badawczych)
i praktyków (pracowników socjalnych/wychowawców) w procesie badawczym1.
W trakcie wymian międzynarodowych badacze bezpośrednio ingerowali w praktykę,
nie tylko poznawali, lecz również tworzyli praktykę wychowania.
Dzięki wzajemnej otwartości, metodycznym formom realizacji, równoprawnej

współpracy praktyków i badaczy, jasnemu podziałowi zadań między podmioty oraz
systematycznemu informowaniu się, udało się uzyskać satysfakcjonujące produkty
końcowe w postaci trzech dokumentów: Wykazu kompetencji zawodowych, Przewod-
nika dobrych praktyk i Kroniki2.
WWykazie kompetencji zawodowych zostały przedstawione pożądane kompetencje

oraz opisane metody pracy pracownika socjalnego/wychowawcy wymian międzynaro-
dowych. Wykaz zawiera zbiór kryteriów i wskaźników, służących ocenie prowadzonej
przez pracownika socjalnego działalności.
Drugim produktem projektu jest Przewodnik dobrych praktyk, który stanowi uzu-

pełnienie Wykazu kompetencji zawodowych. Zawiera naukową, pedagogiczną analizę

1 Por. H.-H. K r ü g e r, Einführung in Theorien und Methoden der Erziehungswis-
senschaft, Opladen&Farmington Hills 2006, s. 189-193.

2 Treści dostępne na stronie projektu: www.procora.org; oraz na nośnikach CD.
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procesu projektowania i realizacji wymian międzynarodowych jako jednej z metod
pracy z młodzieżą zagrożoną marginalizacją społeczną. Stanowić może pomoc dla
mało doświadczonych pracowników socjalnych oraz narzędzie kontrolne dla własnych
działań prowadzonych przez profesjonalistów.
Kronika natomiast to zbiór sprawozdań i artykułów, zarówno naukowców, jak

i wychowawców, stanowiący czasowy opis wydarzeń i problemów pojawiających się
w trakcie przebiegu projektu PROCORA PS.
Prócz wymiernych, bezpośrednich efektów projektu (wprowadzeniu rezultatów

badawczych w system istniejących wymian międzynarodowych prowadzonych przez
partnerów projektu, zdobyciu doświadczenia w zastosowaniu nowej metody analizy
i oceny praktyki zawodowej, obudzeniu zainteresowania organizacją seminariów
opartych na założeniach koncepcji badań w działaniu, stworzeniu portalu inter-
netowego, na którym systematycznie zamieszczano kroniki badań i sprawozdania
pośrednie) PROCORA PS przyniosła także dodatkowe, pośrednie korzyści. Z pozycji
Instytutu Pedagogiki KUL jest to: nawiązanie współpracy z ASFH w Berlinie, za-
równo na poziomie wymiany studentów, jak i współpracy naukowej (m.in. udział
pracowników Instytutu Pedagogiki – mgr Iwony Szewczak i dr. Piotra Magiera
w konferencji naukowej „ASFH Partnership Conference 2008”, zorganizowanej przez
Alice Salomon Hochschule z okazji stulecia istnienia uczelni w Berlinie, w dniach
20-21 października 2008) oraz plany realizacji dalszych przedsięwzięć trójstronnych
(francusko-niemiecko-polskich) o charakterze badawczym i dydaktycznym.

KS. CZESŁAW GALEK
Katedra Pedagogiki WSZiA w Zamościu

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM:
„BISKUP LUBELSKI MARIAN LEON FULMAN

– PEDAGOG TRUDNYCH LAT”,
Lublin, 13 stycznia 2009 r.

Jednym z najwybitniejszych biskupów polskich w okresie międzywojennym był
ordynariusz lubelski Marian Leon Fulman. Był pierwszym biskupem konsekrowanym
w Polsce niepodległej. Jako kapłan, a następnie biskup opublikował dużo książek i
artykułów o treści religijno-moralnej, a także instrukcji odezw i listów pasterskich.
Dzisiejszego badacza jego działalności duszpasterskiej i spuścizny piśmienniczej
uderza obszerność tematyki, którą się zajmował. Tym bardziej że wiele jego prze-
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myśleń i wskazań duszpasterskich, mimo upływu lat i zmian kontekstu społeczno-
-politycznego, nic nie straciło ze swej aktualności. W celu ocalenia od zapomnienia
i pogłębienia tej spuścizny, w dniu 13 stycznia 2009 r. w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II zorganizowano międzynarodowe sympozjum: Biskup Lubel-
ski Marian Leon Fulman – pedagog trudnych lat. Jego organizatorami były: Katedra
Pedagogiki Porównawczej, Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Wydziałem Pedago-
gicznym Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku oraz Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Seminarium otworzył arcybiskup lubelski prof. dr hab. Józef Życiński, który

ukazał osobę biskupa Fulmana jako wielkiego realizatora pozytywistycznych haseł
pracy od podstaw i pracy organicznej oraz patriotę broniącego w czasach zaborów
polską młodzież przed rusyfikacją. Dla podniesienia ducha swoich diecezjan, w dniu
1 września 1939 r. na placu katedralnym w Lublinie odprawił mszę św. w intencji
Ojczyzny zaatakowanej przez Niemców. Również wojewoda lubelski Genowefa To-
karska zwróciła uwagę na patriotyzm biskupa Fulmana, którego przejawem było to,
że w czasie nawały bolszewickiej w 1920 r. nie opuścił Lublina i wydał polecenie
duchownym, by pozostali na swych placówkach duszpasterskich. Wojewoda jako
rzecz godną podkreślenia uznała łączenie przez biskupa działalności duszpasterskiej
z działalnością społeczno-kulturalną oraz akcentowanie roli świeckich w Kościele.
Główny organizator sympozjum, ks. prof. KUL dr hab. Edward Walewander uzasad-
niając wybór tematyki sympozjum, stwierdził, że inspiracją do jego zorganizowania
było ukazanie osoby i działalności biskupa Fulmana jako wzoru godnego naślado-
wania w dzisiejszych, niełatwych dla Kościoła i Ojczyzny czasach.
Pierwszej części sympozjum przewodniczył ks. prof. KUL dr hab. Marian Nowak.

W swoim wystąpieniu prof. dr hab. Barbara Jedynak (UMCS) omówiła myśl pedago-
giczną lat 1918-1939, która była przemilczana albo bagatelizowana w czasach PRL-u.
Tymczasem jej owoce trwają do dzisiaj w postaci setek wybitnych opracowań z za-
kresu pedagogiki, zwłaszcza dydaktyki. W tamtym okresie mocno akcentowano rolę
rodziny, a problematyka dziecięca i pedagogiczna była podejmowana także przez
pisarzy. Oświatą i szkolnictwem byli żywo zainteresowani politycy, w tym także
marszałek Józef Piłsudski. Był szacunek, a nawet powszechna miłość do nauczyciel-
stwa i szkolnictwa. Godna podkreślenia jest także demokratyczność oświaty umoż-
liwiająca uzyskiwanie wykształcenia przez dzieci chłopskie, czego przykładem jest
„profesor ze Źrebiec” na Zamojszczyźnie, ks. prof. Czesław Stanisław Bartnik, autor
znakomitego pamiętnika Mistyka wsi. W okresie międzywojennym było wielu znako-
mitych nauczycieli, którzy umieli nauczać w duchu wielokulturowości, uczyli pięknej
polszczyzny, zakorzeniali uczniów w tradycji poprzez gawędę i czytanki oraz for-
mowali ich w duchu patriotycznym. Wtedy właśnie został ukształtowany etos nauczy-
ciela. Z pedagogów tamtego czasu należy przykładowo wymienić takie nazwiska, jak
Grzegorzewska, Szuman, Łempicki, Dobrowolski i wielu innych. Do najwybitniej-
szych postaci tamtego okresu prelegentka zaliczyła także biskupa Leona Mariana
Fulmana.
Dr Manfred Wolf z Münster (RFN) ukazał działalność antyhitlerowską biskupa

kardynała Klemensa Augusta von Galena oraz relacje między niemieckim episkopa-
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tem a Watykanem podczas drugiej wojny światowej. August von Galen został miano-
wany biskupem Münsteru w 1933 r. Należał do zdecydowanych przeciwników naro-
dowego socjalizmu, który dążył do niszczenia chrześcijaństwa, także z przesłanek
rasistowskich, ponieważ jego korzenie tkwią w tradycji żydowskiej. Wbrew zacho-
wawczej polityce większości episkopatu Niemiec, popieranej częściowo przez
Watykan, biskup Galen publikował na łamach oficjalnego organu swojej diecezji
opracowania ukazujące zafałszowanie ideologii rasistowskiej propagowanej przez
hitleryzm. W swoich listach pasterskich, m.in. 26 marca 1934 r. potępiał założenia
nowoczesnego pogaństwa i zredukowanie chrześcijaństwa do rangi religii niewol-
ników. W kazaniu wygłoszonym w dniu 6 września 1936 r., powołując się na po-
wszechne prawa człowieka, ukazał podstawy prawne do przeciwstawiania się nie-
prawomocnemu reżimowi. Biskup Galen jako jedyny biskup Rzeszy Niemieckiej
ogłosił w piśmie diecezjalnym antyfaszystowską encyklikę Piusa XI Mit brennender
Sorge z dnia 14 marca 1937 r. W 1941 r. wygłosił kazania piętnujące władze za
zajęcie klasztorów, bezprawie w Niemczech oraz propagowaną przez nazizm euta-
nazję. Władze III Rzeszy rozważały możliwość uwięzienie biskupa, a nawet powie-
szenie go na wieży jednego z kościołów. Odstąpiły jednak od tego zamiaru, nie
chcąc przysparzać Kościołowi męczennika, który mógłby mobilizować przeciwko nim
katolików. Po zakończeniu wojny nieugięty biskup został ogłoszony kardynałem.
Zmarł 22 marca 1946 r. Papież Jan Paweł II modlił się przy jego grobie podczas
swej wizyty w Münster w 1987 r. Jego następca beatyfikował go 9 października
2005 r.
Natomiast prof. dr hab. Mieczysław Wieliczko (UMCS) omówił kontekst histo-

ryczny losów biskupa M. L. Fulmana w czasie drugiej wojny światowej. Prelegent
ukazał działania wojenne na Lubelszczyźnie oraz wrogą wobec Kościoła i całego
narodu politykę okupacyjnych władz niemieckich. Jednym z jej przejawów była
rewizja przeprowadzona w lubelskiej Kurii Diecezjalnej, na strychu której Niemcy
znaleźli prawdopodobnie podrzuconą przez siebie broń. Biskup Fulman został uwię-
ziony i na mocy wyroku z dnia 26 listopada 1939 r. skazany na karę śmierci, która
została zamieniona na obóz koncentracyjny w Oranienburgu. Z obozu został zwol-
niony w 1940 r. i był internowany w Nowym Sączu. Stamtąd, poprzez swoich blis-
kich współpracowników, rządził diecezją. Udzielał również potajemnie święceń
diakońskich i kapłańskich klerykom tajnego seminarium duchowego, które funkcjo-
nowało w Krężnicy k. Lublina. Do swojej diecezji powrócił w lutym 1945 r. Zmarł
18 grudnia 1945 r.
Ks. prof. Edward Walewander ukazał życie i dzieło biskupa M. L. Fulmana.

Późniejszy biskup lubelski urodził się 27 marca 1866 r. w Starym Mieście koło
Konina. Studiował we Włocławku, a następnie w Akademii Duchownej w Peters-
burgu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1889 r. W latach 1890-1895 był wykładowcą
w seminarium duchownym we Włocławku oraz katechetą gimnazjalnym. Za działal-
ność patriotyczną w 1892 r. został pozbawiony prawa nauczania, a w 1895 r. osa-
dzony w więzieniu na Pawiaku, a następnie skazany na 5 lat zsyłki do Niżnego
Nowogrodu, z której po roku został zwolniony. Pracując jako rektor kościoła
w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie jako proboszcz m.in. kościoła św. Zygmunta
w Częstochowie, stosował nowoczesne metody pracy duszpasterskiej oraz był mocno
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zaangażowany w działalność społeczną, zwłaszcza na niwie charytatywnej. W dniu
17 listopada 1918 r. został konsekrowany na biskupa lubelskiego. Za istotne zadanie
Kościoła uważał wychowanie dzieci i młodzieży. Podkreślał wartość duszpasterstwa
stanowego, zwłaszcza inteligencji i robotników. Przywiązywał wielką wagę do wy-
korzystania książki i prasy katolickiej jako ważnego narzędzia pracy duszpasterskiej.
Wielką troską biskupa było zwiększenie sieci parafialnej. W związku z tym erygował
7 dekanatów oraz 86 parafii.
Drugiej części sympozjum przewodniczył ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk

z KUL. W swoim referacie ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, rektor KUL, ukazał
sylwetkę biskupa M. L. Fulmana jako współtwórcę i pierwszego wielkiego kanclerza
KUL. Myśl założenia uniwersytetu katolickiego powstała już na konferencji biskupów
warszawskich w dniach 26-27 lipca 1918 r. Oficjalne założenie Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego nastąpiło 9 grudnia 1918 r. Jego opiekunem był metropolita
warszawski, który delegował biskupa Fulmana do pieczy nad nim. Biskup Lubelski
od 1925 r. był kanclerzem uczelni, a od 1932 r. nosił miano wielkiego kanclerza. Na
mocy statutów uczelni z 1930 r. jego obowiązkiem było czuwanie nad prawomyśl-
nością przekazywanej wiedzy teologiczno-moralnej oraz przyjmowanie przysięgi od
rektora. Jako opiekun uczelni biskup Fulman zatroskany był o jej status materialny,
stąd przyczynił się do założenia Towarzystwa Przyjaciół KUL, którego jednym
z celów było wspieranie uniwersytetu pod względem materialnym. Przygotował też
list Episkopatu do wiernych w sprawie KUL. Czuwał nad wyborem kolejnych rekto-
rów tej uczelni oraz dbał o odpowiednie uposażenie profesorów. Wspólnota akade-
micka doceniła wkład biskupa w rozwój uczelni. W dniu 4 maja 1939 r. Rada Wy-
działu Teologicznego nadała mu doktorat honorowy za opiekę nad KUL-em. W dniu
29 lutego 1945 r. biskupowi uroczyście wręczono księgę pamiątkową. Po powrocie
z wygnania biskup znowu zajął się sprawami materialnymi uczelni. Papież Pius XII
w liście skierowanym do niego podkreślał jego olbrzymi wkład w jej rozwój.
Ks. dr hab. Stanisław Dubiel (KUL) ukazał zasługi biskupa M. L. Fulmana

w tworzeniu prawa diecezjalnego. Po objęciu rządów nad diecezją jednym z najważ-
niejszych zadań biskupa było wprowadzenie norm Kodeksu Prawa Kanonicznego pro-
mulgowanego w 1917 r. Poza tym musiał zorganizować życie religijne diecezji, które
zostało osłabione przez rozbiory, działania wojenne oraz wrogą wobec Kościoła
propagandę. W związku z tym biskup wydał szereg norm prawnych dotyczących
sprawowania Eucharystii, nabożeństw paraliturgicznych oraz poszczególnych sakra-
mentów. Ustanawiał też normy prawa administracyjnego oraz regulował sprawy
majątkowe parafii. Dbał o odpowiednie kształcenie duchownych. Wielkim osiągnię-
ciem biskupa Fulmana była organizacja w 1928 r. I Synodu Diecezji Lubelskiej,
który w 218 statutach regulował całość jej życia. Prelegent wykazał profetyczny
charakter ogłoszonego przez biskupa prawa partykularnego, które nie tylko regu-
lowało aktualne problemy funkcjonowania Kościoła lubelskiego, ale daleko wybiegało
w przyszłość oraz miało wydźwięk pastoralny, zachęcając m.in. duszpasterzy do
duszpasterstwa poza murami świątyni.
Następny referat wygłoszony przez ks. dra Piotra Petryka (KUL) ukazał liturgię

w rozumieniu biskupa M. L. Fulmana. Przyszły biskup lubelski jako kapłan wykładał
liturgikę w seminarium we Włocławku, stąd był rozmiłowany w liturgii i posiadał
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na jej temat dużą wiedzę. W wydawanych odnośnie do liturgii dokumentach regulo-
wał takie sprawy, jak chociażby treść kazań, w których zalecał poruszanie spraw
społecznych. Widząc zagrożenie ze strony komunizmu, nakazał duchownym czytanie
wiernym w czasie mszy św. encykliki Piusa XI Divini Redemptoris. Przywiązywał
szczególną wagę do odpowiedniego sprawowania liturgii, stąd zwracał m.in. uwagę
na dobór odpowiednich pieśni. Biskup w liturgii widział źródło i szczyt życia
chrześcijańskiego, stąd zachęcał duchownych do głoszenia kazań na odpowiednim
poziomie i językiem zrozumiałym dla wiernych, opartych na tekstach biblijnych
i patrystycznych. Zachęcał duszpasterzy do odpowiedniego przygotowania dzieci do
pierwszej Komunii św. oraz uroczystej jej oprawy. Niejako uwieńczeniem jego
wrażliwości eucharystycznej była organizacja w dniach 8-9 września 1934 r.
diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w Chełmie. Z jego inspiracji w 1931 r.
zostało erygowane Koło Kaznodziejskie, którego zadaniem było prowadzenie misji
i rekolekcji. W 1933 r. koło liczyło 53 księży. Biskup podkreślał rolę kultu świętych,
zwłaszcza polskich, oraz sanktuariów w religijno-moralnej formacji wiernych.
Przykładał wielką wagę do nauczania religii, którą mogły prowadzić także odpo-
wiednio do tego przygotowane osoby świeckie.
W ostatnim referacie sympozjum ks. prof. Edward Walewander omówił znaczenie

działalności M. L. Fulmana dla współczesnej pedagogiki. Referent wskazał na trwałe
wartości przesłania pedagogicznego biskupa akcentujące potrzebę samowychowania
i samokształcenia. W koncepcji biskupa Fulmana wychowanie powinno kształtować
człowieka dążącego do zbawienia, pożytecznego dla Kościoła i Ojczyzny. Stąd też
biskup mocno podkreślał konieczność wychowania moralnego. Zwracał uwagę inteli-
gencji na obowiązki w stosunku do ludu. Podsumowując działalność wielkiego bisku-
pa, prelegent nazwał go „chrześcijańskim pozytywistą” realizującego w wolnej
Ojczyźnie myśl pedagogiczną wypracowaną przez pozytywistów.
Po wygłoszonych referatach odbyła się ożywiona dyskusja, w której głos zabrał

m.in. arcybiskup senior Bolesław Pylak, który osobiście znał bpa Fulmana, oraz
ks. Józef Bieńkowski, który 30 stycznia 1944 r. otrzymał z jego rąk święcenia
kapłańskie. Podsumowania sympozjum dokonali: prof. dr hab. Kalina Bartnicka –
dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora
w Pułtusku, która była współorganizatorem konferencji, oraz prof. KUL dr hab. Alina
Rynio – dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL i ks. prof. KUL dr hab. Marian Nowak
– prodziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL. Sympozjum wzbudziło duże zaintere-
sowanie w środowisku akademickim Lublina. Uczestniczyli w nim pracownicy nau-
kowi KUL, UMCS i innych uczelni oraz wielu słuchaczy, zarówno świeckich, jak
i duchownych oraz studenci. Niewątpliwie przyczyniło się do upowszechnienia myśli
pedagogicznej biskupa Fulmna oraz lepszego zrozumienia pedagogiki i pedagogii
dwudziestolecia międzywojennego, także dzięki licznym enuncjacjommass medialnym.
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EWA DOMAGAŁA-ZYŚK
Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL

SPRAWOZDANIE
Z PROGRAMU „EUROPEAN AUTUMN SEMINARS 2008”

Lublin, 12-22 listopada 2008 r.

W dniach 12-22 listopada w Instytucie Pedagogiki KUL odbył się kolejny
Program Intensywny Erasmusa, który nazwaliśmy European Autumn Seminars 2008.
Była to druga edycja projektu zatytułowanego Budowanie społeczeństwa obywatel-
skiego i zwalczanie wykluczenia społecznego jako zadania pracy socjalnej, który miał
miejsce w naszym Instytucie w kwietniu 2008 r. Większość wykładów i seminariów
odbywała się tym razem w gościnnym Domu Spotkań w Dąbrowicy koło Lublina.
W listopadowym programie wzięło udział 30 studentów i 9 nauczycieli z 8 uni-

wersytetów Europy. Tak więc oprócz wykładowców i studentów naszej uczelni
uczestnikami byli studenci i profesorowie z Finlandii (University of Applied Sciences
w Kouvola), Niemiec (Catholic University of Applied Sciences Northrhine-Westfalia
w Münster), Słowacji (Catholic University w Ružomberoku), Hiszpanii (University
of Sevilla oraz Deusto University z Bilbao), Litwy (Vytautas Magnus University
w Kownie), Turcji (Baskent University w Ankarze).
Tematyka wykładów i dyskusji Europejskich Jesiennych Seminariów 2008 koncen-

trowała się wokół charakterystyki różnych pól wykluczenia społecznego w kontekście
europejskim oraz poszukiwania skutecznych i innowacyjnych metod pracy socjalnej.
Wykłady inaugurujące program wygłosili: dziekan Wydziału Nauk Społecznych, ks.
prof. KUL dr hab. Marian Nowak, który wykład poświęcił zagadnieniom etyki pracy
socjalnej, oraz dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL, prof. KUL dr hab. Alina Rynio,
która przedstawiła wykład pt. Kościół a polityka społeczna w odniesieniu do osób
starszych. Pierwsze spotkanie w uroczysty sposób zostało zakończone przez występ
chóru z Domu Kultury w Krasnymstawie, który prowadzi mgr Zyta Sawicka. Pięknie,
z zaangażowaniem zaśpiewane tradycyjne polskie pieśni religijne i patriotyczne
pozwoliły uczestnikom na przeżycie chwili zadumy i poznanie istotnego fragmentu
kultury Polski.
W trakcie kolejnych trzech dni studenci mieli okazję poznać przede wszystkim

charakterystyczne problemy socjalne społeczeństwa polskiego, dzięki seminariom
przygotowanym przez wykładowców z KUL-u, prof. dr. hab. M. Nowaka i dr Ewę
Domagałę-Zyśk (Kształcenie pracowników socjalnych w perspektywie europejskiej),
oraz przedstawicieli samorządu lokalnego odpowiedzialnych za organizację pracy
socjalnej na terenie Lublina, dyrektora MOPR Antoniego Rudnika oraz dyrektor
Zespołu Poradni nr 2 Grażynę Soszyńską. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
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także wystąpienia przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zaprezentowali
podejmowane przez siebie różne formy pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością
intelektualną (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
reprezentowane przez przewodniczącą Koła w Świdniku, Wandę Ratajczak, oraz psy-
chologa, dr Bożenę Sidor), osób z chorobą alkoholową (bracia kapucyni z Ośrodka
Apostolstwa Trzeźwości im. Ojca Benignusa Jana Sosnowskiego w Zakroczymiu)
oraz dzieci ulicy (dr Anna Kurzeja z Klubu Włóczykijów w Bytomiu). W popołud-
niowych dyskusjach panelowych wzięli udział także wykładowcy KUL, prof. dr hab.
Adam Biela, dr hab. Wojciech Otrębski, dr Dorota Kornas-Biela, ks. mgr Maciej
Hułaj. Ten etap programu zakończony został w sobotnie południe wzruszającym
spektaklem w wykonaniu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Koła PSOUU
w Świdniku.
Wysoko cenionym przez uczestników uzupełnieniem seminariów były wizyty

w instytucjach pracy socjalnej na terenie Lublina. Studenci mogli więc odwiedzić
nieletnich mieszkających w schronisku w Dominowie i dorosłych pacjentów Hospi-
cjum Dobrego Samarytanina, pobawić się wspólnie z dziećmi w Domu Świętego
Józefa oraz z podopiecznymi Centrum Wolontariatu w schronisku dla uchodźców.
Wspólnie z wolontariuszami i pracownikami Bractwa Miłosierdzia im. Brata Alberta
w Lublinie wydawali posiłki dla bezdomnych, wykonywali kartki świąteczne z miesz-
kańcami Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty oraz przygotowywali
posiłek z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Stowarzyszeniu Misericor-
dia. Z dużą sympatią studenci przyjęli propozycje spędzenia sobotniego wieczoru z
instruktorką Uniwersytetu Trzeciego Wieku, p. Zofią Zaorską, która zaproponowała
naukę tańców integracyjnych, lubianych i przez młodzież i przez osoby starsze.
Kolejnym elementem programu były międzynarodowe seminaria przygotowane

przez zagranicznych wykładowców. Pracując w dwunarodowych parach, profesorowie
z uczelni uczestniczących w programie przygotowali seminaria dotyczące nastę-
pujących zagadnień: Organizacje non-profit w społeczeństwie obywatelskim (prof.
Georg Albers, prof. Ertan Karmangolou); Prawa człowieka a etyka pracy socjalnej
(prof. Harri Makkinen, prof. Stanislaw Kosc); Współczesna szkoła: integracja
i inkluzja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (prof. Adame Zacharias);
Praca socjalna z osobami uzależnionymi od alkoholu: modele, metody, doświadczenia
(prof. Remigijus Civinskas). Zagadnienia międzykulturowości pracy socjalnej były
prezentowane podczas seminariów z prof. Rosą Santibanez. Seminaria zostały wysoko
ocenione przez uczestników, ponieważ umożliwiły im nabycie profesjonalnego, mię-
dzynarodowego spojrzenia na problemy klientów pomocy społecznej oraz zapoznały
z modelowymi rozwiązaniami stosowanymi w różnych krajach. Dyskusje często nie
kończyły się w salach, ale przenosiły do jadalni i na korytarze.
Podobnie jak i w wiosennej edycji projektu, studenci aktywnie tworzyli jego

program, prezentując w czasie wieczornych sesji główne problemy socjalne swojego
kraju, znane im sposoby ich rozwiązywania oraz system kształcenia pracowników
socjalnych/pedagogów na własnych uczelniach. Spotkania kończyły się zazwyczaj
degustacją narodowych słodyczy, wymianą folderów, czasem tańcem i zabawami
integracyjnymi.
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Spotkania kulturalne w trakcie programu zostały tak przygotowane, aby nawią-
zywały do tematu głównego seminariów: występujący pierwszego dnia chórzyści były
to głównie osoby w podeszłym wieku, a sobotni spektakl teatralny przygotowały
osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Do tematu seminariów nawiązywał także
zaproponowany uczestnikom spektakl Sceny Plastycznej KUL pt. Odchodzi, który
w mistrzowski sposób wprowadził publiczność w nastrój refleksji nad chorobą,
starością i śmiercią. Ważnym momentem była niedzielna msza święta odprawiona
w języku angielskim przez JE biskupa Ryszarda Karpińskiego.
Wyniki przeprowadzonej w ostatnim dniu ewaluacji programu ukazały, że studenci

ocenili Europejskie Jesienne Seminaria 2008 bardzo wysoko: byli usatysfakcjonowani
poziomem seminariów (90%), uznali za istotne dla swojego wykształcenia i przyszłej
pracy zawodowej wizyty w instytucjach pracy socjalnej (86%). Za bardzo dobre
uznali także przygotowane przez studentów prezentacje systemów pracy socjalnej
w poszczególnych krajach (80%). Studenci byli zadowoleni zarówno z organizacji
przygotowań do programu (86%), jak i ze wsparcia organizacyjnego w trakcie semi-
nariów (90%). Podobało im się miejsce zakwaterowania (96%) oraz zaproponowane
posiłki (63%). Jako otwartą i przyjacielską ocenili atmosferę panującą w czasie
seminariów (96%).
Prawie wszyscy studenci określili program jako znaczące doświadczenie, które

ubogaciło ich studiowanie i pomogło im nie tylko lepiej zrozumieć specyfikę
problemów społecznych w różnych krajach, ale także poznać lepiej przyszłych pra-
cowników socjalnych i pedagogów z różnych krajów, z którymi kiedyś będą praco-
wać we wspólnej przestrzeni społecznej Europy. 93% studentów pragnęłoby ponow-
nie uczestniczyć w podobnym wydarzeniu, wielu też przyznało, że po powrocie na
uczelnie będzie rekomendowało udział w takich programach innym studentom. Tak
pozytywna ewaluacja zarówno dla koordynatorów programu, ks. prof. dr. hab. Ma-
riana Nowaka i dr Ewy Domagały-Zyśk oraz pracowników Instytutu Pedagogiki za-
angażowanych w jego przygotowanie i przeprowadzenie (dr B. Sidor, dr D. Bis, mgr
J. Mazur, mgr A. Linca, mgr K. Uzar), jest potwierdzeniem, że studenci dysponują
umiejętnościami językowymi umożliwiającymi im aktywny udział w takich progra-
mach międzynarodwoych, oczekują ze strony uczelni działań zmierzających ku umię-
dzynarodowieniu kształcenia oraz są coraz bardziej zainteresowani uczestnictwem w
różnych innowacyjnych formach kształcenia.
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EWA SMOŁKA
Katedra Filozofii Wychowania KUL

PROMOCJA KSIĄŻEK
WYDANYCH W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI

W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009

W dniu 18 czerwca 2009 r. o godz. 18.00 odbyła się uroczysta promocja książek
wydanych w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II w roku akademickim 2008/2009. Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych
ks. prof. KUL dr hab. Marian Nowak i dyrektor Instytutu prof. KUL dr hab. Alina
Rynio wręczyli autorom publikacji dyplomy uznania.
Książkowe publikacje Instytutu Pedagogiki w roku akademickim 2008/2009:

Młodzież jakiej nie znacie, red. K. Chałas, Sandomierz: Wydawnictwo Die-
cezjalne 2009, ss. 241.
Książka jest pracą zbiorową, zawierającą wybrane prace uczestników konkursu

zatytułowanego „W młodości mojej wzrastam w latach, mądrości i łasce”, zorganizo-
wanego przez Katedrę Dydaktyki i Edukacji Szkolnej.

Wychowanie ku wartościom religijnym. Elementy teorii i praktyki, red. K. Cha-
łas, A. Maj, J. Mariański, Lublin–Kielce: Jedność 2009, ss. 485.
Przedstawione opracowanie jest czwartym tomem serii Wychowanie ku wartoś-

ciom. Elementy teorii i praktyki. Praca składa się z dwóch części: socjologicznej i
teologiczno-pedagogicznej. W pierwszej ks. J. Mariański podejmuje problematykę
wartości religijnych, porusza ważne ze społecznego punktu widzenia kwestie reli-
gijno-moralnej kondycji współczesnego człowieka i społeczeństwa. K. Chałas
i A. Maj przedmiotem analizy drugiej części czynią wychowanie ku wartościom
religijnym. Szczegółowe rozważania dotyczą następujących wartości: wiary, religii,
nadziei, miłości zarówno w ujęciu teologicznym, jak i pedagogicznym.

Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Wspomaganie rozwoju
językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem, red. i tłum. E. Domagała-
Zyśk, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, ss. 320.
Książka jest zbiorem tłumaczonych z języka angielskiego oraz zredagowanych

przez polskich autorów artykułów ukazujących istotę metody fonogestów jako środka
wspierającego rozwój językowy i społeczny dzieci i młodzieży z uszkodzonym
słuchem. Omówiono w niej założenia, metody, przedstawiono doświadczenia polskich
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i amerykańskich rodziców stosujących fonogesty w komunikacji ze swoimi niesły-
szącymi dziećmi, zamieszczono także przegląd badań naukowych dotyczących tej
metody.

Barbara Kiereś, O personalizm w pedagogice. Studia i szkice z teorii
wychowania, Lublin 2009, ss. 226.
Publikacja nawiązuje do tradycji realizmu filozoficznego i pedagogiki klasycznej.

Ukazuje główne problemy współczesnych pedagogów: kwestie wolności, tolerancji,
wartości, asertywności i wychowania uczuć, miłości, podmiotowości i godności
człowieka, tożsamości kobiety i mężczyzny przedstawione w duchu klasycznej paidei.
Autorka podejmuje dyskusję z antypedagogiką, ukazując jej idealistyczne korzenie
i skutki.

Adam Maj, Katolickie Liceum w Radomiu w okresie przemian oświatowych
(1991-2006), Radom 2009, ss. 222.
Prezentowana publikacja, stanowiąca kontynuację badań autora nad współczesną

edukacją katolicką w Polsce (por. Szkoła katolicka w III RP (1989-2001), Warszawa
2002), jest monografią pierwszej szkoły katolickiej, która powstała w Radomiu po
1989 r. W kontekście przemian oświaty, zwłaszcza reformy systemowej rozpoczętej
w 1999 r., charakteryzuje Katolickie Liceum im. św. Filipa Neri w Radomiu.
Przedstawia genezę eklezjalną, charyzmatyczną i organizacyjną szkoły, inspirującą
program integralnej formacji uczniów w zakresie wychowawczym, opiekuńczym i dy-
daktycznym. Monografia jest świadectwem realizacji specyfiki wychowania chrześci-
jańskiego w ramach polskiego systemu oświaty, możliwości wychowania integral-
nego, stanowiącego istotę posłannictwa szkoły katolickiej.

Marian Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa: Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne 2008, ss. 583.
Podręcznik do przedmiotu teoria wychowania dla studentów pedagogiki i kie-

runków nauczycielskich przedstawiający nowatorskie podejście do teorii wychowania,
m.in. jej relacje z innymi dyscyplinami pedagogicznymi i naukami przyrodniczymi,
humanistycznymi i społecznymi, tradycyjne i nowe obszary problemów dotyczących
wychowania (teorie interakcyjne, kontekst europejski, wielokulturowość), metodologie
badań, planowanie działalności wychowawczej. Książka uwzględnia najnowsze stan-
dardy kształcenia pedagogicznego.

Wiesław Partyka, Opieka społeczna w Ordynacji Zamojskiej w XVII-XVIII w.,
Lublin: TN KUL 2008, ss. 318.
Celem pracy jest ukazanie funkcjonowania różnych instytucji dobroczynnych

i społecznych, które w XVII i XVIII wieku świadczyły pomoc ludziom potrzebu-
jącym na terenie Ordynacji Zamojskiej. W rozprawie prześledzono rozwój wielu
instytucji społecznych działających na terenie jednolitym pod względem struktury
własnościowej oraz współpracę władz świeckich i kościelnych w zakresie opieki
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społecznej. W miarę możliwości starano się ukazać również działalność instytucji
dobroczynnych prowadzonych przez przedstawicieli innych narodowości i wyznań.

Współczesne problemy prawa oświatowego, red. M. Pyter, Lublin 2009, ss. 231.
Publikacja adresowana jest do pedagogów, menadżerów zarządzających placów-

kami oświatowymi, prawników i pracowników naukowych, dla których prawo oświa-
towe jest wiodącą dyscypliną badawczą. Książka składa się z kilkunastu artykułów
poświęconych szczegółowym zagadnieniom tej dyscypliny prawa. Jej celem jest
przybliżenie dokonujących się nieustannie zmian prawnych i wynikających z nich
implikacji dla funkcjonowania placówek oświatowych.

Bogu i ojczyźnie. Katolicki Uniwersytet Lubelski w wypowiedziach Prymasów
Polski, redakcja i wybór: A. Rynio, J. Gawrysiakowa, M. Butkiewicz, Lublin:
Wydawnictwo KUL 2008, ss. 447.
Publikacja ukazała się w 90. rocznicę powstania Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego, stanowi antologię ułożonych w porządku chronologicznym wypowiedzi
prymasów Polski (Augusta Kardynała Hlonda, Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Jó-
zefa Kardynała Glempa) skierowanych do społeczności Uniwersytetu. Redaktorom
antologii przyświecał cel ukazania historii KUL-u przez pryzmat wypowiedzi, listów,
dokumentów, których autorami byli trzej prymasi. Jak stwierdza JM ksiądz rektor
Stanisław Wilk, Uniwersytet zawdzięcza im swój rozwój strukturalno-organizacyjny,
zapewnienie podstaw materialnych i obronę przed siłami dążącymi do jego unicest-
wienia, ale także swój ethos, ukierunkowany na służbę Bogu i Ojczyźnie.

Bracia czyńcie dobro. 400 lat Zakonu Bonifratrów w Polsce 1609-2009, red.
M. Surdacki, Kraków: Konwent Bonifratrów w Krakowie 2009, ss. 324.
Książka ma charakter pracy zbiorowej, zawiera artykuły poświęcone historii

bonifratrów na ziemiach polskich. Pierwsza część to syntetyczne ujęcie dziejów
opieki społecznej i szpitalnictwa w kontekście europejskim i polskim, drugą część
wypełniają rozprawy ukazujące początki zakonu św. Jana Bożego w Polsce. W części
trzeciej przedstawiono opracowania dotyczące poszczególnych szpitali bonifraterskich,
ze szczególnym uwzględnieniem szpitala krakowskiego. W części ostatniej zebrano
wspomnieniowe szkice o wybranych bonifratrach, postaciach ważnych dla dziejów
zakonu w Polsce.

Tomasz Wach, Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów
zabronionych, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, ss. 324.
Jest to publikacja badawcza uwzględniająca zarówno dorobek teoretyczny w za-

kresie resocjalizacji nieletnich szczególnie trudnych, jak i odnosząca się do wyników
badań własnych. Książka składa się z trzech rozdziałów. Zamieszczono w niej szereg
spostrzeżeń optymalizujących oddziaływania wychowawcze. Poruszono m.in. proble-
matykę: przestępczości, uzależnień, suicydologii, podkultury.
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Edward Walewander, Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego 1939-
1945, Lublin: TN KUL 2009, ss. 249.
Monografia działalności wychowawczej Kościoła na terenie Lubelszczyzny w cza-

sie trudnych lat okupacji i wojny została przygotowana na podstawie starannie
zgromadzonych materiałów archiwalnych (dokumentów, wspomnień, pamiętników,
relacji księży i osób świeckich). Przedstawiając misję wychowawczą Kościoła,
uwzględniono zarówno formację religijną wiernych (w sposób szczególny wyróż-
niono wychowawczą rolę sakramentów i służby Bożej), tajne nauczanie, działalność
stowarzyszeń religijno-społecznych, jak i różne formy działalności charytatywnej
prowadzonej przez duchowieństwo i wiernych Kościoła.

Młodzież a kultura życia w kontekstach kulturowych, red. F. W. Wawro,
Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, ss. 350.
Książka podejmuje wieloaspektową problematykę dotyczącą zarówno jakości życia

współczesnej młodzieży, jak i wartości, w które wpisują się jej orientacje oraz dą-
żenia do określenia własnej tożsamości. W strukturze omawianej publikacji wyróżnić
można trzy części. Rozdział I prezentuje filozoficzno-aksjologiczne oraz społeczne
zagadnienia uznane za wiodące w określaniu podstaw kultury życia. Rozdział II za-
wiera refleksje związane z kondycją współczesnej młodzieży. Rozdział III prezentuje
referaty i diagnozy podejmowane z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych,
w tym także refleksje osób mających długoletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą.
Część ta zawiera dane dotyczące wariantów zróżnicowania kulturowego i ich kontek-
stów środowiskowych.
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Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 (Amelia Dziurda-Multan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

SPRAWOZDANIA

Iwona S z e w c z a k, Piotr M a g i e r, Udział Instytutu Pedagogiki Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w projekcie PROCORA PS . . . . . . . . . . . . 199
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