
Być nauczycielem według Nowego Testamentu 

Co najamniej dwa cele mogą przyświecać lekturze tego tekstu: nie wykluczone, że 

sięgnie po niego ktoś, kto zapragnie wzbogacić swoją wiedze o Piśmie Świętym 

i zapoznać się lepiej z różnorodnością biblijnych treści, ale może się też zdarzyć, że 

przeczyta go ktoś, kto jakby z powołania zajmuje się nauczaniem. Z myślą głównie 

o takim czytelniku tekst ten był przygotowany. Adresowany był dla nauczycieli 

i wychowawców. A nauczającymi są dla nas nie tylko profesjonalni wykładowcy 

w szkołach wszystkich rodzajów stopni, lecz - tak jak w Biblii - również rodzice, kapłani, 

pracownicy samorządowych wydziałów opieki społecznej, władzę sprawujący i wszyscy 

ludzie szczerze zatroskani o jakość moralną młodego pokolenia. Wszystkim tym na 

różne sposoby nauczającym pragnę przyjść z pmocą w przeprowadzeniu refleksji nad 

wypełnianiem ich obowiązku nauczycielsko-wychowawczych. Mieliśmy nieskromną 

nadzieję, że tekst ten może dostarczyć komuś materiału do specyficznej zadumy nad 

wiernością życiowemu powołaniu. Chodziło nam o to, żeby niejeden spośród 

nauczających, czytając ten tekst, zapytał samego siebie, czy jest w swej dziatalności 

zatroskany, tak jak ojcowie rodzin starotestamentalnych, o pielęgnowanie narodowych 

tradycji, o przekazywanie dzieciom i młodzieży tego, co było szczególnie cenne w naszej 

przeszłości. Kapłani – zresztą rodzice i nauczyciele także – niechby się zastanowili, czy 

liturgia naszych świąt i zwykłych niedziel jest wykorzystywana do celów 

wychowawczych tak jak to bywało wśród ludzi Starego Prawa? Czy wierność powołaniu 

proroków starotestamentalnych nie powinna nam dostarczać stosownych inspiracji 

przy wypracowywaniu etosu nauczyciela i wychowawcy? Czy elitom intelektualnym 

kraju prawdziwie leży na sercu sprawa wychowania młodego pokolenia? Czy 

profesjonalni nauczyciele utożsamiają się ze swoją życiową misją tak jak kiedyś Jan 

Chrzciciel? Czy bywają w swym środowisku jedni wobec drugich lojalni tak jak Jan 

Chrzciciel, który swoich własnych uczniow przekazywał pod opiekę Chrystusowi? 

Jezus Nauczyciel to przypadek bardzo szczególny. Nauczal, jak wiadomo slowem, ale 

chyba jeszcze bardziej calym zyciem. To bardzo znamienne, że po Jego pierwsi pierwsi 

clirześcijanie powiedzieli o Nim: „Przeszedł przez życie wszystkim dobrze czyniąc” (Dz 

10,38). Czyniąc dobrze wychowuje się również albo nawet bardziej niż, gdy się mądrze 

mówi. My też nauczycieli dobrych, ludzkich lepiej pamiętamy niż tylko bardzo nawet 

mądrych. Najlepiej, rzecz jasna, byłoby, gdyby o każdym nauczającym można było 

powiedzieć tak jak o Jezusie: Nauczyciel dobry! (Mt 10,17; Łk 18, 18). 



Do Pawła trzeba by nam modlić się o łaskę jego nauczycielskiej gorliwości nie tylko 

w nauczaniu słowem, lecz także we wszelkim zatroskaniu o wszystkich nauczanych. 

Paweł nie tylko oświadczał: „Biada mi gdybym nie głosił ewangelii” (1 Kor 9,16) lecz 

także pisał do Koryntian o swojej „codziennej udręce płynącej z zatroskania o wszystkie 

Kościoły” (2 Kor 11,28). Cała ta nauczycielska zaduma, ten bardzo szczególny rachunek 

sumienia niechiby się też kojarzył ze słowami apostoła Pawła wielkiego nauczyciela, 

który jest ciągle przejęty tym, „by głosząc innym naukę, sam nie został uznany za 

winnego”  

(1 Kor 9,27). 

 

Wychowanie religijne młodzieży galicji w duchu chrześciaństwa.  

Analiza historyko-pedagogiczna 

W artykule przeprowadzono analizę zasad konceptualnych wychowania 

chrześcijańskiego przedstawicieli Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. 

Rozpatrzono katolickie podejście do rozumienia procesu wychowania. Przedstawiono 

główne idee, treść, formy i środki wychowania chrześcijańskiego oraz konieczność 

współpracy społeczeństwa i Kościoła dla pomocy szkole w sprawie wychowania.  

 

Summary 

Conceptual principles of Christian education that was developed by representative 

Ukrainian Greek-Catholic churches are analysed in the article. The catholic going is 

examined for understanding of the process of looking affer family. Basic ideas, 

maintenance, forms and facilities of realization of Christian education and necessity of 

collaboration of civil society and Church, are traced for helping family in matters of 

education 

 

 

Miłość przeżywana  

– Piąta Ewangelia napisana życiem Ojca Świętego Jana Pawła II.  

Miłość stanowi fundamentalną wartość w życiu ludzkim. Chrześcijaństwo uznaje miłość 

za nieodzowny czynnik autentycznego rozwoju ludzkości i człowieka. Miłość 

nadprzyrodzona obejmuje miłość siebie samego, miłość ludzi i miłość Boga. Ojciec 

Święty Jan Paweł II w Adhortacji „Familiaris consortio” ukazuje miłość jako źródło i siłę 



wspólnoty rodzinnej. Miłość według Karola Wojtyły jest zjawiskiem wieloetapowym 

i niejednorodnym. Mówiąc o owocach miłości Sługi Bożego Jana Pawła II jako piątej 

ewangelii, należałoby przywołać wiele aspektów tej miłości. Niewątpliwym 

osiągnięciem działalności ekumenicznej jest tzw. dialog miłości, któremu Jan Paweł II 

poświęcił wiele uwagi. Pontyfikat jego to pisana życiem piąta ewangelia przepełniona 

miłością Boga i człowieka.  

 

Summary 

Love in life - the fifth gospel written by the life of Pope John Paul II 

Love is a fundamental value in a human life. Christianity regards love as the 

indispensable factor for authentic humanity and human being development. 

Supernatural love involves love of yourself, love of people and love of God. Pope John 

Paul II in his Apostolic Exhortation “Familiaris Consortio” presents love as the source 

and strength of the family. Love by Karol Wojtyla is a multistep and heterogeneous 

phenomenon. Speaking of the fruits of love, the Servant of God John Paul II as the fifth 

gospel, we should recall the many aspects of love. Undoubted achievement of 

ecumenical activity is so called dialogue of love which John Paul II has devoted much 

attention. His pontificate is a written in the fifth gospel filled with love of God and man. 

 

 

Autorytet rodziców jako podstawa współczesnej pedagogii 

Naturalny autorytet w wychowaniu jest niezbędny, aby rodzice mogli zaoszczędzić sobie 

strofowania i wymierzania kar. Dysponując nim pokazują, że rzeczywiście są rodzicami. 

Mimo że problemy z autorytetem najmocniej dają znać o sobie w okresie dorastania 

dzieci, to jego budowanie trzeba zacząć już od pierwszych lat życia. Wielu uważa 

bowiem autorytet za coś, co w sposób oczywisty przysługuje nam z samego tytułu bycia 

rodzicami. Autorytet rodziców jest dzisiaj nadal zarówno możliwy, jak i konieczny. Jest 

możliwy, ponieważ istnieją osiągalne dla rodziców działania, pozwalające zbudować go 

i utrzymać. A jednocześnie jest konieczny, bo w dzisiejszym świecie to właśnie autorytet 

rodziców, który stanowi dla dzieci stały punkt oparcia i wskazuje im bezpieczną drogę 

w życiu, potrzebny jest bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. 

 

Summary 



The authority of parents as the basis of modern pedagogy 

Natural authority in education is necessary to allow parents to save the scolding and 

penalties. Having the authority they show that they really are the parents. Although 

most problems with authority make themselves felt in the children’s adolescence, his 

construction must begin from the first years of life. Many think the authority is 

something that obviously we are entitled to from the title of being parents. The authority 

of parents today is still both possible and necessary. This is possible because there are 

activities available for parents to allow him to build and maintain. At the same time is 

necessary because in today’s world the parents’ authority, which provides for children 

became a point of support, and shows them a safe way in life, is needed more than ever 

before. 

 

 

Wkład zakonów chrześcijańskich w rozwój i poszanowanie środowiska 

naturalnego 

Papież Jan Paweł II oficjalnie ogłosił św. Franciszka z Asyżu patronem ekologii. 

Przesłanie tego świętego inspiruje i wiąże współczesnych chrześcijańskich działaczy 

ekologicznych. Autor tego opracowania napisał kompendium o stanie współczesnego 

środowiska naturalnego z punktu widzenia tradycji Kościoła oraz współczesnych 

ekspertów, którzy oceniają środowisko naturalne z uwzględnieniem chrześcijańskich 

zasad. W skrócie rekapituluje również wypowiedzi trzech papieży odnośnie życia i 

klimatu na naszej planecie.  

 

Abstrakt 

Pápež Ján Pavol II. oficiálne vyhlásil sv. Františka Assiského za patróna ekológie. Odkaz 

tohto svätca inšpiruje aj zaväzuje kresťanských ekológov našich čias. Autor tejto štúdie 

napísal kompendium (pojednanie) o stave dnešného životného prostredia z pohľadu 

tradície Cirkvi aj súdobých odborníkov, ktorí posudzujú životné prostredie z 

kresťanského hľadiska. Stručne rekapituluje aj vyjadrenia troch pápežov k životu 

a klíme na našej planéte. 

 

 

  



Szkoła katolicka kuźnią cnót społecznych 

Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą uspołecznienia człowieka, wspólnotą osób, 

gdzie od ojca i matki odebrać można najważniejszą lekcję życia – lekcję miłości. 

Wypełniając swoją wychowawczą misję, rodzina wnosi nieoceniony wkład w dobro 

wspólne – potrzebują jej wszyscy: jednostki i społeczeństwa. Rodzina jest zatem 

pierwszą, lecz nie jedyną ani wyłączną wspólnotą wychowującą. Spośród instytucji 

uczestniczących w wychowaniu młodego człowieka, miejsce szczególne zajmuje szkoła, 

gdzie poprzez systematyczną i krytyczną asymilację kultury odbywa się formacja osoby. 

Szkoła w naturalny sposób wpisuje się w misyjną powinność Kościoła. Apostolsko 

zaangażowana, zakorzeniona w duchu ewangelicznych prawd, staje się placówką 

o charakterystycznej tożsamości, którą legitymuje nurt szkolnictwa katolickiego. 

Nadzieją na uzyskanie integralnej formacji przez ucznia szkoły katolickiej są cnoty 

(społeczne sprawności), oparte na wartościach najwyższych i uniwersalnych. O ich 

walorze i znaczeniu dla wychowania niejednokrotnie mówił Jan Paweł II. Refleksja nad 

katalogiem cnót w niniejszym artykule nie jest jakimś anachronizmem, ale ważnym 

przypomnieniem i cenną wskazówką o wymiarze społecznym. Szkoła, o czym powinien 

pamiętać każdy, będzie kuźnią społecznych cnót jeśli będzie „świątynią”. Jeśli nią nie 

będzie, stanie się jaskinią (Pius XII).  

 

SUMMARY 

Catholic School forge social virtues 

The family is the first and fundamental school of socialization process, a community of 

people, where the father and mother can be a source of the most important lesson of life 

- a lesson of love. In fulfilling its educational mission, the family brings invaluable 

contribution to the common good - everybody needs it: the individual and the society. 

The family is therefore the primary but not sole and exclusive educating community. 

Among the institutions involved in the upbringing of a young man, the school occupies 

a special place, where through a systematic and critical assimilation of culture the 

formation of the person takes place. The school is a natural part of the missionary duty 

of the Church. With its apostolic commitment, rooted in the spirit of the Gospel truths, it 

becomes an institution of the characteristic identity of the Catholic school.Hope to see 

the integral formation of Catholic school students are virtues (social skills), based on the 

highest and universal values. Their value and importance of education were often 



emphasized by John Paul II.A reflection on the catalog of virtues in this article is not an 

anachronism, but an important reminder and a valuable clue for the society. Everyone 

should remember that the school will forge the social virtues only if it is “the temple”. If 

it is not, it will become a cave (Pius XII). 

 

 

Jan Paweł II i jego myśl pedagogiczna 

Wszyscy jesteśmy świadkami kryzysu systemów wychowawczych. Poza wszelką 

wątpliwość, dzisiaj inaczej niż kilkanaście lat temu funkcjonują szkoły, domy, rodziny 

i społeczeństwo. Nierzadko mamy do czynienia z prymitywnym i bardzo 

niebezpiecznym w skutkach modelem wychowawczym, zamykającym się w określeniu: 

„róbta co chceta”. Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone i niejednoznaczne. 

Z pewnością przyczynia się do tego rozwój nauki i techniki, postęp komunikacyjny, 

galopujące tempo życia, zagrożenia realne, a czasem i wyimaginowane. Nagłaśniane 

przez media nowoczesność, demokracja, tolerancja czy postęp nie idą w parze 

z umocowaniem odpowiadających im wartości w tradycji i systemach etycznych. Te 

dysonanse światopoglądowe są najbardziej widoczne wśród młodego pokolenia, 

ponieważ nie posiadło ono jeszcze umiejętności analitycznego myślenia, przewidywania 

konsekwencji swoich zachowań, logicznego wyciągania wniosków, selekcji poglądów. 

Tradycyjne i funkcjonujące jeszcze w poprzednim wieku autorytety, stają się w opinii 

młodzieży niemodne i anachroniczne. Współczesne czasy są często bardzo ostro 

określane jako czasy „cywilizacji śmierci”. Głowa Kościoła rzymsko-katolickiego – papież 

Jan Paweł II, od początku swojego pontyfikatu wypowiedział tej cywilizacji 

zdecydowaną walkę, wybierając w zamian „cywilizację miłości”. 

 

Summary 

Pope John Paul II and His Pedagogy 

Currently, we are all witnessing a crisis of educational systems. Beyond a reasonable 

doubt schools, homes, families and whole societies function differently than several 

years ago. Often we deal with primitive and very dangerous educational model, essence 

of which can be summarized: „Just do whatever you want.” The reasons of such situation 

are complex and ambiguous. They certainly include: development of science and 

technology, advances in communication, the galloping pace of life, many real – and 



sometimes imaginary – threats. Modernity, democracy, tolerance and progress, 

advocated by the media, do not go hand in hand with the authenticity of tradition and 

established value systems. These dissonances are most evident among the younger 

generation, because it has not yet developed analytical skills necessary for predicting 

consequences of various behaviors, for drawing conclusions logically or for the proper 

selection of views. The traditional idols, still relevant in the previous century, in the 

opinion of young people, are becoming unfashionable and anachronistic. Modern times 

are often very harshly referred to as the times of „civilization of death”. Head of the 

Roman Catholic Church – Pope John Paul II – from the beginning of his pontificate, spoke 

of the decisive battle against such civilization, preferring instead a „civilization of love”. 

 

 

Dewiacje seksualne – destrukcja czy wyzwanie dla współczesnej rodziny? 

Niniejszy artykuł został poświęcony bardzo ważnemu zagadnieniu, jakim jest wpływ 

dewiacji seksualnych na współczesną rodzinę. Mogą one być bardzo niebezpieczne, 

ponieważ pojawia się coraz więcej agresywnych zachowań, które mogą być bardzo 

niebezpieczne dla rodziny. Mimo iż są nieakceptowane w społeczeństwie, wiele osób 

decyduje się ogłosić światu o swojej „inności”.  

Dewiacje mogą być rozumiane jako odstępstwo od zasady, postępowanie niezgodne 

z przyjętą normą w społeczeństwie. Nie można ich całkowicie wyeliminować, ale należy 

podejmować próby rehabilitacji dewiantów. Dewiacje seksualne mogą mieć negatywny 

wpływ na rodzinę, więc nie należy dopuszczać do współuzależnienia, skutkującego 

rozpadem rodziny.  

 

Summary 

Sexual deviations – destruction or challenge for the contemporary family? 

This article is concentrated on very important subject which is an influence of sexual 

deviations for the contemporary family. It could be very dangerous because there are 

more and more aggressive behavior which can be very dangerous for the family. Despite 

being unacceptable in the society, many people decided to announce to the world about 

their otherness. Deviation can be understood as a deviation from the rules, conduct 

inconsistent with the accepted norm in society. They can not be completely eliminated 

but it should attempt rehabilitation of deviants. Sexual deviance may have a negative 



impact on the family, so it can not be allowed to codependency, resulting in family 

breakdown. 

 

 

Praca w aspekcie duchowych i moralnych wartości chrześcijańskich. 

We współczesnym świecie właśnie praca jest nieodłączną właściwością i własnością 

człowieka, dlatego stosunek do niej і do podziału stworzonego przez nią jest kamieniem 

węgielnym współczesnych systemów politycznych i społecznych, а zatem і państw. 

 

Резюме 

В современном мире именно труд, есть единственной неотъемлемой 

особенностью и собственностью человека, и потому отношение к нему, и к 

распределению созданного им, является краеугольным камнем современных 

политических и социальных систем, а следовательно и государств. 

 

Summary 

In the present day, just labor is a single and indivisible human characteristic and 

property. Thus, the treatment of labor and objects that are created by labor is a key 

stone of contemporary political and social systems, and so modern states. 

 

 

Osobowy charakter nadziei chrześcijańskiej 

Człowiek jako osoba jest podmiotem, istotą świadomą, wolną, wrażliwą na wyższe 

wartości, zdolną do samoopanowania i samokontrolowania. Integralnym wymiarem 

człowieka jest jego osobowe „być”, powiązane z realizacją wyższych wartości: prawdy, 

wolności, dobra, sprawiedliwości i miłości. Zgodnie z antropologią chrześcijańską, 

w swoim ostatecznym ukierunkowaniu wolność jest rzeczywistością pozytywną – 

zdolnością dobrowolnego zwrócenia się ku Bogu i otwarcia na uczestnictwo w Jego 

życiu. Tylko w Nim może ona osiągnąć swoją ostateczną celowość, dla której została 

stworzona. Stwarzając człowieka i powołując go do uczestnictwa w swoim własnym 

życiu, Bóg nie chciał mieć niewolnika, lecz istotę wolną i twórczą. Dar wolności sięga 

w wieczność, a w jego naturę wpisana została tajemnica wiecznego związku między 

Stwórcą a stworzeniem. 



Dlatego na dar nadziei, którego udziela Wcielony Syn Boży, człowiek winien 

odpowiedzieć w sposób rozumny i dobrowolny. Inaczej mówiąc, nadzieja nie byłaby 

prawdziwym osobowym darem wysłużonym przez Jezusa Chrystusa, gdyby oznaczała 

dla człowieka przymus jej przyjęcia. Wolność, a w konsekwencji prawe sumienie, to 

niezbywalny obszar w osobowej strukturze człowieka, który potwierdza wartość 

chrześcijańskiej nadziei. 

Wspomniana na początku encyklika Spe salvi może być postrzegana jako ojcowskie 

napomnienie ze strony Kościoła, aby angażując się z nadzieją w sprawy tego świata, 

człowiek nie lękał się tego, czym pragnie jego życie napełnić nadzieja chrześcijańska. 

Benedykt XVI zaakcentował, że po swym zmartwychwstaniu Jezus Chrystus trwa 

w dziejach ludzkości i w dziejach każdego człowieka jako Odkupiciel i jako światło, 

którego żadne ciemności nie są w stanie ogarnąć. Potęga Jego krzyża 

i zmartwychwstania jest zawsze większa od wszelkiego zła, którego człowiek się lęka. 

Nadzieja chrześcijańska jest więc nadzieją inkarnacyjną, a tym samym soteriologiczną. 

Jest to soteriologia wcielenia, krzyża i zmartwychwstania. Bóg Ojciec, który chce 

szczęścia człowieka i jego wiecznego życia, przybliża się do człowieka przez śmierć 

swojego Syna. Aby człowiek uwierzył w miłość Boga, aby uwierzył w to, że jest zbawiony 

przez Boga, musi zatrzymać się pod krzyżem Chrystusa oraz stanąć później przed 

pustym grobem. 

Między krzyżem a zmartwychwstaniem zawarta jest więc pewność nadziei, że Bóg 

pragnie zbawić każdego człowieka; pragnie jego szczęścia. Stąd bliskie powinno być 

każdemu wierzącemu zawołanie św. Leona Wielkiego, które nic nie utraciło na swej 

aktualności, pomimo upływu wieków: „Chrześcijaninie! Poznaj swoją godność. Stałeś się 

uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc niegodne obyczaje przeszłego życia i już do 

nich nie wracaj. Pomnij do jakiej należysz Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. 

Pamiętaj, że zostałeś wyrwany i przeniesiony do światła i Królestwa Bożego”62. 

 

Summary 

Personal Character of Christian Hope 

In the contemporary world Christian hope is often treated as contradictory, or even 

hostile, to a man. This improper view of the Christian hope in turn gets involved in the 

philosophical and anthropological ‘dispute about hope’. Consequently, the divine gift of 



hope which the Church proclaims in the name of Jesus Christ is described in the 

categories of individualistic egoism.  

The contents of the encyclical Spe salvi of Benedict XVI where we can find the depth of 

theological argumentation is inscribed in the constantly present care in the Church 

concerning the proper understanding of the Christian hope. The sign of this concern for 

human dignity as the subject of hope, deciphered in the light of the mystery of Jesus 

Christ, is, among other things, the conciliar Constitution Gaudium et spes as well as the 

first encyclical of John Paul II Redemptor hominis. In this encyclical we read: ‘Man in the 

full truth of his existence, of his personal being and also of his community and social 

being (…), this man is the primary route that the Church must travel (…), he is the 

primary and fundamental way for the Church, the way traced out by Christ himself, the 

way that leads invariably through the mystery of the Incarnation and the Redemption’ 

(no. 14).  

Reading the documents of the Church’s Magisterium and theological publications allow 

to display in this study, at least in brevity, selected elements of the personalistic concept 

of the Christian hope. Its personal character is based on the conviction that God shows 

mercy to the whole mankind which means to each individual human being. The work of 

redemption accomplished by the Incarnate Son of God constitutes the act of elevation 

the man to the dignity of a new creation. 

That is why the encyclical Spe salvi can be perceived as paternal admonition from the 

Church to make the man not fear what the Christian hope wants to fill his or her life in 

while he or she hopefully involves in the matters of this world. Benedict XVI has 

emphasized that after his Resurrection Jesus Christ has remained in the history of 

mankind as well as in the history of each man as a Saviour and Light that no darkness is 

able to overwhelm. 

 

 

Język religijny 

Język jest istotnym składnikiem celowych aktów i zachowań ludzi, indywidualnych lub 

społecznych. Wyspecjalizowaną częścią języka jest język teologii. W obrębie teologii 

język nabiera nowego, niepowtarzalnego wymiaru i znaczenia. Religia jest zjawiskiem 

odrębnym od wszelkich innych przejawów kulturowych i psychicznych. Jest działem 

kultury obejmującym dziedzinę poznania opartego na wierze nadprzyrodzonej. Język 



religijny odzwierciedla mocniejsze związki psychiczne między mówiącym a 

wypowiadaną treścią niż język świecki. Radykalnie odróżnia język religijny od 

świeckiego specjalna referencja: świecki odnosi się do zwykłego życia, nie ukazuje 

żadnej ontycznej głębi, a religijny mówi o tym, co transcendentne. Zależnie od formy i 

kontekstu wyrażenia języka religijnego mogą spełniać rozmaite funkcje. Istotną 

właściwością języka religijnego jest obecność wartościowania. Wydaje się, że język 

religijny ma szansę być zauważony i usłyszany w świecie kultury masowej, lecz pod 

warunkiem, że zachowa swą odrębność stylistyczną, a nadto będzie on spontaniczny i 

autentyczny, odwołujący się do osobistego przeżycia i doświadczenia religijnego i to 

doświadczenie prowokujący. 

 

Summary 

Language is an essential component of intentional acts and behavior of people, 

individual or social. Specialized part of the language is the language of theology. Within 

the language of theology takes on a new, unique dimension and meaning. Religion is a 

phenomenon separate from all other cultural and psychological forms. Religion is a part 

of culture including the field of knowledge based on supernatural faith. Religious 

language reflects a stronger psychological relationship between the speaker and the 

spoken content than the secular language. Special reference radically differs religious 

language from secular language: secular refers to the usual life, does not show any 

ontological depth, and religious refers to transcendent matters. Expressions of religious 

language depending on the form and context can fulfill various functions. An important 

function of religious language is evaluation. It seems that religious language is likely to 

be noticed and heard in the world of mass culture, but on condition that it will maintain 

its stylistic separation and, moreover, it will be spontaneous and authentic, referring to 

personal experience and religious experience and this experience provoking. 

 

 

Edukacja w nowej rzeczywistości 

We współczesnej edukacji obserwujemy bardzo ciekawe zjawisko ścierania się dwóch 

warstw: twardego konserwatyzmu wielu nauczycieli i warstwy organizacyjnej 

szkolnictwa z płynną – w baumanowskim sensie – warstwą uczniowską, społeczną, 

kulturową, a przede wszystkim technologiczną. Celem „Szkoły w nowej rzeczywistości” 



jest demonstrowanie przełomowych osiągnięć w dziedzinie jakości, wydajności oraz 

nowoczesnej edukacji. Taki przełom jest konieczny ze względu na coraz mniejszą 

efektywność tradycyjnego nauczania, opartego w głównej mierze na słuchaniu 

i odtwarzaniu, nie potrafiącego już przyciągnąć uwagi ucznia i w niczym nie 

przypominającego uczącej się organizacji. Edukacja XXI wieku jest oparta na innych 

zasadach niż te, które znaliśmy dotychczas. Powszechny dostęp do informacji, a także 

możliwość swobodnej wymiany myśli między ludźmi i krajami definiuje nowe warunki 

działania. Przystosować się do nich muszą nie tylko przedsiębiorstwa i organizacje 

rządowe, lecz również system edukacji. 

 

summary 

In modern education, we observe a very interesting phenomenon of the clash of two 

layers: a hard conservatism of many teachers and school organizational system with the  

fluid layer - in the bauman’s sense - of students, society, culture and above all 

technology. The purpose of the „Schools in new reality” is demonstrating the 

breakthroughs in quality, performance, and modern education. Such breakthroughs are 

necessary due to the decline of the effectiveness of traditional teaching, based primarily 

on listening and repeating,which no longer attracts the attention of a student and as 

such does not reminiscent of a learning organization. Education in the twenty-first 

century is based on different principles than those which we knew before. Universal 

access to information and the possibility of free exchange of ideas between people and 

countries defines new operating conditions. Not only must business and government 

organizations adopt to them but also the educational system. 

 

 

Risks of social exclusion in connection with natality and nuptiality in Slovakia 

after 1990 

Prezentowana praca stanowi refleksję na temat zagrożeń wykluczeniem społecznym w 

związku z przyrostem naturalnym i akceptację małżeństwa na Słowacji po roku 1990 

przez młodych ludzi. 

 

Abstract 



The presented paper is a reflection on risk of social exclusion in connection with natality 

and nuptiality in Slovakia after 1990.   

 

 

Kobieta jako obraz Nowego Testamentu w refleksji pedagogicznej 

Na kartach Nowego Testamentu mamy ukazane różne obrazy kobiet. Są to epizody, 

sceny rodzajowe oraz obrazy wydarzeń wielkich i traumatycznych. Wywołują one 

refleksję pedagogiczną. Dają pewien nakaz spojrzenia porównawczego na nas samych. 

Czy i jakim człowiekiem jest kobieta dziś? Ukazana w Nowym Testamencie, na tle życia 

codziennego - z jego problemami. Wydaje się tak żywa, plastyczna współczesnej. Są to 

kobiety młode, dojrzałe i stare, które – „jak w kalejdoskopie” - swoim życiem opowiadają 

o roli matki, żony, teściowej, siostry, córki. Kobiety pełne energii i schorowane. Kobiety 

dobre i złe. I tak okrutne jak Herodiada żona Heroda Antypasa. Spotykamy kobiety ciche, 

skromne, pracowite, opiekunki ogniska domowego, ale również zangażowane w sprawy 

społeczne i gospodarcze. Są dumą i podporą męża, ojca, brata, syna - w trudnych 

momentach, aż po chwile ostatnie, związane ze śmiercią. Jezus i Apostołowie uczą 

i pokazują, że kobieta jest traktowana równorzędnie z mężczyzną - w godności i szcunku 

jako człowiek. 

Kobieta na stronach Nowego Testamentu jest otoczona opieką, gdyż w pewien sposób 

potrzebuje jej, i jest słaba w konkurencji z mężczyzną- tak jak dziecko z dorosłym. Nie 

chodzi tu tylko o aspekt fizyczny, ale o relacje społeczne i podmiotowość osoby. Ta 

potrzeba opieki, zostaje silnie podkreślona w Ewangelii Jana (J 19,25-27), gdy Jezus 

umierając zwraca się do ucznia swego mówiąc: „Niewiasto, oto syn twój”, – następnie: 

„Oto twoja matka” - przekazując mu opiekę nad Maryją - matką swoją. Podkreślona 

zostaje w Nowym Testamencia wartość pracy kobiety, ale też i potrzeba kontaktu 

intelektualnego z mężczyzną- mężem, ojcem, bratem, synem. Kobieta - chrześcijanka, 

otrzymuje pełne prawo do aktywnego uczestnictwa w życiu swoim, rodziny, 

środowiska, z otoczeniem społecznym, w Kościele (Dz 1, 12-14) Podkreślona zostaje 

godność kobiety jako dziecka, panny dziewicy, matki, przyjaciółki, siostry, prawowitej 

małżonki. Nawet, gdy jest już starym człowiekiem ma zapewnioną opiekę rodziny lub 

gminy chrześcijańskiej, aby mogła godnie żyć. Nowy Testament ukazuje pewne wzory do 

naśladowania oparte o słowa Pawła (Rz 13, 10). „Miłość nie wyrządza zła drugiemu 

człowiekowi. Miłość więc jest wypełnieniem prawa”. 



 

Summary  

The woman - the chosen paintings - from cards of New Testamentu in pedagogical 

reflection  

New Testament then the gathering of texts - the Apostles’, Letters Gospels and the 

History of beginning of Church. We on cards of New Testamentu showed the women’s 

different „paintings”. This is the test of description, the test of meeting of information. 

The episodes be marked here the, general scenes, as also the paintings of great events 

and traumatic. These „paintings” - these women are how pedagogical reflection - for us. 

They give on us the certain order of comparative glance alone. We place question, we 

think - what is woman today? New Testament gives painting of the women’s life. They 

live with everyday day - with problems so similar to our -now. These women are / so as 

lively seem plastic painting - how present time - epoch. We choose here / we write / we 

show woman young, mature and old, which – „how in kaleidoscope” about one’s life they 

- tell about wife, mother-in-law, mother, sister, daughter... about their life. Women which 

are here they have a lot of energy, vitality and ill women are here. Good women and bad 

women. And so cruel how wife Herodiada Heroda Antypasa .  

 We see on the cards of Gospel a lot of women they are poor, modest, working the, carer 

of fire of house, heavily but also, the zangażowane in social matters and the economic 

matters. The the woman who is pride and the son’s, support the father’s,support the 

husband’s support - in difficult moments of life, to/on joint with the man’s death 

moments. Jezus and Apostles taught, that woman has to be treated evenly -identically in 

dignity and respect as man - identically (identically man identically woman).  

Worry woman on sides of New Testamentu be surrounded, because it need worry - she 

is weak in competition with man with men - so as child need from adult the worry of 

help. This is not only physical aspect, but social task -treatment appropriately woman’s 

person - to treat every man’s so as appropriately .  

This need of worry ( they look after woman) this becomes strongly underlined in Johna’s 

Gospel (J 19,25-27), when the dying on cross Jezus tells to John directs the information 

to pupil one’s directly - and this tells – „the Woman / the Woman this your son”. It tells 

to pupil then – „Here mother your” - Jezus tells to Maryji and it tells to John. Underlined 

value of woman’s work becomes in New Testamencie, but also and important one need 

with intellectual contact - husband, father, son, brother. Woman - Christian woman - full 



right has to active part in life: family, environment, with social surroundings, in Church 

(Dz 1,12-14). 

He underlined / woman’s dignity marks as man: as child - young girl and as old woman, 

as unmarried woman, as unmarried woman, as mother, as friend, as wife. This right - 

New Testament - shows, that Christian commune has / obliged to look after right - 

obliged to worry about woman - education, worry, right God. She authoress of this text 

showed several „the women’s” paintings - the the figure who are in New Testament 

description. This was small pedagogical reflection about their problems, about their 

behaviour - what they felt what had feeling. New Testament shows good examples, then 

it gives the science of imitation how man should live - Christian. The best man - nation - 

men should be to base - baa based on Pawła’s words (Rz 13, 10) -  „Love does not bad 

second man. Love so this is fulfilment right”. 

 

 

Analýza rodičovského príspevku v Ružomberku za roky 2007 - 2009 s výhľadom 

do roku 2011 

Analiza zasiłku rodzicielskiego w Ružomberoku na l.2007-2009 z perspektywą  w 

2011r. 

Artykuł przedstawia politykę rodzinną na Słowacji w ramach jej narzędzia. Oferuje 

analizy statystyczne zasiłku rodzicielskiego w Słowacji i regionie Ružomberok w latach 

2007-2009. Autor zwraca uwagę na nowe trendy jakie obecnie występują w polityce 

rodzinnej oraz jakie tendencje są zmian w prawie i całym procesie legislacyjnym. 

 

Abstract 

Analysis of the parental contribution in Ruzomberok for the years 2007 – 2009 onto the 

2011 

Post is trying to characterize a family policy, the introduction of the instrument and to 

bring its functionality and impact through the analysis of the parental contribution in 

Slovakia. These are primarily for monitoring development spending that benefits 

families in the district Ruzomberok for the years 2007 to 2009. Presents an analysis of 

data related to demographic processes, issues of reconciling work and family life. Benefit 

contribution is to offer at least partial view of the different dimensions of the changing 



reality of families in Slovakia and give attention to trends that require a new formulation 

of family policy in EU countries. 

 

 

W poszukiwaniu sposobów rozwiązywania konfliktów szkolnych 

i katechetycznych. Metoda Thomasa Gordona 

Jedną z podstawowych cech procesu katechetycznego, dokonującego się zarówno na 

gruncie wspólnot parafialnych, jak i szkoły jest dialog. Katecheza jako pouczenie, 

dokonuje się na drodze dialogu, rozmowy pełnej pytań i odpowiedzi, a nie tylko 

w sposób jednostronny jako wykład. Niewątpliwie w obecnych czasach dostrzegamy 

kryzys owego dialogicznego charakteru, zarówno w życiu społecznym, jak również 

w przestrzeni katechetycznej. Niejednokrotnie słyszy się o kolejnych incydentach 

i konfliktach, które mają miejsce w szkole, w relacji uczeń – nauczyciel, co nie omija 

także lekcji religii i niepowodzeń w dialogu katechizowany – katecheta. Dlatego poprzez 

niniejsze opracowanie spojrzymy najpierw na pojęcie, rodzaje, źródła i przyczyny 

konfliktów, na gruncie dialogu szkolnego i katechetycznego, aby następnie przybliżyć 

proponowaną przez Thomasa Gordona, przedstawiciela Amerykańskiej psychologii 

humanistycznej, metodę rozwiązywania konfliktów.  

 

Summary 

In the search for the ways to resolve school and catechetical conflicts. Thomas Gordon’s 

Method. 

One of the key features of the catechetical process, taking place in the parish as well as at 

school, is a dialogue. Catechesis as the teaching is performed through a conversation 

involving questions and answers and not only a one-sided lecture. Nowadays there is 

undoubtedly a crises of a dialogue both in the life of a community and the catechetical 

space. Many times we find out about numerous incidents and conflicts taking place at 

school, between a student and a teacher, which also involves Religion classes and thus 

leads to a failure of the dialogue between the catechist and their student. Therefore the 

paper aims at casting light first on the definition, the ways and the source and reasons of 

conflicts and then on the method of resolving conflicts according to Thomas Gordon, the 

representative of American humanistic psychology. 

 



Človek s postihnutím a jeho práva v sociálnej sfére 

Człowiek niepełnosprawny i jego prawa w sferze społecznej 

Artykuł rozwiązuje problem osób niepełnosprawnych w zakresie ich pozycji 

w społeczeństwie. Prezentuje cechy osoby niepełnosprawnej jako odbiorcy pomocy 

społecznej i wskazuje na istotne charakterystyczne znaki dostawcy pomocy socjalnej. 

W końcu przynosi informacje o prawach socjalnych, zawartych w kilku 

międzynarodowych dokumentach i w ustawodawstwie Słowacji. 

 

Abstract 

The people with handicap and they rights in the social ambit. 

The article is focused on the people with handicap in terms of their position in society. 

Presents the characteristics of a person with disabilities as recipients of social assistance 

and points to the essential features of the social assistance. In the final parts brings 

social rights enshrined in several international instruments and in Slovak legislation. 

Abstrakt 

Príspevok sa venuje problematike ľudí so zdravotným postihnutím z hľadiska ich 

postavenia v spoločnosti. Predkladá charakteristiku človeka s postihnutím ako 

prijímateľa sociálnej pomoci a poukazuje na nevyhnutné črty poskytovateľa sociálnej 

pomoci. V závere prináša informácie o sociálnych právach zakotvených v niektorých 

medzinárodných dokumentoch i v slovenských právnych predpisoch. 

 

 

Transformácia sociálnej starostlivosti 

Transformacja opieki społecznej 

W latach dziewięćdziesiątych nastąpiła transformacja opieki społecznej w kierunku 

pomocy socjalnej. Artykuł przedstawia nowe zasady polityki społecznej i filozofii 

przemian społecznych w szczególności w zakresie świadczenia pomocy społecznej. 

 

Abstract 

The transformation of social care 

In the nineties there was a significant transformation of social care and understanding of 

the transformation of social welfare for social assistance. Article brings a new social 



principles and philosophy of social transformations in particular in terms of social 

assistance provider. 

 

Abstract 

V deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia došlo k výraznej premene chápania 

sociálnej starostlivosti a k pretransformovaniu sociálnej starostlivosti na sociálnu 

pomoc. článok približuje princípy novej sociálnej politiky a filozofiu sociálnych premien 

najmä z hľadiska poskytovateľa sociálnej pomoci. 

 

 

Testament - rozporządzenie na wypadek śmierci 

Testament, czyli rozrządzenie albo rozporządzenie na wypadek śmierci, a także 

czynność prawna lub dokument. Dzięki temu aktowi możliwe jest przejście praw 

i obowiązków po osobie zmarłej, zwanej spadkodawcą lub testatorem na powołanych 

przez niego spadkobierców. W prawie polskim wyróżnia się dwie grupy testamentów, 

a mianowicie zwykłe i szczególne. Do zwykłych zalicza się testament własnoręczny 

zwany również holograficznym, notarialny i allograficzny, natomiast testamentami 

szczególnymi są ustny, podróżny i wojskowy. Wszystkie wyżej wymienione rodzaje 

rozporządzeń testamentowych są obecnie wykorzystywane w polskim prawie 

spadkowym a rozrządzenia w nich zawarte stanowią podstawę dziedziczenia. Oprócz 

dziedziczenia testamentowego obowiązuje również dziedziczenie ustawowe, ale tylko 

w sytuacjach, gdy osoba zmarła nie zostawiła po sobie żadnego dokumentu ostatniej 

woli. Oba opisane przeze mnie rodzaje przekazywania schedy spadkowej po osobie 

zmarłej mają ogromny wpływ na więzi powstające w rodzinach, ponieważ już od 

najdawniejszych czasów spadki stanowiły ważny element życia dla osób wchodzących 

w krąg dziedziców. W dzisiejszym społeczeństwie mają również ogromną wymowę. 

Przejawia się w szczególności w sytuacjach, gdy zawartość testamentu niesie dla 

spadkobierców znaczący wzrost ich dotychczasowego majątku. 

 

Summary 

A last will is a statement about distribution of rights and properties made by person in 

the case of death. It is also a legal act or document by which an appointed heir is 

provided with rights and obligations after the death of the testator. In the Polish law 



there are two groups of testament. Common will. Special will. Common will is a hand-

written will known as holographic, notarial will and allographic will in which the last 

wishes are written in the  form of protocol. Special will contains oral will, will made 

overseas  and military will. All of the mentioned types of wills constitute the basis for 

inheritance. Besides the testamentary succession it is also possible the intestate 

succession, but only in situations, when the dead person left no document of the last 

wish. Both types of inheritance have an immense influence on family bonds. Inheritance 

always played very important role in lives of heirs and also nowadays it has great impact 

on people especially when the contents of the will can bring considerable increase of 

their wealth. 

 

 

Gastronomia formą pedagogii 

Анотація досліджено професійна підготовка виробничого персоналу ресторанної 

справи. Проаналізовано розвиток української кухні, зроблено порівняння 

національних кулінарій України і Польщі. Обґрунтовано важливість практичного 

використання прогресивного досвіду кулінарного мистецтва обох країн.  

Summary 

National traditions of Ukraine 

Annotation: research of professional preparation of working staff in the restaurant 

industry. The author analysed the development of Ukrainian cuisine, compared 

Ukrainian and Polish national cuisines. The author justified the importance of practical 

use of progressive experience of culinary art in both countries. 

 

 

Zjawisko okultyzmu w świadomości studentów KUL w Stalowej Woli 

Wiek XXI to czas, kiedy działalność okultyzmu wzrasta bardzo burzliwie i szybko. 

Mogłoby się wydawać, że istotną przyczyną tegoż stanu rzeczy jest wszechobecne 

zobojętnienie ludzi na zło i grzech oraz brak wiary w istnienie osobowego zła – Szatana. 

Bodźcem skłaniającym do podjęcia tego tematu była ogromna ciekawość oraz równie 

duże zainteresowanie danym zjawiskiem, a także chęć sprawdzenia za pomocą badań 

własnych tego, czy studenci świadomi są z czym mają do czynienia. Usystematyzowane 

oraz poklasyfikowane wyniki badań, przeprowadzonych na Wydziale Zamiejscowym 



Nauk o Społeczeństwie oraz Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Gospodarce - 

Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Stalowej Woli, przybliżają nam wiedzę 

studentów dotyczącą zjawiska okultyzmu, przyczyn uciekania się do praktyk 

okultystycznych, a także konsekwencji oraz sposobu pomocy osobom uwikłanym w to 

zjawisko. Przemyślenia odnośnie całości artykułu i badań przedstawione zostały 

w zakończeniu. 

 

Summary 

The XXI century is a time when occult activity increases very violently and quickly. It 

might seem that a significant cause of that situation is a ubiquitous human indifference 

to evil and sin and lack of faith in the existence of a personal evil - Satan. Incentive to 

take up this theme was a huge curiosity and an equally strong interest in the 

phenomenon, and also a desire to check their own research on whether students are 

aware of what they were dealing with. Systematized and subdivided the results of 

studies conducted at the Faculty of Social Sciences, long-distance and long-distance 

Faculty of Science and Law on the Economy - Catholic University of John Paul II in 

Stalowa Wola, bring us closer to understanding the phenomenon of students on the 

occult, reasons to resort to occult practices, as well as the consequences and how to help 

those entangled in this phenomenon. Thoughts on a whole article and research are 

presented in the end. 

 

 

Filozoficzno-teologiczna koncepcja religijności osób niepełnosprawnych 

Artykuł nt.” Filozoficzno-teologiczna koncepcja religijności osób niepełnosprawnych” 

podejmuje teoretyczne studium nad faktem religijności, a więc życia wiarą i wyrażania 

jej przez osoby, które stygmatyzowane są deficytami, dysfunkcjami 

i nieprawidłowościami rozwojowymi. Sprzeciwia się redukcjonistycznemu ujęciu 

człowieka sprowadzanego jedynie do sfery psychofizycznej, bez uwzględnienia jego 

przestrzeni duchowej, która stanowi podłoże jego duchowości, a zatem i samej 

religijności. Autor definiuje i określa pojęcie religijności wraz z jej komponentami; 

odwołuje się do podstawowych myśli filozoficznych i teologicznych, przywołując kilku 

myślicieli i przedkłada reprezentowaną przez nich argumentację związaną 

z antropologią człowieka; wskazuje „możnościowy” (ukonstytuowany w każdej osobie- 



podmiocie) charakter duchowej przestrzeni, która transcenduje z natury rzeczy poza 

własną osobę- podmiot, ku Absolutowi- Bogu; określa specyficzne przymioty i cechy 

dynamicznego procesu rozwoju religijnego. Przywołana argumentacja zmierza także do 

podtrzymania fundamentalnego założenia, postulowanego przez pedagogikę katolicką, 

o roli duchowości w przestrzeni całościowego rozwoju osoby, niezależnie od jej 

ograniczeń psychiczno-somatycznych. W związku z powyższym, fakt religijności 

i umożliwienie jej wyrażania, przeżywania, powinien stanowić jeden z ważniejszych 

priorytetów współczesnych nauk pedagogicznych, socjologicznych i psychologicznych. 

 

Summary 

Article on „Philosophical and theological concept of religiosity of disable people“ 

undertakes the theoretical study on the fact of religion, and so a life of faith and 

expression of the faith by people who are stigmatised by disabilities, impairments and 

developmental abnormalities. The article is opposed to reductionistic view of a human 

being only to the psychological and physical sphere, without considering its spiritual 

aspect, which is the base of his spirituality, and therefore the base of his religious. The 

author defines and specifies the concept of religiosity and its components; he refers to 

the basic philosophical and theological thoughts, recalling a few thinkers and presents 

their arguments connected with human anthropology, he shows „possible“ (constituted 

in each person-entity) spiritual space which transcends from the nature of things 

beyond his own person-entity, to the Absolute - God, defines the specific qualities and 

characteristics of the dynamic process of religious development. Presented 

argumentation tends to maintain the fundamental assumption, postulated by the 

Catholic pedagogy about the role of spirituality in the space of the overall development 

of a person, regardless of his psycho-somatic limitations. Therefore, the fact of religiosity 

and allowing to express and to experience the religiosity should be one of the major 

priorities of the modern pedagogical, sociological and psychological sciences. 


