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Współcze!nie animacj" uwa#a si" za jedn$ z istotnych funkcji wychowaw-

czych. Mo#na mówi% o animacji teatralnej lub ekspresyjnej, animacji spo-

łeczno-kulturowej, kulturalnej, animacji czasu wolnego i wakacji, a tak#e

o animacji jako technice wykorzystywanej do pracy w grupie1. Postawa anima-

cyjna nie oznacza jakiej! szczególnej aktywno!ci lub mobilno!ci wychowawcy. 

Jest ona rozumiana jako jego sposób #ycia i działania. Poprzez konkretne gesty 

wychowawca odzwierciedla miło!% do #ycia, dawanie #ycia, trosk" o jego 

rozwój, trosk" o dobro i pełne szcz"!cie człowieka, szczególnie młodego2.

1. STYLE KIEROWANIA GRUP&

 Najcz"!ciej wyró#nia si" trzy style kierowania grup$: autokratyczny, liberal-

ny i demokratyczny3. S$ one zbie#ne ze stylami wychowania4. M. Majewski 

okre!lał je jako wychowanie autorytarne, antyautorytatywne i emancypacyjne5.
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1 M. P o l l o. Animazione. W: Dizionario di pastorale giovanile. Red. M. Midali, R. Tonelli. 

Torino 1989 s. 54-55.  
2 Tam#e s. 55-58.  
3 Zob. J. Z i e l e n i e w s k i. Organizacja zespołów ludzkich. Wst%p do teorii organizacji i kie-

rowania. Warszawa 1967; J. M a r i a ' s k i. (y' parafi". Wrocław 1984.  
4 Por. S. M i k a. Wst%p do psychologii społecznej. Warszawa 1972 s. 272-282; t e n # e. Psycho-

logia społeczna dla nauczycieli. Warszawa 1998 s. 245-246; J. S ł o m i ' s k a. Mechanizmy i funk-

cje grup młodzie$owych. W: Teoretyczne zało$enia katechezy młodzie$y. Red. R. Murawski. War-

szawa 1989 s. 60-63. 
5 M. M a j e w s k i. Pedagogiczno-dydaktyczne warto!ci katechezy integralnej. Kraków 1995 

s. 133-143. 
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 Autokratyczne (autorytarne) kierowanie grup  polega na tym, !e osoba 

kieruj ca sama wyznacza zarówno cel działania, jak i prowadz ce do"
#rodki. Jedynym zadaniem członków grupy jest wykonywanie poleconych 

im czynno#ci. Nie maj  oni !adnego wpływu ani na ustalanie celu, ani na 

wybór #rodków, ani na podział pracy. Zdarza si$, !e nawet nie wiedz ,

czemu ma słu!y% ich działalno#%. Wychowawca projektuje proces wychowa-

nia niezale!nie od wychowanka, realizuje je cz$#ciowo razem z nim, a na-

st$pnie kontroluje sam albo z pomoc  innych instytucji wychowawczych.

 Styl autorytarny charakteryzuje si$ dominacj  wychowawcy nad wycho-

wankiem. Nie istniej  mi$dzy nimi relacje mi$dzyosobowe. Spotykaj  si$ na 

płaszczy&nie przeło!onego i podwładnego. Wychowawca pojawia si$ w#ród 

wychowanków jedynie w celu przeprowadzenia okre#lonego zadania, a po 

jego spełnieniu do#% szybko odchodzi, pozostaj c w miejscu dla nich nie-

dost$pnym. Praktycznie wi$c w wychowaniu, które ze swojej natury domaga 

si$ wzajemnego spotykania, wypowiadania si$ i działania, istniej  dwa 

przeciwstawne obozy. Wychowanek powinien czu% si$ zale!ny od wycho-

wawcy, kroczy% po wskazanych przeze" drogach, pyta% o wiele spraw 

i post$powa% zgodnie z podanymi dyrektywami, za mało bowiem ma do-

#wiadczenia i m dro#ci, by mógł samodzielnie wchodzi% w nieznan 
przyszło#%6.

 Autorytarna atmosfera w grupie jest szkodliwa i nie sprzyja powstawaniu 

wspólnoty. Najcz$#ciej wynika ona z postawy wychowawcy, który nie znosi 

sprzeciwu wychowanków. Nierzadko bywa wyrazem po#piechu wychowaw-

cy, który za wszelk  cen$ pragnie osi gn % zało!one cele, niezale!nie od 

realnych mo!liwo#ci wychowanków. Mo!e by% te! spowodowana pewn 
bezradno#ci  wychowawcy wobec ci ! cych na nim obowi zków, zwłaszcza 

je#li nie jest on dostatecznie przygotowany pedagogicznie i psychologicznie 

do pracy7.

 Liberalne kierowanie grup , nazywane te! antyautorytatywnym, prze-

jawia si$ w tym, !e kieruj cy grup  praktycznie jest nieobecny. Daje innym 

całkowit  autonomi$, a sam nie interesuje si$ działalno#ci  grupy. Czasem 

jednak niespodziewanie interweniuje, robi c to jednak w sposób niekompe-

tentny. Takie działania wynikaj  z zało!enia, i! dziecko pozostaj ce w #ro-

dowisku dorosłych, którzy wywieraj  na nie presj$ społeczn , nie jest 

6 Tam!e s. 134-135. 
7 T. K o c ó r. Jak animowa' katechetycznie wspólnot% dzisiaj. W: Postawy katechetów. Red. 

M. Majewski. Kraków 1996 s. 144. 
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w stanie przebi! si" przez stawiane wci#$ nowe bariery ani odkry! i wy-

doby! z siebie to, co najbardziej w nim specyficzne. Zadaniem wychowawcy 

jest pomóc wychowankowi obroni! si" przed ró$nego rodzaju wpływami 

i w ten sposób uratowa! jego wolno%!. Chodzi tu o wył#czenie wychowawcy 

z jego bezpo%rednich interwencji, poniewa$ s# one najbardziej niebezpiecz-

ne. Wychowawca mo$e oddziaływa! jedynie po%rednio, w sensie przygoto-

wania sprzyjaj#cych warunków do rozwoju. &aden autorytet rodzicielski, 

nauczycielski czy społeczny nie mo$e wkracza! w my%lenie, post"powanie 

i działanie wychowanka, gdy$ to on jest wychowawczo czynnikiem nad-

rz"dnym. Zadaniem wychowawcy jest umo$liwi! dziecku bycie sob# oraz 

spontaniczne i wolne samourzeczywistnianie8.

 Liberalny styl relacji wychowawcy z wychowankiem zawiera w sobie 

wiele cennych warto%ci. Jednak z wychowawczego punktu widzenia nie do 

przyj"cia jest wychowanie dostosowuj#ce si" do wychowanka, a nie uwzgl"d-

niaj#ce wychowawcy. Wychowawca zaspokajaj#cy tylko pragnienia wycho-

wanka, bez mo$liwo%ci wewn"trznego nim kierowania, niewiele miałby do 

powiedzenia w wychowaniu. 

 Liberalny styl wychowania koncentruje si" wył#cznie na zaspokajaniu 

potrzeb dziecka. Potrzeby te jednak ulegaj# zmianom. W takiej sytuacji wy-

chowanie, nie maj#c w sobie nic stałego, kierowałoby si" niebezpiecznym 

sytuacjonizmem. Tymczasem wychowawca w relacjach z wychowankiem 

ma, z jednej strony, zmierza! do zaspokajania jego potrzeb, a z drugiej stro-

ny  powinien kształtowa! w nim %wiadomo%! i odpowiedzialno%!9.

 Wychowanie demokratyczne, nazywane przez niektórych emancypacyj-

nym, d#$y do ukształtowania dojrzało%ci wychowanka, na któr# składaj# si"
samodzielno%!, zaanga$owanie i odpowiedzialno%!. W rozumieniu pedago-

gicznym w poj"ciu dojrzało%ci zawiera si" gotowo%! i zdolno%! do prowadze-

nia $ycia opartego na własnych przemy%leniach i decyzjach. To zakłada wł#-
czenie si" w społeczno%! celem dokonywania w nim zamierzonych zmian10.

8 Por. M i k a. Psychologia społeczna dla nauczycieli s. 245-246. 
9 J. Z i m n y. Współczesny model autorytetu nauczyciela. Ró$omberok 2006 s. 95-97. 

10 Emancypacja d#$y do uwolnienia si" wychowanka od nadmiernych wpływów pedago-

gicznych, kr"puj#cych jego samodzielno%!. Pozytywnie rzecz ujmuj#c, chodzi tu o popieranie 

rozwoju wychowanka w kierunku jego samostanowienia i samodzielno%ci. W emancypacji nie 

mo$na poprzesta! na stronie negatywnej, by wyzwala! si" od czego%. Istotne jest tu pozytywne 

wyzwalanie energii wychowanka do jego wewn"trznego zaanga$owania w kształtowanie sensow-

nego i odpowiedzialnego $ycia. M a j e w s k i, jw. s. 141. Por. S. K u n o w s k i. Podstawy 

współczesnej pedagogiki. Łód' 1981 s. 191. 
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 W wychowaniu demokratycznym wychowawca wyzwala, a nie kr puje; 

argumentuje, a nie narzuca; doradza, a nie rozstrzyga. Ukierunkowuje uwag 

wychowanka na problemy, wystrzegaj!c si  sugerowania jakichkolwiek roz-

wi!za". Stawia na osobiste przekonania i decyzje ucznia, a broni si  przed 

wymuszaniem na nim bezwzgl dnego posłusze"stwa. Uznaje za mało celowe 

i nieskuteczne ustalanie raz na zawsze zasad, jednakowo obowi!zuj!cych

wszystkich. W razie potrzeby tworzy si  je dora#nie w wyniku wspólnych 

przemy$le" i zaanga%owania wychowanków11.

 Członkowie grupy kierowanej w sposób demokratyczny bior! udział w po-

dejmowaniu decyzji. Je$li nawet nie współokre$laj! celu zasadniczego, który 

w grupach celowych jest zało%ony z góry, to uczestnicz! w wytyczaniu ce-

lów po$rednich i wiod!cych do nich dróg. Maj! wi c wpływ na program 

działania. Dopuszcza si  krytyk , ale zarazem domaga si  samokrytyki. 

Przezwyci %a si  postawy przeceniania siebie i niedoceniania innych. Stawia 

si  pod znakiem zapytania osobiste zamierzenia i okre$la si  granic  swoich 

mo%liwo$ci i kompetencji12. Z punktu widzenia formowania osobowo$ci spo-

łecznej członków demokratyczny styl kierowania grup! jest dobrze oce-

niany. Pozwala on na rozwój inicjatywy, samodzielno$ci, odpowiedzialno-

$ci, uczy współdziałania z innymi. Wychowawca wyst puje w nim jako oso-

ba animuj!ca, a nie tylko kieruj!ca grup!.

2. CECHY WYCHOWAWCY-ANIMATORA

 Wychowawca-animator o%ywia grup , podziela jej podstawowe wybory, 

nale%y do niej do tego stopnia, %e staje si  jej wyrazem. Uczestniczy w %yciu 

młodych ludzi, interesuje si  ich potrzebami, stara si  pozna& ich oczeki-

wania, sposób my$lenia, cenione warto$ci. Towarzyszy wychowankom jako 

partner, opiekun, przyjaciel, ojciec i brat, wskazuj!c dobre cele i drogi ich 

osi!gni cia. Ukazuje sens %ycia i warto$ci naczelne, do których sam 

zmierza13.

 Uprzywilejowane miejsce w wychowaniu zajmuj! relacje osobowe, wy-

ra%aj!ce si  w za%yło$ci i przyja#ni. Najpierw musi nast!pi& otwarcie wy-

chowanka na animatora, a dopiero pó#niej mo%na rozpocz!& wspólne poszu-

11 M a j e w s k i, jw. s. 139-143. 
12 Por. M i k a. Psychologia społeczna dla nauczycieli s. 245-246. 
13 E. M a i o l i, J. V e c c h i. L’animatore nel gruppo giovanile. Torino 1988 s. 42-44. 
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kiwanie warto!ci, dla których warto "y#. Nie ma w sobie cech wychowania 

takie post$powanie, w którym wyst$puje przemoc, cho#by nawet sym-

boliczna, gdzie nie istnieje wewn$trzna podmiotowa akceptacja tego, do 

czego si$ d%"y14.

 Specyfik% wychowawcy-animatora jest przebywanie w!ród młodzie"y, 

aby pobudza# j% do zrzeszania si$ i do chrze!cija&skiego dojrzewania po-

przez do!wiadczenie wiary i wspólnoty. Ta cecha animatora mo"e przybra#

ró"ne formy – inne w grupach, które powstały spontanicznie, inne w grupach 

formalnych. Animator stawia wymagania, zwi%zane z działalno!ci% grupy. 

Aby te wymagania zrealizowa#, potrzebna jest wewn$trzna dyspozycyjno!#

do przemiany oraz współpraca w szerszej wspólnocie wychowawczej i dusz-

pasterskiej15.

 Wychowawca-animator pełni ró"norodne funkcje, zwi%zane z realizacj%

celów grupy, ze współ"yciem grupowym i z ogóln% sytuacj% grupy. Funkcje 

te J. Słomi&ska sprowadza do pi$ciu. Pierwsz% jest organizowanie grupy i jej 

działalno!ci w taki sposób, aby mogła osi%gn%# cel. Animator, bardziej ni"

inni członkowie grupy, powinien si$ troszczy# o realizacj$ celu grupy. Musi 

przewidywa# konieczne operacje, koordynowa# prac$, dodawa# odwagi i dy-

namizowa# grup$. Druga funkcja polega na u!wiadamianiu sytuacji, w jakiej 

znajduje si$ grupa. Animator musi orientowa# si$ w tym, co dzieje si$

w grupie, i wiedzie#, co nale"y robi#, gdy okoliczno!ci s% niesprzyjaj%ce.

Trzecia funkcja to zwracanie uwagi na stosunki wewn%trzgrupowe i na 

spójno!# grupy. Oczekuje si$, "e animator b$dzie łagodził napi$cia i ułatwiał 

zachowanie jedno!ci. Czwarta funkcja dotyczy ukazywania warto!ci, zasad 

i idei grupy. Animator jest niejako uciele!nieniem grupy. Identyfikuj%c si$

z animatorem, członkowie identyfikuj% si$ tym samym z grup%. Pi%ta funkcja 

przejawia si$ w reprezentowaniu grupy w jej stosunkach z innymi grupami 

i instytucjami. Wszystkie wymienione funkcje wymagaj%, by animator od-

znaczał si$ szczególnymi cechami osobowo!ci16.

 Po!ród cech charakteryzuj%cych dobrego animatora T. Kotlewski wymie-

nia wysok% inteligencj$, umiej$tno!# współ"ycia z lud'mi, zdolno!# moty-

wowania siebie i innych, znajomo!# siebie, równowag$ emocjonaln% i samo-

kontrol$, zdolno!# planowania i organizacji, silne pragnienie osi%gni$cia ce-

lu i skuteczno!#, umiej$tno!# wykorzystywania procesów grupowych, kon-

14 Tam"e s. 151-158. 
15 M a i o l i, V e c c h i, jw. s. 119-130. 
16 S ł o m i & s k a, jw. s. 61-62. 
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sekwencj  i stanowczo!", gł bi #ycia duchowego17. Według R. Tonellego 

animatorem powinien by" człowiek maj$cy ideały i umiej$cy przekazywa" je 

innym. Przede wszystkim powinien kocha" ludzi młodych, odnosi" si  do 

nich z #yczliwo!ci$ i okazywa" gotowo!" do pomocy18.

 Wychowawca chrze!cija%ski powinien dostrzega" obecno!" Boga w #y-

ciu, do!wiadcza" Jego opieki w codzienno!ci swojego po!wi cenia si  mło-

dym. Pewno!", #e Bóg jest obecny w historii i #yciu codziennym, pomaga 

mu czyni" z własnego #ycia miejsce, w którym si  Go spotyka. Osobista 

relacja z Chrystusem jest kluczem do do!wiadczenia wiary, zdolnego obu-

dzi" w gł bi osoby intensywne #ycie duchowe i inicjatyw  apostolsk$. Wy-

chowawca do!wiadcza Chrystusa w Ko!ciele, którego postrzega nie jako 

zewn trzny, organizacyjny punkt odniesienia, ale jako misterium i wspólnot 

wszystkich wierz$cych19.

 Zaanga#owanie wychowawcy chrze!cija%skiego nie jest zwykł$ zewn trzn$

aktywno!ci$, ale wypływa ze !wiadomo!ci, #e królestwo Bo#e na ziemi znaj-

duje si  w r kach człowieka. Ma on czyni" !wiat bardziej sprawiedliwym. 

Rado!" to widzialny znak wiary wychowawcy w Boga, znak zaufania wobec 

człowieka i optymizmu płyn$cego ze zbawienia, które ju# si  dokonuje. Ra-

do!" to równie# wyraz to#samo!ci, poniewa# rado!" jest zdolna obudzi" entu-

zjazm. Dzieci i młodzie# lubi$ przebywa" w gronie ludzi radosnych i takich 

szukaj$ w swoim !rodowisku. Pragn$, aby równie# ich wychowawca był czło-

wiekiem rado!ci. Postulat ten jest tym bardziej słuszny, #e tre!" wychowania 

chrze!cija%skiego stanowi Dobra Nowina o zbawieniu20.

 Młody człowiek obserwuje zachowanie wychowawcy, zwraca uwag  na 

jego !wiadectwo. Je#eli zauwa#y rozd&wi k mi dzy słowem a #yciem, za-

czyna lekcewa#y" wszystko, co słyszy od wychowawcy. Zachowanie budu-

j$ce, czasem podpatrzone przypadkowo, wzbudza wi cej zaufania ni# zacho-

wanie oficjalne. Wymagania stawiane wychowankom nie wywołuj$ niech ci,

je#eli tylko s$ umotywowane. Myli si  ten, kto s$dzi, #e niestawianie wy-

maga% jest drog$ do pozyskania młodzie#y21.

17 T. K o t l e w s k i. Dynamika wspólnoty i rola lidera. Kraków–Sandomierz 1997 s. 76-77. 
18 R. T o n e l l i. Pastorale giovanile e animazione. Una collaborazione per la vita e la speran-

za. Torino 1990 s. 48-51. Por. M. N o w a k. Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin 1999 s. 479-480. 
19 M. P o l l o. Educazione come animazione. I concetti. Torino 1991 s. 144-147. 
20 T. Z e g z u ł a. Rado!' – zapomniany wymiar wychowania. W: Współczesny wychowawca 

w stylu ksi%dza Bosko. Red. J. Wilk. Lublin 1998 s. 167-181. Por. R. T o n e l l i. Pastorale giova-

nile. Dire la fede in Gesù Cristo nella vita quotidiana. Roma 1982 s. 130-135.  
21 K o c ó r, jw. s. 142. 
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 Przejawem miło!ci do osoby jest ufno!" w sił# jej dobra, jak równie$
w kultur# ludzk%, która realizuje si# w czasie. Podstawowym &ródłem tej 

ufno!ci jest wiara, $e Duch �wi#ty działa w człowieku i w historii pomimo 

do!wiadczenia grzechu. Pomaga te$ w udzielaniu pozytywnej odpowiedzi na 

Bo$y plan zbawienia. Wychowawca powinien mie" zaufanie do młodych 

ludzi bez wzgl#du na to, jaka jest ich aktualna sytuacja; dostrzega" tkwi%ce 

w nich warto!ci, które – odpowiednio pobudzone – mog% wyzwoli" energi#,

aby młodzie$ mogła si# rozwija"22.

 Wychowawca powinien mie" zaufanie równie$ do tego, co ludzko!" wy-

tworzyła w przeszło!ci i wci%$ tworzy jako kultur# ludzk%. Pomimo kryty-

cyzmu wobec fałszywej humanizacji i niszczenia człowieka, natury i naro-

dów umie" dostrzec zwiastuny królestwa Bo$ego, pojawiaj%ce si# mi#dzy 

wieloma sprzeczno!ciami wewn%trz kultury i historii. Wiara chrze!cija'ska 

prowadzi do przyj#cia elementu ludzkiego, aby go oczy!ci", wyzwoli" i po-

zwoli" mu wzrasta"23.

 Aby dobro tkwi%ce w młodzie$y mogło si# rozwija", potrzebna jest wy-

zwalaj%ca miło!" wychowawcza24. We współczesnym społecze'stwie plura-

listycznym młodzie$ nie potrafi sama wyzwoli" z siebie pozytywnej energii. 

W kontakcie z wychowawc%, który $ywi gł#bok% pasj# i miło!" wychowaw-

cz%, czuje si# zach#cona do wyra$enia tego, co najbardziej warto!ciowe

w jej $yciu. Wła!ciwe relacje mi#dzyosobowe, naznaczone zaufaniem, dzie-

leniem si# i wzajemn% akceptacj%, staj% si# sił%, która otwiera młodego czło-

wieka na poszukiwanie Boga, czego wyrazem jest miło!" wychowawcy. Wy-

chowawca powinien mie" odwag# do dawania propozycji naznaczonych 

upodobaniem w przyrodzie, dobru, pi#knie. Tylko w ten sposób energie 

dobra mog% by" wyzwolone przez do!wiadczenie ludzkie oraz przez wiar#,

aby wyda" owoc zarówno na poziomie personalnym, jak i wspólnotowym25.

 Młodzie$ nie mo$e by" uwa$ana jedynie za odbiorców norm i zasad ani 

te$ pozostawiona sama sobie. Jest wezwana, aby zdobywa" do!wiadczenie, 

asymilowa" i przyjmowa" za swoje warto!ci kulturalne i religijne. Wycho-

wawca-animator ze swej strony powinien czu" si# zaanga$owany w odkry-

wanie, respektowanie i wła!ciw% ocen# młodzie$y. Dojrzewanie dokonuje 

si# tylko wtedy, gdy mi#dzy wychowawcami i młodzie$% wytwarza si#

22 T o n e l l i. Pastorale giovanile e animazione s. 111-118. 
23 Salezja'ska Organizacja Sportowa. Animator grupy młodzie$owej. Warszawa 1994 s. 29-30. 
24 J. W i l k. Miło!' wychowawcza tajemnic" skuteczno!ci. W: Współczesny wychowawca w sty-

lu ksi%dza Bosko s. 123-144. 
25 Salezja'ska Organizacja Sportowa, jw. s. 30-32. 
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aktywna i  wiadoma współpraca, której rezultatem jest autonomia mło-

dzie!y, jej zdolno " do samodzielnego kroczenia, podejmowania krytycz-

nych wyborów, dochodzenia do stwierdze#, które mog$ by" te! zaskakuj$ce 

dla wychowawcy jako osoby towarzysz$cej w drodze26.

 Zaufanie okazywane młodym wymaga krytycyzmu wychowawcy w sto-

sunku do siebie oraz ograniczenia podejrzliwo ci, przejawiaj$cej si% w for-

mie nieuzasadnionych pos$dze#. Podejrzliwo " przekre la zaufanie, ponie-

wa! nie pozwala na obiektywn$ ocen% i zniekształca rzeczywisto ". Wycho-

wawca, któremu zale!y na zaufaniu, staje si% przyjacielem młodych. Powi-

nien umie" słucha" i odpowiada" na stawiane pytania. Istotne jest to, aby 

wychowanek bez obawy mógł zbli!y" si% do wychowawcy i powiedzie" mu 

o wszystkich swoich problemach. Dobry wychowawca wycisza niepokoje, 

jakie towarzysz$ młodym, coraz lepiej poznaje ich potrzeby, zaintereso-

wania, uzdolnienia, cechy osobowo ci, sytuacj% rodzinn$. Tworzy w grupie 

klimat wzajemnej !yczliwo ci. Szuka kontaktu ze wszystkimi, równie! z ty-

mi, którzy nie odwzajemniaj$ jego serdeczno ci, a cz%sto s$ negatywnymi 

liderami w grupie. Ich pozyskanie bardzo ułatwiłoby prac% i wzmocniło 

autorytet wychowawcy w grupie. Otwarcie na wszystkich wychowanków nie 

oznacza jednak obni!enia oczekiwa# wychowawczych, lecz przynaglenie, 

aby ofiarowa" ka!demu to, czego potrzebuje, oraz prosi" o odpowied& wed-

ług jego mo!liwo ci27.

3. ZASADY ANIMACJI GRUPY

 Roman Murawski podaje kilka zasad, umo!liwiaj$cych wychowawcy-

-animatorowi tworzenie atmosfery zrozumienia, serdeczno ci i miło ci w gru-

pie wychowawczej. S$ to zasady akceptacji, wiarygodno ci, poszanowania 

intymno ci, stabilno ci, konsekwencji, otwarto ci na informacje oraz hu-

moru i współdecydowania28.

 W zasadzie akceptacji wyra!a si% szacunek dla odmiennych przekona#,

zamierze# i planów, gdy! ka!dy ma prawo do własnej wizji rzeczywisto ci.

Cz%sto rodzice d$!$ do tego, aby ich dzieci urzeczywistniły pragnienia, 

jakich oni nie osi$gn%li. Wychowawca-animator winien pozwoli" na od-

26 Tam!e s. 34-35. 
27 K o c ó r, jw. s. 143. 
28 R. M u r a w s k i. Problematyka wieku dorastania. W: Teoretyczne zało$enia katechezy mło-

dzie$owej. Red. R. Murawski. Warszawa 1989 s. 23-26. 
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mienne od własnych zamierzenia i plany młodzie!y i na odmienn" wizj#
szcz#$cia. Nie musi si# entuzjazmowa% tym, co młodzie! lubi i czym jest 

zafascynowana, ale powinien to zrozumie% i uszanowa%29.

 Bardzo wa!na dla wychowawcy jest zasada wiarygodno$ci, tzn. zgodno$ci 

mi#dzy słowem a czynem. Oprócz $wiadectwa wiary na wiarygodno$% wycho-

wawcy składa si# tak!e gruntowne przygotowanie do pełnienia misji zleconej 

przez Ko$ciół. Wiarygodno$% ma szczególne znaczenie w sprawach moral-

nych i religijnych. Pozorne zaanga!owanie religijne i obłuda w post#powaniu 

moralnym nie tylko obni!aj" autorytet wychowawczy, ale i jego warto$% jako 

osoby, do której mo!na mie% zaufanie i na której mo!na polega%30.

 Kolejn" zasad" wychowawcz" jest zasada poszanowania intymno$ci.

W my$l tej zasady ka!dy człowiek ma prawo do własnej intymno$ci, której 

strze!e z cał" moc". Czuje si# dotkni#ty i upokorzony, gdy kto$ zdradza jego 

tajemnice. Realizacja przez wychowawc# zasady intymno$ci powinna prze-

jawia% si# w takcie i delikatno$ci we wszelkich sprawach, a szczególnie 

uczuciowych. Gdy młody człowiek wie, !e mo!e liczy% na dyskrecj# ze 

strony wychowawcy, wówczas ch#tniej otworzy si# przed nim, zwróci si#
o pomoc i rad#, zwierzy si# ze swoich prze!y%31.

 Ró!nica zda& mo!e cz#sto prowadzi% do du!ych rozbie!no$ci, a nawet 

chaosu. Konieczna jest zasada stabilno$ci, która gwarantuje oparcie si# na 

prawdzie. Zasada ta domaga si#, aby wychowawcy przez dłu!szy okres pra-

cowali z dan" grup", bo dzi#ki temu b#d" mogli z biegiem czasu uczyni%
z niej wspólnot# wiary. Jest to proces długotrwały. Nale!y równie! szuka%
mo!liwo$ci przebywania z uczniami na przykład na spotkaniach przy ognis-

ku, wycieczkach w góry czy na rekolekcjach z klas". Takie spotkania bardzo 

integruj", stwarzaj" okazj# do rozmowy z uczniami. Wi#zi tam zadzierzgni#-

te mog" sta% si# pocz"tkiem procesu wspólnototwórczego32.

 Animuj"c wspólnot#, trzeba by% konsekwentnym w stawianych wymaga-

niach. Nale!y unika% decyzji pochopnych, nieprzemy$lanych, w"tpliwych 

i bł#dnych, z których pó'niej trzeba si# wycofa%. Wychowawca powinien 

wykazywa% konsekwencj# w stosunku do wszystkich wychowanków, nikogo 

nie faworyzowa%. Je$li sytuacja wymaga traktowania kogo$ inaczej, nale!y

to wyja$ni% i uzasadni%33.

29 Tam!e s. 24. 
30 K o c ó r, jw. s. 144. 
31 Por. J. O b u c h o w s k a. Okres dorastania. Warszawa 1983 s. 191-192. 
32 M u r a w s k i, jw. s. 24-25. 
33 O b u c h o w s k a, jw. s. 193. 
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 W grupie du e znaczenie ma zasada otwarto!ci i szczero!ci w przekazie 

informacji, w tym tak e szczera, spokojna i respektuj"ca pogl"dy obu stron 

krytyka. Młodzie  pragnie, aby wychowawcy rozmawiali na interesuj"ce j"
tematy. Dialog powinien by# prowadzony nie z pozycji wy szo!ci, auto-

rytetu władzy wychowawczej, ale na zasadzie partnerstwa. Pozwoli to na 

wspólne poszukiwanie prawdy i obron$ warto!ci ogólnoludzkich. 

 Mimo najlepszych ch$ci, zarówno ze strony wychowawcy, jak i ze strony 

wychowanków, nie da si$ unikn"# nieporozumie% i konfliktów. Atmosfer$
zdenerwowania i napi$cia, zwłaszcza w fazie pocz"tkowej, najłatwiej roz-

ładowa# za pomoc" humoru. Równie  wychowawcze niezr$czno!ci i nie-

doci"gni$cia katechety mog" wywoła# najwy ej !miech czy rozbawienie, 

je!li w por$ zareaguje na nie dowcipnie i z dystansem do siebie. Humor ten 

nie powinien jednak nikogo rani# i upokarza#, poniewa  prowadziłoby to do 

wewn$trznego zamkni$cia si$ osoby34.

 Ludzie młodzi, szczególnie dorastaj"cy, w miar$ uzyskiwania samodziel-

no!ci i niezale no!ci pragn" współdecydowa# nie tylko w kwestiach doty-

cz"cych ich bezpo!rednio, ale i w tych sprawach, w których – jak uwa aj" – 

maj" co! do powiedzenia. &wiadczy to o ich osobistym zaanga owaniu. Nie 

chc" by# tylko biernymi obserwatorami  ycia. Wychowawca powinien to 

wykorzystywa#, aby wzbudzi# zainteresowanie członków grupy. Niektóre 

ich sugestie i dobre rady mo e wprowadzi# w  ycie35.

 Działanie wychowawcy jest ukierunkowane przez realizowany program 

wychowania. Wychowawca-animator dostrzega w nim horyzonty antropo-

logiczne i religijne, odczytuje rzeczywisto!#, cele do osi"gni$cia, metod$
i strategie, które prowadz" do tych celów. Nie wystarczy jednak, by odwo-

ływał si$ w sposób ogólny do programu. Powinien wnosi# swój oryginalny 

wkład w projekt wspólnoty wychowawczej i w jego opracowanie, troszczy#
si$ o jako!# wychowawcz" programu i mo liwo!ci jego realizacji w kie-

runku, który b$dzie prowadził młodzie  do udzielenia osobistych odpowie-

dzi na wyzwania, jakie niesie  ycie i wiara. Musi by# krytyczny wobec 

programów ogólnych, przygotowanych bez udziału wspólnoty i samych mło-

dych, dalekich od ich problemów. Powinien troszczy# si$, aby wewn"trz

!rodowiska wychowawczego zrobi# miejsce na aktywne uczestnictwo mło-

dych, które nie b$dzie tylko wykonywaniem okre!lonej działalno!ci, ale 

tak e partycypowaniem w decyzjach, wytyczaj"cych kierunek  yciu wspól-

34 M u r a w s k i, jw. s. 25. 
35 K o c ó r, jw. s. 146. 
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noty. Protagonizm we wspólnocie jest konieczny dla identyfikacji młodzie!y

z instytucj" i #rodowiskiem. Animator zabiega o stworzenie konkretnych 

warunków, w jakich mog" si$ rozwija% zró!nicowane do#wiadczenia zrze-

szeniowe, zgodnie z zainteresowaniami młodzie!y i mo!liwo#ciami #rodo-

wiska. Stara si$, !eby z programu uczyni% bodziec do dynamicznej pracy 

wychowawczej, narz$dzie do nieustannego rozwijania wspólnoty36.

*

 Zadania wychowawcy-animatora s" oryginalne, ale czasami trudne do 

wykonania. Mo!e on napotka% trudno#ci w relacji z grup" innych wycho-

wawców i duszpasterzy. Nie powinien jednak cofa% si$ w obliczu konfliktu, 

lecz rozwi"za% go pozytywnie dla dobra całej wspólnoty wychowawczej. Nie 

mo!e traktowa% grupy jak osobistej własno#ci ani te! pozwoli% wchłon"% si$
przez ni" i zdominowa% przez jej punkt widzenia. Gdyby chciał siebie lub 

swoj" grup$ umiejscowi% w centrum zainteresowania, byłby manipulatorem, 

działaj"cym dla korzy#ci własnych lub okre#lonej grupy. Czasami wycho-

wawca jest powołany do tego, by w klimacie przyja&ni, #wi$towania i celeb-

racji wiary, jaki charakteryzuje wspólnot$ chrze#cija'sk", działa% razem 

z innymi wychowawcami w podejmowaniu nowych działa' wychowaw-

czych. Ta specyficzna rola animatora jest komplementarna z funkcjami całej 

wspólnoty wychowawczej i duszpasterskiej. 

BIBLIOGRAFIA 

K o t l e w s k i  T.: Dynamika wspólnoty i rola lidera. Kraków–Sandomierz 1997. 

K o c ó r  T.: Jak animowa% katechetycznie wspólnot$ dzisiaj. W: Postawy katechetów. Red. 

M. Majewski. Kraków 1996 s. 138-148. 

M a i o l i  E., V e c c h i  J.: L’animatore nel gruppo giovanile. Torino 1988. 

M a j e w s k i  M.: Pedagogiczno-dydaktyczne warto#ci katechezy integralnej. Kraków 1995. 

M u r a w s k i  R.: Problematyka wieku dorastania. W: Teoretyczne zało!enia katechezy młodzie-

!owej. Red. R. Murawski. Warszawa 1989 s. 10-26. 

P o l l o  M.: Educazione come animazione. I concetti. Torino 1991. 

S ł o m i ' s k a  J.: Mechanizmy i funkcje grup młodzie!owych. W: Teoretyczne zało!enia kate-

chezy młodzie!y. Red. R. Murawski. Warszawa 1989 s. 48-69. 

T o n e l l i  R.: Pastorale giovanile e animazione. Una collaborazione per la vita e la speranza. 

Torino 1990. 

36 Salezja'ska Organizacja Sportowa, jw. s. 59-61. 



HALINA WRO�SKA CMW 116

THE ACTIVATING ATTITUDE OF A CHRISTIAN EDUCATOR 

S u m m a r y  

 Activating is considered one of the important educational functions. One can mention here 

theater or expressive animation, social-cultural or cultural animation, animation of one’s free 

time and holidays, as well as animation as a technique used for work in a group. The animating 

attitude does not mean a special initiative on the part of the educator. It is understood as his/her 

way of life and of being active. By some acts the educator reflects love towards life, giving life, 

care for its development, care for a man’s good and happiness, especially a young man’s. A Chri-

stian educator should care about creating room inside the educated group for young people’s 

active participation in making decisions that will determine the direction, in which the life of the 

community will go. The involvement of the Christian educator is not a usual outward activeness, 

but it issues from the awareness that the Divine Kingdom on earth is in the man’s hands. 

Translated by Tadeusz Karłowicz 

Słowa kluczowe: wychowawca, animator, animacja, integracja, grupa, dynamizowanie, relacje mi -

dzyosobowe, konsekwencja, akceptacja, współpraca, wiarygodno!", zaufanie, samodzielno!".

Key words: educator, animator, animation, integration, group, dynamizing, interpersonal rela-

tions, consistence, acceptance, cooperation, credibility, trust, self-reliance. 


