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WSTĘP

Zagadnienie wychowania jest niezwykle istotne z punktu widzenia jednostki 
oraz całych struktur społecznych, dlatego skupiają na nim uwagę nie tylko 
przedstawiciele pedagogiki i katechetyki, ale całe społeczeństwo – zarówno 
w wymiarze mikro- jak i makrospołecznym. To od jakości procesu wycho-
wawczego w dużym stopniu zależy rozwój i tożsamość samej osoby, a także 
przyszłość społeczeństwa, narodu i Kościoła. Z perspektywy historycznej 
można uznać, że już od starożytności zmieniały się idee, koncepcje i mo-
dele wychowania, przy czym często były one powiązane z aktualnymi prą-
dami filozoficznymi. W Europie, mimo zróżnicowanego spojrzenia na rze-
czywistość społeczno-kulturową, przez wieki dominowało przekonanie, że 
u źródeł kulturowej jedności Europy, obok kultury antycznej i rzymskiego 
prawa, znajduje się chrześcijaństwo. Wpłynęło ono na rozwój cywilizacji eu-
ropejskiej, znajdując odzwierciedlenie w życiu politycznym, gospodarczym, 
społecznym, kulturowym i religijnym, a także na kształtowanie się pedago-
gii, która budowała swoje aksjologiczne podstawy inspirując się chrześcijań-
stwem i opierając na chrześcijańskim rozumieniu pojęcia osoby1. Niewątpli-
wie w rozwoju społeczeństwa i kultury europejskiej ogromną rolę odegrała 
religia, przede wszystkim judaizm i chrześcijaństwo, przy czym na zachodzie 
Europy ujawniały się wpływy Kościoła katolickiego i Kościołów protestanc-
kich, zaś na wschodzie kontynentu Kościoła prawosławnego, co niosło ze 
sobą zróżnicowane spojrzenie na człowieka, społeczeństwo i kulturę.

1 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześci
jańskiej, Lublin 1999, s. 17–34; M. Nowak, Pedagogika personalistyczna, w: Leksykon pedago
giki religii. Podstawy – koncepcje – perspektywy, red. C. Rogowski, Warszawa 2007, s. 542–553.
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Inspirowanie się chrześcijaństwem było szczególnie widoczne w rozwo-
ju szkolnictwa i koncepcji pedagogicznych, co znalazło odzwierciedlenie 
między innymi w pedagogice II Rzeczypospolitej. W 1918 roku, po odzy-
skaniu niepodległości po ponad stuletniej niewoli, Polska przejęła systemy 
oświatowe dawnych państw zaborczych, ale stanęła także wobec ogromnego 
problemu, jakim był analfabetyzm. Już w 1919 roku w państwie wprowa-
dzono obowiązek szkolny dla dzieci i młodzieży w wieku 7–14 lat. Ucznio-
wie mogli uczęszczać do szkół publicznych oraz prywatnych. Duże proble-
my ze zróżnicowanym poziomem edukacyjnym dzieci, z przygotowaniem 
budynków i sal lekcyjnych, a także wykształceniem kadry nauczycielskiej 
powodowały, że funkcjonowały szkoły o różnym stopniu zorganizowania. 
Podstawą szkolnictwa średniego ogólnokształcącego były trzyletnie gimna-
zja niższe oraz pięcioletnie gimnazja wyższe. Dopiero w 1932 roku ówcze-
sny minister oświaty Janusz Jędrzejewicz wprowadził nowy model, składa-
jący się z sześcioletniej szkoły powszechnej, czteroletniego gimnazjum oraz 
dwuletniego liceum. W 1918 roku powołano do istnienia Katolicki Uniwer-
sytet Lubelski, służący zarówno rozwojowi nauki jak i formacji elit katolic-
kich. Intensywnie rozwijała się również polska myśl pedagogiczna znajdu-
jąca odzwierciedlenie w teorii i praktyce pedagogicznej2. Niestety, najpierw 
okupacja niemiecka, a później radziecka osłabiły rozwój pedagogiki chrze-
ścijańskiej. Badania pedagogiczne podejmowane w okresie Polskiej Rzecz-
pospolitej Ludowej skupiały się przede wszystkim na usuwaniu wszelkich 
prądów i nurtów pedagogicznych niezgodnych z marksizmem, dążąc do 
jednostronnego odczytywania rzeczywistości pedagogicznej z perspektywy 
ideologii socjalistycznej. Przyjmowano, że każda niezgodna z marksizmem 
teoria wychowania posiada albo swój wymiar klasowy (co już skłania do 
jej odrzucenia), albo jest bezużyteczna, albo stanowi wręcz zagrożenie dla 
przyjętego systemu. Tym samym wszelkie teorie pedagogiczne były pod-
porządkowane celom ideologicznym narzucanym odgórnie przy równo-
czesnym wykluczaniu lub spychaniu na margines innych prądów i nurtów 
pedagogicznych3. Dominacja pedagogiki socjalistycznej przy jednoczesnym 
ograniczeniu kontaktów polskich pedagogów do kręgu uczonych z krajów 
socjalistycznych, z jedynie nielicznymi działaniami z pedagogami poza „że-
lazną kurtyną”, powodowała osłabienie rozwoju nowych teorii wychowania.

2 Por. I. Ceglarek, Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej 
w założeniach Ustawy o Ustroju Szkolnictwa z 1932 r., Częstochowa 2018.

3 Por. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998, s. 9–11.
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Przemiany społeczno-polityczne, jakie dokonały się w 1989 roku, przy-
niosły nadzieję na powrót Polski do kręgu krajów kultury chrześcijańskiej, 
w tym również odrodzenie rozwijanej w okresie międzywojennym myśli 
pedagogicznej. Polacy jednak nie do końca byli świadomi, że żyjąc za „że-
lazną kurtyną”, pozostawali odcięci od przemian społeczno-kulturowych 
dokonujących się w Europie Zachodniej. Wkraczając do Europy ze swoim 
entuzjazmem religijnym, wchodzili do innej rzeczywistości, niż ta, która ja-
wiła się w ich wyobrażeniach, zaś sam proces transformacji politycznej, eko-
nomicznej, społecznej i kulturowej okazał się bardziej skomplikowany, niż 
przewidywano. Po początkowej euforii wywołanej „powrotem” do Europy 
dość szybko ujawniły się niespodziewane trudności, problemy i zagroże-
nia, zwłaszcza w sferze kulturowo-religijnej, gdyż Europa nie jawiła się jako 
matka oczekująca z otwartymi ramionami na zagubione dzieci, ale raczej 
jako surowy strażnik narzucający swoje poglądy, normy i zwyczaje. Zdu-
mienie wielu Polaków wywoływał szczególnie fakt, że za zachowaną ter-
minologią chrześcijańską (nazwy szkół, uniwersytetów, szpitali, instytucji, 
ulic…), nie szły w parze oczekiwane treści chrześcijańskie. W latach kiedy 
Polacy i inne narody Europy Środkowej i Wschodniej walczyły z systemem 
narzuconym przez ,,starą lewicę”, w krajach Europy Zachodniej dokonywała 
się antychrześcijańska rewolucja wspierana przez tzw. ,,nową lewicę”.

Dostrzegając zmiany zachodzące w Europie po upadku Muru Berlińskie-
go, papież Jan Paweł II zauważał, że Europa nie może już tylko powoływać 
się na swoją chrześcijańską przeszłość, ale powinna też budować fundamen-
ty przyszłości, szczególnie w kontekście gwałtownych przemian rzeczywi-
stości Starego Kontynentu. W adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa 
zarysował wyzwania i znaki nadziei dla Europy: „Wydaje się bowiem, że 
czasy, w jakich żyjemy i związane z nimi wyzwania to okres zagubienia. Tylu 
ludzi sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni na-
dziei, stan ducha wielu chrześcijan jest podobny. Liczne niepokojące oznaki 
pojawiły się na początku trzeciego tysiąclecia na horyzoncie kontynentu eu-
ropejskiego, który «choć jest pełen znaków i świadectw wiary, a jego spo-
łeczność niewątpliwie żyje w większej wolności i jest bardziej zjednoczona, 
odczuwa skutki spustoszenia, jakiego dawna i najnowsza historia dokonała 
w najgłębszych tkankach jej ludów, często rodząc rozczarowanie». Wśród 
wielu aspektów, szeroko zarysowanych również przy okazji Synodu, chciał-
bym przypomnieć utratę pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, któremu 
towarzyszy swego rodzaju praktyczny agnostycyzm i obojętność religijna, 
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wywołująca u wielu Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowego za-
plecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione 
im przez historię. Nie dziwią zatem zbytnio próby nadania Europie obli-
cza wykluczającego dziedzictwo religijne, a w szczególności głęboką duszę 
chrześcijańską, przez stanowienie praw dla tworzących ją ludów, w oderwa-
niu od ich życiodajnego źródła, jakim jest chrześcijaństwo. Oczywiście na 
kontynencie europejskim nie brak cennych symboli chrześcijańskiej obec-
ności, ale wraz z powolnym, stopniowo wkraczającym zeświecczeniem, po-
wstaje niebezpieczeństwo, że staną się one jedynie pamiątkami przeszłości. 
Wielu ludzi nie potrafi już łączyć ewangelicznego przesłania z codziennym 
doświadczeniem; wzrasta trudność przeżywania osobistej wiary w Jezusa 
w takim kontekście społecznym i kulturowym, w którym chrześcijańska 
koncepcja życia jest stale wystawiana na próbę i zagrożona; w wielu sferach 
publicznych łatwiej jest deklarować się jako agnostycy, niż jako wierzący; 
odnosi się wrażenie, że niewiara jest czymś naturalnym, podczas gdy wia-
ra wymaga uwierzytelnienia społecznego, które nie jest ani oczywiste, ani 
przewidywalne. Z tą utratą chrześcijańskiej pamięci wiąże się swego rodzaju 
lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny. Bar-
dziej się boimy przyszłości, niż jej pragniemy. Niepokojącą oznaką tego jest 
między innymi wewnętrzna pustka dręcząca wielu ludzi i utrata sensu życia. 
Jednym z wyrazów i owoców tej egzystencjalnej udręki jest zwłaszcza dra-
matyczny spadek liczby urodzeń, zmniejszenie liczby powołań do kapłań-
stwa i życia konsekrowanego, trudności w podejmowaniu definitywnych 
wyborów życiowych – jeśli nie wprost rezygnacja – również w małżeństwie. 
Jesteśmy świadkami rozpowszechnionej fragmentaryzacji egzystencji; domi-
nuje poczucie osamotnienia; mnożą się podziały i kontrasty. Wśród innych 
przejawów tego stanu rzeczy w dzisiejszej sytuacji w Europie zauważa się 
niebezpieczne zjawisko kryzysów rodzinnych i słabości samej koncepcji 
rodziny, przeciągające się i powracające konflikty etniczne, odradzanie się 
pewnych postaw rasistowskich, a nawet napięcia międzyreligijne, egocen-
tryzm izolujący jednostki i grupy od innych, narastanie powszechnej obo-
jętności etycznej oraz gorączkowe zabieganie o własne interesy i przywileje. 
Wielu ludzi obawia się, że trwająca obecnie globalizacja zamiast prowadzić 
ku większej jedności rodzaju ludzkiego, pójdzie za logiką, która spycha naj-
słabszych na margines i zwiększa liczbę ubogich na ziemi. W powiązaniu 
z szerzącym się coraz powszechniejszym indywidualizmem dostrzega się 
coraz mniej przejawów solidarności międzyludzkiej: podczas gdy instytucje 
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opieki pełnią godną uznania funkcję, zauważa się zanik poczucia solidar-
ności, co powoduje, że ludzie – choć nie brakuje im tego, co konieczne pod 
względem materialnym – czują się bardziej osamotnieni, pozostawieni sa-
mym sobie, pozbawieni uczuciowego oparcia”4.

Zdaniem ojca świętego Jana Pawła II odejście Europy od swojego dzie-
dzictwa chrześcijańskiego wywołuje nie tylko dezorientację i zagubienie 
Europejczyków, ale również narastający lęk przed przyszłością, która jawi 
się jako pusta i pozbawiona stabilnych punktów odniesienia. Szczególnie 
niebezpieczny jest zanik otwartości, życzliwości i solidarności międzyludz-
kiej oraz umacnianie się egocentryzmu, który prowadzi do coraz większej 
izolacji jednostki i osłabia respektowane dotychczas wspólnoty. Narasta 
potęga indywidualizmu, relatywizmu, utylitaryzmu, praktycyzmu, mate-
rializmu, redukcjonizmu oraz „politycznej poprawności”, która ponownie 
stawia Polskę w sytuacji, w której aby zachować swoją kulturową niepod-
ległość, musi ona przeciwstawiać się ogromnym ideologicznym wpływom 
odrzucającym wysoką kulturę chrześcijańską.

W sytuacji wzrastającego zagrożenia zarówno kultury chrześcijańskiej 
jak i samego człowieka oraz jego godności szczególnego znaczenia nabie-
rają środowiska, w których człowiek może czuć się bezpiecznie, realizować 
swoje życie i wzrastać. To dlatego na początku trzeciego tysiąclecia, mimo 
ujawniających się dysfunkcji, rodzina nadal pozostaje pierwszym środowi-
skiem rozwoju i wychowania człowieka, od której w dużym stopniu zależy 
jego kondycja ludzka, wybór wartości, przyjęte normy, dojrzałość osobowa 
i religijna. Ze względu na silne więzi łączące członków rodziny, różnorod-
ność relacji rodzinnych, a przede wszystkim bezinteresowną postawę służby 
względem drugiego człowieka pozostaje ona wspólnotą, w której człowiek 
jest bezinteresownie przyjmowany, akceptowany i kochany – a żadna inna 
instytucja edukacyjna nie może odtworzyć występujących w rodzinie relacji 
miłości, życzliwości i troski. Aktualnie, w sytuacji szczególnego zagrożenia 
zewnętrznego, zabezpieczenie zdrowia psychicznego i duchowego osoby 
stawia wymóg stworzenia środowisk, w których człowiek będzie mógł się 
schronić przed chaosem i niebezpieczeństwami5.

W perspektywie chrześcijańskiej rodzina posiada swoją godność i od-
powiedzialność. Równocześnie to właśnie do niej kieruje się wezwanie, by 

4 Ecclesia in Europa, nr 7–8.
5 Por. S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematy

ki, Toruń 2000, s. 81–82.
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stawała się tym, czym jest ze swojej natury, tj. zbudowaną na fundamencie 
sakramentu małżeństwa wspólnotą życia i miłości zmierzającą ku świętości. 
Rodzina chrześcijańska wytrwale dąży do tego, by być żywą częścią Kościoła 
poprzez udział w misji kapłańskiej, królewskiej i prorockiej Jezusa Chrystu-
sa. Jej istota i zadania są określone przez miłość skierowaną ku dobru sa-
mych małżonków oraz ich potomstwa, bowiem bierze swój początek w mi-
łości Boga6. Uczestnicząc w realizacji Bożego planu, według którego rodzina 
została ustanowiona, powinna ona wypełnić cztery podstawowe zadania: 
tworzyć wspólnotę osób, służyć życiu, brać udział w rozwoju społeczeń-
stwa, uczestniczyć w życiu i posłannictwie Kościoła7. Co istotne, zwłaszcza 
w kontekście niniejszej monografii, służba życiu nie ogranicza się do poczę-
cia i zrodzenia dziecka, ale obejmuje także wychowanie służące osiągnięciu 
zarówno celu ludzkiego (pełnia człowieczeństwa), jak i ostatecznego (zba-
wienie człowieka)8. To dlatego w dokumentach Kościoła podkreśla się: „Pra-
wo-obowiązek rodziców do wychowywania jest czymś istotnym i jako taki 
związany jest z samym przekazywaniem życia ludzkiego; jest on pierwotny 
i mający pierwszeństwo w stosunku do zadań wychowawczych innych osób, 
z racji wyjątkowości stosunku miłości łączącej rodziców i dzieci; wyklucza 
zastępstwo i jest niezbywalny, dlatego nie może być całkowicie przekazany 
innym, ani przez innych zawłaszczony”9. W realizacji misji wychowawczej, 
zwłaszcza w obliczu obecnych wyzwań i zagrożeń wynikających z rozwija-
jącej się „cywilizacji śmierci”, rodzina potrzebuje odpowiedniego wsparcia.

Drugim środowiskiem wychowawczym dzieci i młodzieży pozostaje 
szkoła. W odróżnieniu od rodziny funkcjonuje ona jako instytucja, która 
podlega kontroli odpowiednich władz oświatowych, a jej założenia i rozwój 
zależą od aktualnej polityki oświatowej. Szkoła, pozostając instytucją kształ-
cenia i wychowania, podobnie jak rodzina staje w obliczu różnorodnych 
zagrożeń zewnętrznych, a jednocześnie w wielu wypadkach sama generuje 
różne nieprawidłowości. Do trudności wynikających z czynników zewnętrz-
nych można zaliczyć: nieustannie trwającą reformę szkoły, zmiany priory-
tetów w polityce oświatowej i kłopoty finansowe, natomiast do wewnętrz-

6 Por. W służbie prawdzie o rodzinie. Prawda o człowieku rodzinie i cywilizacji. Teksty Księ
dza Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, red. B. Bassa, E. Osewska, J. Stala, Kraków 2019.

7 Por. Familiaris consortio, nr 18–64.
8 Por. Gravissimum educationis, nr 1.
9 Familiaris consortio, nr 36. Por. Gaudium et spes, nr 26; Gravissimum educationis, nr 3; 

Karta Praw Rodziny, art. 5.
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nych: encyklopedyzm, stresogenny charakter szkoły, brak jednoznacznego 
profilu wychowawczego, słabe przygotowanie kadry do podejmowania kwe-
stii wychowawczych, trudności z komunikacją i partnerskim traktowaniem 
rodziców w realizacji działań wychowawczych szkoły. Na tych wszystkich 
polach znajdują się jednak rezerwy pozwalające na zintensyfikowanie dzia-
łań wychowawczych podejmowanych przez szkołę. Ich realizacja wymaga 
otwarcia na nowe inicjatywy, odwagi i dużego wysiłku podejmowanego 
przez wszystkie osoby zaangażowane w działania wychowawcze, i to stąd 
wypływają propozycje „naprawy” szkoły, które generują nowe dyskusje nad 
jej założeniami, celami, zadaniami i metodami kształcenia oraz wychowa-
nia w polskiej szkole. Zainicjowana na początku przełomu społeczno-poli-
tycznego reforma systemu oświaty nieustannie trwa, bowiem niemalże każ-
dy nowo utworzony rząd przedstawia kolejne koncepcje dotyczące szkoły, 
co sprawia, że nie tylko rodzice, ale i sami nauczyciele mają trudność, by 
sprostać aktualnym zmianom zapisywanym w powstających ciągle nowych 
dokumentach oświatowych, zwłaszcza że wprowadzane zmiany często są 
wyrazem preferencji poszczególnych grup politycznych niż troski o pełny 
i integralny rozwój ucznia10. Jeśli współczesna szkoła w Polsce chce sprostać 
aktualnym wyzwaniom i odsunąć ryzyko pozostania skostniałą instytucją, 
nienadążającą za oczekiwaniami uczniów, rodziców i nauczycieli, to musi 
stać się szkołą nie tylko nauczającą, ale również rzeczywiście wychowującą, 
musi pomagać wychowankom w odnalezieniu się w obecnej rzeczywistości 
społeczno-kulturowej.

Jednym z podstawowych dokumentów prawa oświatowego regulujących 
funkcjonowanie szkoły w Polsce jest Ustawa Prawo oświatowe, zawierający 
następujący zapis: „Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne 
dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatel-
skich i Politycznych oraz Konwencji o prawach dziecka. Nauczanie i wy-
chowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyj-
muje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu 
u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszano-
wania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwar-

10 Por. K. Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej. 
Próba oceny, Warszawa 2010, s. 165–190.
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ciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu 
uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypeł-
niania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidar-
ności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”11. Zapis niniejszej 
ustawy, prócz wskazania na zgodność z innymi aktami prawnymi, podkreśla 
fakt, że realizowany w Polsce system oświaty służy nie tylko kształceniu, ale 
również wychowaniu uczniów z poszanowaniem chrześcijańskiego syste-
mu wartości, co zobowiązuje nauczycieli i cały personel szkoły do realnego 
podejmowania działań wychowawczych w tej instytucji. W artykule 1 ni-
niejszej ustawy zawarto szczegółowe wskazanie, mówiące o tym, że system 
oświaty zapewnia: „1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej 
Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania 
i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 2) wspomaganie 
przez szkołę wychowawczej roli rodziny; 3) wychowanie rozumiane jako 
wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emo-
cjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane 
przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży”12. Pod-
kreśla się tu zatem nie tylko prawo każdego obywatela do nauki, ale także 
do wychowania i opieki zgodnie z wiekiem i możliwościami rozwojowymi 
wychowanka, zaś wychowanie ujmowane jest integralnie jako wspomaganie 
rozwoju ucznia we wszystkich sferach dopełniane profilaktyką. Dodatko-
wo szkoła jest jasno określona jako instytucja udzielająca pomocy rodzinie, 
dlatego wchodząc w interakcje z rodziną, nie może jej podporządkowywać 
swoim celom, ale powinna podejmować działania na rzecz wzmocnienia 
funkcji wychowawczej rodziny. Można to uznać za próbę z jednej strony 
aksjologicznego ukierunkowania wychowania, zaś z drugiej zaznaczenia, że 
osiągnięcie zakładanych celów jest niemożliwe bez współdziałania podsta-
wowych instytucji wychowawczych w zakresie wychowania młodego po-
kolenia. Współczesna szkoła w Polsce musi być środowiskiem integralnej 
formacji osoby przygotowującym do samodzielnego i odpowiedzialnego 
życia w społeczeństwie oraz aktywnego udziału w kulturze.

Gwałtowne przemiany społeczno-kulturowe nie tylko powinny zachęcać 
czy skłaniać rodzinę i szkołę do podjęcia stałej i systemowej współpracy ze 
względu na dobro młodego człowieka, ale też do niej mobilizować. Z per-

11 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 i 1378), 
preambuła.

12 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., art. 1.
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spektywy pedagogiki chrześcijańskiej i katechetyki podstawowym środowi-
skiem wychowania pozostaje rodzina, a dalej szkoła i Kościół, przy czym 
rodzina ma naturalne prawo do wychowania, wcześniejsze od jakiejkolwiek 
instytucji wychowawczej. Analiza Konstytucji Gaudium et spes upoważnia 
do wskazania znaczenia rodziny i rodziców w procesie wychowania, na 
przykład przypomnienie, że jest „pierwszą szkołą życia chrześcijańskiego 
i szkołą bogatszego człowieczeństwa”13. Podobnie w innych dokumentach 
Soboru Watykańskiego II powracają wskazania dotyczące wychowania 
w rodzinie (Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Deklaracja o wychowaniu 
chrześcijańskim, Dekret o apostolstwie świeckich), które choć rozproszone 
tworzą wieloaspektową całość podkreślającą z jednej strony rangę i prawo 
rodziców do wychowania, zaś z drugiej ich odpowiedzialność za wychowa-
nie swojego potomstwa i potrzebę współpracy z innymi instytucjami wy-
chowawczymi, zawłaszcza ze szkołą katolicką.

Temat niniejszej monografii: Rodzina i szkoła w Polsce wobec współ
czesnych wyzwań wychowawczych określa dwa podstawowe środowiska 
podejmujące proces wychowania: rodzinę i szkołę, zakładając koniecz-
ność ich partnerskiej współpracy. Ponieważ zagadnienie to zostanie pod-
jęte na gruncie pedagogiki chrześcijańskiej i katechetyki, niezbędne jest 
odniesienie do nauczania Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce. 
Warto pamiętać, że w Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach daw-
nego obozu państw socjalistycznych, pedagogikę wypływającą z inspiracji 
chrześcijańskiej usunięto do przestrzeni badań teologicznych i zaklasyfi-
kowano do katechetyki. Niestety, myślenie socjalistyczne w dużym stopniu 
zostało obecnie zastąpione myślą liberalną, co powoduje dalsze deprecjo-
nowanie osiągnięć pedagogiki chrześcijańskiej, negowanie jej charakteru 
naukowego i zamykanie do przestrzeni eklezjalnej. Po ponad trzydziestu 
latach, jakie minęły od przełomu społeczno-politycznego, na pedagogikę 
chrześcijańską wciąż patrzy się z dużą podejrzliwością, chociaż wychowa-
nie podejmowane w polskiej szkole dokonuje się w szerokim kontekście 
różnorodnych inspiracji pedagogicznych, a także wciąż ujawniających się 
nowych teorii i nurtów wychowania.

Głównym celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie rodziny 
i szkoły w Polsce po przełomie społeczno-politycznym w 1989 roku jako 
podstawowych środowisk wychowawczych znajdujących się w obliczu róż-

13 Gaudium et spes, nr 52.
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norodnych wyzwań i zagrożeń wychowawczych wynikających z gwałtow-
nych przemian politycznych, społecznych, kulturowych, ideologicznych, 
edukacyjnych i religijnych zachodzących w Polsce, w Europie, ale również 
w szerszym kontekście współczesnej cywilizacji, zwłaszcza cywilizacji pół-
nocnoatlantyckiej. Do ważnych problemów badawczych, które wymagają 
podjęcia, należą niewątpliwie pytania o to, czy i w jakim zakresie rodzina 
i szkoła mogą ocalić zagrożony „cywilizacją śmierci” świat kultury. Z czego 
wynikają główne wyzwania i zagrożenia wychowawcze współczesności i na 
czym one polegają? W jakim zakresie i w jaki sposób współczesne prze-
miany społeczne, kulturowe, ekonomiczne, polityczne i religijne wpływają 
na proces wychowania dziecka i młodego człowieka? Jakie czynniki cywili-
zacyjne i w jakim zakresie wspierają, a w jakim osłabiają proces wychowa-
nia? Kto w Polsce określa priorytety wychowawcze w obecnym kontekście 
społeczno-kulturowym? Czy we współczesnym kontekście cywilizacyjnym 
kwestia relacji pedagogicznych między rodziną i szkołą jest jeszcze godna 
podjęcia w teorii i w praktyce? Czy reforma edukacji w Polsce sprzyja podej-
mowaniu działań wychowawczych przez rodzinę i szkołę? Na jakich płasz-
czyznach odbywa się współpraca rodziny i szkoły wspierająca wychowanie 
młodego pokolenia? Jakie działania państwa należy uznać za wspierające 
wychowanie w rodzinie i w szkole? W jakim zakresie narodowe debaty o ro-
dzinie podejmowały zagadnienie współczesnych wyzwań wychowawczych? 
Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania badawcze wymaga szczegóło-
wej analizy współczesnych uwarunkowań wychowania, przedstawienia ro-
dziny i szkoły w Polsce jako środowisk wychowawczych, wskazania szans 
i zagrożeń współpracy wychowawczej rodziny i szkoły, a także poszukiwa-
nia adekwatnych rozwiązań pedagogicznych i katechetycznych.

 Wychowanie w polskiej rodzinie i szkole nie dokonuje się w próżni 
politycznej czy społeczno-kulturowej, ale jest mocno osadzone w aktual-
nym europejskim i globalnym kontekście politycznym, etnicznym, gospo-
darczym, społecznym, kulturowym, edukacyjnym i religijnym. Musi ono 
uwzględniać nie tylko procesy przemian dokonujących się w najbliższym 
otoczeniu regionalnym czy krajowym, ale również uwarunkowań dzieją-
cych się na gruncie europejskim czy nawet globalnym. Źródłami wykorzy-
stanymi do podejmowanej analizy rodziny i szkoły wobec współczesnych 
wyzwań wychowawczych będą dokumenty Kościoła i państwa podejmujące 
kwestie wychowawcze, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów od 
Soboru Watykańskiego II oraz posoborowych dokumentów katechetycz-
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nych i wychowawczych (Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce), a tak-
że nauczania papieży: Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. 
W zaprezentowaniu pełnego obrazu wychowania w rodzinie i szkole, kon-
tekstów współczesnego wychowania oraz personalistycznej wizji człowieka 
i wychowania pomocne będą również aktualne publikacje z zakresu psycho-
logii, socjologii, pedagogiki, katechetyki, teologii oraz filozofii. Ze względu 
na fakt, że niniejsze poszukiwania naukowe będą dotyczyć przede wszyst-
kim rodziny i szkoły w Polsce, uwzględniono głównie literaturę podejmu-
jącą przedmiotową problematykę. Szukając rozwiązań aktualnych wyzwań 
wychowawczych stojących przed rodziną i szkołą, należy sięgnąć do perso-
nalizmu i humanizmu chrześcijańskiego przyjmującego proces wychowa-
nia integralnego jako współpracę wychowawcy i wychowanka w dążeniu do 
pełni człowieczeństwa. Do najbardziej znanych przedstawicieli niniejszego 
nurtu, uwzględnionych w monografii, należą: Romano Guardini, Gabriel 
Marcel, Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, a w Polsce m.in.: Franciszek 
Adamski, Jerzy Bagrowicz, Czesław Bartnik, Mieczysław Gogacz, Barbara 
Kiereś, Stefan Kunowski, Zbigniew Marek, Marian Nowak, Krystyna Ol-
brycht, Elżbieta Osewska, Alina Rynio, Józef Stala, Janusz Tarnowski, Józef 
Wilk, Karol Wojtyła / Jan Paweł II i Jacek Woroniecki.

Gwałtowne przemiany społeczno-kulturowe wpływają na proces wycho-
wania dziecka w rodzinie. Jest ono bardziej niż w poprzednich okresach 
historycznych narażone na wpływ zewnętrznych czynników przekształcają-
cych proces wychowania. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej rodzina staje 
się przestrzenią przyciągającą lub wchłaniającą wpływy zewnętrzne. Grani-
ce świata rodziny stają się obecnie bardziej „przepuszczalne”, stąd niemożli-
we jest jej wyizolowanie od wpływów ponowoczesności. W tym kontekście, 
mimo najlepszych intencji wychowawczych rodziców, rodzina potrzebuje 
wsparcia ze strony innych instytucji wychowawczych, w tym niewątpliwie 
przede wszystkim Kościoła i szkoły. Ponieważ zagadnienie posłannictwa 
wychowawczego rodziny realizowanego w ścisłej łączności z Kościołem 
zostało już poddane naukowej refleksji, a na półkach pojawiają się opra-
cowania przedstawiające odrębnie każdą z trzech podstawowych rzeczywi-
stości wychowawczych: rodzinę, szkołę i Kościół, w niniejszej monografii 
zostanie podjęta próba ukazania rodziny i szkoły jako środowisk wycho-
wawczych funkcjonujących z zachowaniem swojej odrębności i oryginalno-
ści, ale również podejmujących mniej lub bardziej efektywną współpracę. 
W tym znaczeniu niniejsza rozprawa nie tyle będzie się koncentrować na 
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partnerstwie wychowawczym rodziny i szkoły, ile spróbuje je ukazać jako 
środowiska wychowawcze zderzające się ze współczesną rzeczywistością 
społeczno-kulturową określaną mianem ponowoczesności, bowiem i ro-
dzina, i szkoła wypracowują własne strategie. O ile społeczeństwa Europy 
Zachodniej przechodziły długotrwały proces przemian politycznych, eko-
nomicznych, społecznych, kulturowych i religijnych, który doprowadził do 
zmiany mentalności Europejczyków, o tyle polskie społeczeństwo zdaje się 
obecnie uczestniczyć w tych przemianach, które mocno przyspieszyły. Co 
więcej, zwłaszcza u początków transformacji społeczno-politycznej Polacy 
otwarcie i mało refleksyjnie przyjmowali liczne zmiany jako powiew za-
chodniej cywilizacji, niejednokrotnie rezygnując z tego, co wydawało im się 
nazbyt „siermiężnie” polskie.

Współczesne przemiany dokonujące się w sferze politycznej, społecz-
nej, kulturalnej, ekonomicznej, edukacyjnej i religijnej wpływają na sposób 
myślenia i działania. Propagowany przez ponowoczesność indywidualizm, 
subiektywizm, relatywizm, emotywizm oraz irracjonalizm prowadzą do 
rezygnacji z przedstawiania i formułowania uniwersalnej prawdy, a nawet 
uciekają od prób podejmowania fundamentalnych z perspektywy człowie-
ka pytań: Kim jestem? Co jest dla mnie najważniejsze? Jaki jest cel i sens 
mojego życia? Poszukiwanie prawdy zastąpiono emocjonalnością, uczucio-
wością i przeżyciem. Niektóre nurty ponowoczesności wręcz twierdzą, że 
epoka pewników minęła bezpowrotnie, a współczesny człowiek powinien 
nauczyć się żyć w sytuacji całkowitego braku sensu, pod znakiem tymcza-
sowości i przemijalności14. Świadoma rezygnacja z prawdy na rzecz subiek-
tywnego ludzkiego doznania naraża na ogromne niebezpieczeństwo sa-
mego człowieka, jego przyszłość oraz przyszłość wspólnot, w których żyje. 
Nauczyciele akademiccy zauważają występujące coraz częściej wśród stu-
dentów zjawisko udzielania odpowiedzi na ważne pytania poprzez proste, 
czasem bezrefleksyjne, odtwarzanie zapamiętanych treści lub podawanie 
pierwszej odnalezionej informacji z wyszukiwarki Google. Często młodzi 
ludzie po prostu kierują się własnym odczuciem: „tak jest, bo ja tak czuję, 
tak mi się wydaje”, co także potwierdza fakt, że intensywnie promowane 
założenia ponowoczesności mają coraz większy wpływ na młode pokolenie. 
Przedstawione powyżej problemy i niebezpieczeństwa, a zwłaszcza mała 
rozpoznawalność ich konsekwencji przez rodziców, opiekunów i nauczy-
cieli, były impulsem motywującym do przygotowania niniejszej monografii.

14 Por. Fides et ratio, nr 91.
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Przedstawienie tematu pracy wymaga przynajmniej krótkiego odnie-
sienia do zawartego w nim terminu „wychowanie”, któremu nadaje się dziś 
zróżnicowany zakres znaczeniowy. W ujęciu szerokim wychowanie oznacza 
wszelkie oddziaływanie na człowieka, współtworzące jego osobową indywi-
dualność, zatem oddziaływanie zwłaszcza rodziny, szkoły, Kościoła, grup ko-
leżeńskich i rówieśniczych, sąsiedztwa, mediów. Wszystkie one wpływają na 
osobę ludzką, jej rozwój, decyzje, poglądy, postępowanie, tworzenie osobo-
wego „ja”. W tak szeroko rozumianym wychowaniu uwidacznia się również 
wezwanie do opieki, ochrony przed niebezpieczeństwami i zagrożeniami, 
a także prowadzenie wychowanka do pełni jego rozwoju. W ujęciu węższym 
wychowanie oznacza wszelkie zamierzone oddziaływania na wychowanka 
podejmowane zgodnie z jasno określonym celem w danej sytuacji; wówczas 
występuje odniesienie do wartości i otwarcie na perspektywę aksjologiczną15.

Polski pedagog Stefan Kunowski, ukazując różne definicje wychowania, 
wydzielił z nich cztery grupy16:

–  definicje prakseologiczne – podkreślające działalność wychowawców 
i ich wpływanie na wychowanków jako „urabianie”;

–  definicje ewolucyjne – odwołujące się do swobodnego wzrostu i roz-
woju wychowanka;

–  definicje sytuacyjne – ukazujące wychowanie jako przygotowanie do 
życia i przez życie podkreślające społeczny i wspólnotowy wymiar 
wychowania, a także organizację środowiska wychowawczego wpły-
wającego nawet nieświadomie na człowieka;

–  definicje adaptacyjne – skupione na skutkach działań wychowaw-
czych i odnajdujące istotę wychowania w przygotowaniu wychowan-
ka do jego udziału w życiu grupy społecznej.

Można przyjąć, że współczesne koncepcje pedagogiki chrześcijańskiej 
oraz jej praktyka wychowawcza starają się przezwyciężyć jednoaspektowe 
ujęcia wychowania tak, aby uzyskać jego wielowymiarowy charakter, zwra-
cając uwagę na: rozwój fizyczno-biologiczny, dojrzewanie psychiczne, roz-
wój społeczno-moralny, formację kulturalną i dojrzałość religijną. W tym 
znaczeniu wychowanie człowieka jest wpisane w jego konkretną, historyczną 
egzystencję wspólnotową i powinno uwzględniać jego cielesność, zmysło-
wość, pamięć, intelekt, emocje, społeczność, moralność, duchowość i religij-

15 Por. M. Nowak, Wychowanie, w: Wokół katechezy posoborowej, red. R. Chałupniak, 
J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra, Opole 2002, s. 431–434.

16 Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993, s. 166–171.
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ność. Pozostaje ono zatem wychowaniem integralnym, a więc obejmującym 
wszystkie sfery rozwoju człowieka, pozostając ukierunkowane na jego pełny 
i wszechstronny rozwój. Trzeba także pamiętać, że ujmowanie wychowania 
w dużym stopniu będzie zależało od przyjęcia określonej koncepcji czło-
wieka wyrastającej z nurtów filozoficznych i założeń politycznych. Główne 
tendencje w odniesieniu do nurtów pedagogicznych powstały w relacji do 
życia politycznego, społecznego i kulturowego i zostały wyrażone w trzech 
nurtach myślenia pedagogicznego: personalistycznym, który jest bliski siłom 
politycznym chrześcijańskiej demokracji, marksistowskim, który pozosta-
je bliski siłom politycznym socjalizmu i komunizmu, oraz laicystycznym/
liberalnym, który jest bliski siłom liberalno-socjalistycznym oraz socjalde-
mokratycznym. Można przyjąć, że owe nurty opierają się na trzech podsta-
wowych kategoriach: personalistyczny odwołuje się do kategorii „osoby”, 
marksistowski kładzie nacisk na kategorię „praktyka”, zaś laicystyczny na 
kategorię „laickości”17.

W niniejszej monografii, odwołując się do nurtu personalistycznego, 
a zwłaszcza do antropologii wypracowanej przez Karola Wojtyłę, wycho-
wanie będzie prezentowane jako proces integralny tworzony na fundamen-
cie filozofii personalistycznej i nauczania Kościoła. Tak ujmowane, przyj-
muje ono dążenie do pełnego rozwoju człowieka, wyraźnie odcinając się 
od jego jednoaspektowych ujęć, a równocześnie podkreśla potrzebę relacji 
wychowawczej między wychowawcą i wychowankiem, która jest tworzona 
na bazie sformułowanej przez K. Wojtyłę normy personalistycznej. Stawia-
jąc pytanie o to, czym jest i na czym polega wychowanie, papież Jan Paweł 
II w Liście do rodzin Gratissimam sane udzielił następującej odpowiedzi: 
„Wydaje się, 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 urzeczywistnia siebie przez 
bezinteresowny dar z siebie samego. Odnosi się to zarówno do tych, któ-
rzy wychowują, jak i do tych, którzy są wychowywani. Również i wychowa-
nie jest procesem, w którym wzajemna komunia osób dochodzi do głosu 
w sposób szczególny. Wychowawca jest osobą, która „rodzi” w znaczeniu 
duchowym. Wychowanie w tym ujęciu może być równocześnie uważane za 
prawdziwe apostolstwo. Jest wspólnym uczestnictwem w prawdzie i miłości, 

17 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześci
jańskiej, s. 230–265; B. Kiereś, Człowiek i wychowanie. Od osoby do osobowości, Lublin 2017, 
s. 17–38.
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w tym ostatecznym celu, który stanowi powołanie człowieka ze strony Boga 
Ojca, Syna i Ducha Świętego… Wychowanie jest więc przede wszystkim 
obdarzaniem człowieczeństwem – obdarzaniem dwustronnym. Rodzice ob-
darzają swym dojrzałym człowieczeństwem nowo narodzonego człowieka, 
a ten z kolei obdarza ich całą nowością i świeżością człowieczeństwa, które 
z sobą przynosi na świat. Nie przestaje to być aktualne również w przypadku 
dzieci ułomnych i niedorozwiniętych fizycznie lub psychicznie. Pod tą po-
stacią również objawia się człowieczeństwo, które może być wychowawcze 
i to w sposób szczególny”18. 

Papieskie rozumienie wychowania odnosi się do całokształtu sposobów 
i procesów pomagających istocie ludzkiej, szczególnie przez interakcje oso-
bowe, rozwijać oraz urzeczywistniać swoje człowieczeństwo. W tym zna-
czeniu, pozostając odkrywaniem i realizowaniem wszystkiego, co człowiek 
winien doskonalić, aby przeżyć życie zgodnie ze swoim powołaniem, wy-
chowanie jest budzeniem w człowieku tego, co ludzkie, dążeniem do peł-
ni człowieczeństwa oraz wzajemnym obdarzeniem się człowieczeństwem. 
Obejmuje całego człowieka, który żyjąc w zgodzie z prawdą o samym so-
bie, również dzięki działaniom wychowawców i wspólnot wychowawczych 
dąży do miłości, którą najpełniej wyraża przez dar z samego siebie. Z analizy 
tekstu papieskiego wynika również, że wychowanek potrzebuje spotkania 
z wiarygodnym wychowawcą, mistrzem, osobą, która nosi w sobie głoszone 
prawdy i realizuje je w codziennym życiu, co rodzi warunek „wiarygodności 
wychowawcy” – zarówno rodzica, opiekuna jak i wychowawcy szkolnego.

Całościowa prezentacja rodziny i szkoły w Polsce wobec współczesnych 
wyzwań wychowawczych wymaga zastosowania odpowiednich metod: 
metody krytycznej analizy, syntezy oraz metody porównawczej. Metoda 
krytycznej analizy materiałów źródłowych pozwoli na wnikliwy przegląd 
i prześledzenie dokumentów Kościoła i państwa oraz wybranych opraco-
wań, zaś metoda syntezy umożliwi zebranie i systemowe uporządkowanie 
rozproszonych treści dotyczących niniejszego zagadnienia. Z kolei metoda 
porównawcza posłuży do konfrontacji różnych propozycji wychowawczych 
podejmowanych w rodzinie i szkole oraz ich odniesień do filozofii, pedago-
giki i teologii, a przede wszystkim do nauczania Kościoła.

Zagadnienie podjęte w niniejszej rozprawie: Rodzina i szkoła w Polsce wo
bec współczesnych wyzwań wychowawczych zostanie przedstawione w trzech 

18 Gratissimam sane, nr 16.



26 Rodzina i szkoła w Polsce…

wzajemnie dopełniających się rozdziałach. W rozdziale pierwszym: Kontekst 
współczesnego wychowania zostanie zaprezentowana ponowoczesność z jej 
uwarunkowaniami, a następnie zarysowany charakterystyczny dla pono-
woczesności konsumpcjonizm i przemiany w obrębie kultury popularnej 
i masowej. Z perspektywy wychowania chrześcijańskiego doniosłe znaczenie 
mają zachodzące obecnie przemiany religijne, dlatego w rozdziale tym przed-
stawiona zostanie zarówno sekularyzacja, obojętność, jak i pluralizm religij-
ny, z próbą wskazania na dominujące współcześnie tendencje ujmowania re-
ligii i religijności. Nie można ukazać współczesnej rodziny i szkoły w Polsce 
jako środowisk zderzających się z aktualnymi wyzwaniami wychowawczymi 
bez ukazania przemian rodziny i szkoły zainicjowanych wraz z transforma-
cją społeczno-polityczną 1989 roku, co zostanie ukazane w ostatniej części 
rozdziału pierwszego. W rozdziale drugim: Personalistyczna wizja człowieka 
i wychowania jako odpowiedź na współczesny redukcjonizm zostaną przed-
stawione ujawniające się dziś jednowymiarowe i redukcjonistyczne wizje 
oraz koncepcje człowieka i człowieczeństwa podważające jego personali-
styczną koncepcję. Następnie zostanie przedstawiony człowiek jako osoba, 
z uwzględnieniem jego wartości i godności wynikającej z aktu stworzenia 
przez Boga, zbawienia i uświęcenia. Człowiek jako osoba jest nie tylko istotą 
myślącą, wolną i tworzącą kulturę, ale przede wszystkim otwartą na innych 
i wezwaną do udzielenia odpowiedzi na dar miłości Boga w relacjach inter-
personalnych z Bogiem i drugim człowiekiem. Stąd w części trzeciej drugie-
go rozdziału zostanie zaprezentowane wychowanie człowieka przygotowują-
ce go do życia w różnych wspólnotach. Po przedstawieniu zróżnicowanych 
wyzwań i zagrożeń wynikających z „płynnej nowoczesności” oraz ukazaniu 
wizji człowieka zgodnej z personalizmem i nauczaniem Kościoła w najbar-
dziej obszernym rozdziale trzecim: Wychowanie w rodzinie i szkole w warun
kach ponowoczesności zostaną ukazane związki między przyjętą koncepcją 
człowieka a podejmowaną i realizowaną koncepcją wychowania. Następnie 
zostaną opisane główne cele wychowania i zgodny ze wskazaniami inspiracji 
chrześcijańskiej rys wychowania integralnego. Ze względu na to, że ponowo-
czesność przynosi szczególne zawirowania na polu wartości i chaos aksjolo-
giczny, osłabiając lub nawet niszcząc fundamenty wychowania, w kolejnej 
części rozdziału trzeciego zostanie zaprezentowany proces wychowania do 
wartości, które są uznane za stałe i niezmienne, ze szczególnym podkreśle-
niem trzech z nich: wiary, nadziei i miłości – nazywanych w ujęciu teologicz-
nym cnotami teologalnymi.



ROZDZIAŁ 1  
Kontekst współczesnego wychowania

Każda epoka charakteryzuje się specyficznymi uwarunkowaniami historycz-
nymi, politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, kulturowymi, religijnymi 
i egzystencjalnymi. Bez ich uwzględnienia nie można zrozumieć ani współ-
czesnego człowieka, ani jego środowisk wychowawczych, ani wszelkich uwa-
runkowań wychowania. Obecnie wydaje się to szczególnie trudne, bowiem 
mają one niezwykle złożony charakter. Z jednej strony ujawniają się czynni-
ki lokalne, związane z życiem i funkcjonowaniem człowieka w określonym 
miejscu, z drugiej coraz większego znaczenia nabierają czynniki globalne, 
wpływające na całą cywilizację wyrastającą z korzeni łacińskich1.

Zróżnicowane dyscyplinarnie poszukiwania naukowe podejmujące ba-
dania nad życiem i funkcjonowaniem człowieka jako jednostki, a jednocze-
śnie części większych społeczności, przypominają, że przywiązanie do miej-
sca narodzin, rozwoju i życia należy do cech charakteryzujących człowieka. 
W dużym stopniu wynika to z faktu, że człowiek w przeszłości, ale i obec-
nie posiada własny obszar, który uznaje za swoje miejsce, mieszkanie/dom, 
jego sąsiedztwo, najbliższe znane otoczenie łączone przez znaki kulturowe 
wskazujące na przynależność do danej wspólnoty lokalnej2. W tym ujęciu 

1 Por. A. Marcol, W kręgu wartości chrześcijańskich, Opole 2006; L. Kocik, Rodzina w ob
liczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, Kraków 2006; Rodzina w kontekście 
współczesnych problemów wychowania, red. B. Muchacka, Kraków 2008; Wartości w pedago
gice. Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości, red. W. Furmanek, A. Dłu-
gosz, Rzeszów 2015.

2 Por. I. Copik, Pedagogika miejsca – kultura lokalna a kształtowanie się tożsamości współ
czesnego człowieka, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedago-
gika” (2013), t. XXII, s. 183.
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warto wskazać na rozróżnienie między znanym, swojskim, przynależnym 
miejscem a nieograniczoną przestrzenią. Najbliższe miejsce jest prezento-
wane i określane przez cechy przedstawiające przywiązanie do bezpieczne-
go, znanego, oswojonego oraz trwałego miejsca wzrastania – domu, oraz 
jego bezpośredniego i pośredniego otoczenia. To dlatego mieszkanie/dom 
i jego najbliższe sąsiedztwo są łączone z pojęciami: „dom rodzinny”, „gniaz-
do rodzinne”, „bezpieczny dom”, „ojczyste strony”, „mała ojczyzna”. Wszyst-
kie one tworzą podstawową bazę odniesienia w procesie kształtowania się 
tożsamości indywidualnej oraz społeczno-kulturowej. Z kolei przestrzeń, 
chociaż może oznaczać teren nierozpoznany, niepewny i nieogarnięty, to 
jednocześnie zachęca do przekraczania ustalonych granic, woła o poszuki-
wanie i odkrywanie3.

Nowa przestrzeń, mimo że jeszcze nieznana, nie jest pusta, lecz pozo-
staje wypełniona treścią powstałą w wyniku aktywności ludzkiej. W tym 
znaczeniu przestrzeń składa się z wielu miejsc napełnionych ludzkim do-
świadczeniem. Świadomość miejsca danego człowieka jest uchwycona za 
pośrednictwem różnego rodzaju znaczeń społecznych, kulturowych i reli-
gijnych, które są między innymi wynikiem uzgodnień w zakresie roli, funk-
cji i charakteru miejsca. Na własne miejsce składa się zarówno wymiar 
materialny (architektura, organizacja przestrzenna, sztuka), jak i wymiar 
niematerialny (komunikacja interpersonalna, relacje społeczne, wydarze-
nia)4. Własne miejsce wiąże daną osobę z otaczającym ją światem, na który 
składają się obiekty, przedmioty/miejsca doświadczeń, ale także przeżycia 
związane z osobami, które je tworzą. Z perspektywy wychowawczej miejsce 
powinno być rozpatrywane znacznie szerzej niż tylko jako układ material-
ny. Winno być postrzegane przede wszystkim jako wspólnota osobowa i jej 
kultura, i dlatego doświadczane przez osobę jako rodzaj małej przestrze-
ni, która łączy ją z innymi osobami dzięki wspólnym elementom nacecho-
wanym symbolicznie5. Przyjmując takie rozumienie miejsca i przestrzeni, 
uwzględnienie bliższego i szerszego kontekstu wychowania jest niezbędne6. 

3 Por. Y. Fu-Tuan, Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987.
4 Por. I. Samborska, Przestrzeń i miejsce w kreowaniu tożsamości dziecka, w: Człowiek – me

dia – edukacja, red. J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał, Dąbrowa Górnicza 2017, s. 320–326.
5 Por. I. Samborska, Przestrzeń i miejsce w kreowaniu tożsamości dziecka, w: Człowiek – 

media – edukacja, s. 320–326.
6 Por. I. Copik, Pedagogika miejsca – kultura lokalna a kształtowanie się tożsamości współ

czesnego człowieka, s. 183; Pedagogika miejsca, red. M. Mendel, Wrocław 2006.
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Rodzina i szkoła pozostają dla dziecka i młodego człowieka pierwszymi 
wspólnotami osobowymi, w których rozwija się i wzrasta, stąd ich kultu-
ra materialna i niematerialna ma ogromne znaczenie w procesie jego wy-
chowania, podobnie jak umiejętność rozpoznawania trudności i zagrożeń 
wychowawczych ujawniających się w aktualnym kontekście, a następnie 
podejmowania adekwatnych działań wychowawczych7.

Przywołując kontekst współczesnego wychowania i znaczenie terminu 
„ojczyzna”, wydaje się, że na skutek utraty suwerenności społeczeństwa i na-
rodu Polacy (zwłaszcza przedstawiciele starszego pokolenia) mocno prze-
żywają i cenią swoje najbliższe miejsca, jak i ojczyznę. Utrata niepodległości 
przez Polskę na ponad sto lat i działania podejmowane w celu jej odzyska-
nia, a później ponowna dwukrotna okupacja stały się czynnikiem budzącym 
silne przywiązanie do rodzinnego domu, ludzi, języka ojczystego, kultury 
i religii. Termin „ojczyzna” posiada więc dla Polaków znaczenie pojęciowe 
i uczuciowe silniejsze niż dla innych narodów8. W tym rozumieniu miejsce 
rozwoju i wychowania człowieka nie jest zawężone wyłącznie do konkretnej 
lokalizacji, ale pozostaje wypełnione historyczną oraz społeczno-kulturo-
wą treścią, przy czym sam kontakt fizyczny człowieka z danym miejscem 
ma raczej znaczenie drugorzędne, ważniejsze jest jego określanie własnego 
miejsca jako rzeczywistości historycznej, społeczno-kulturowej i religijnej 
nasyconej określonymi wartościami i symbolami9 umacnianymi poprzez 
wpływ rodziny, szkoły, Kościoła i społeczności lokalnej.

Współczesny, złożony charakter miejsca i procesu wychowania podej-
mowanego w rodzinie i szkole wynika w dużym stopniu z cech dzisiejsze-
go coraz bardziej wielokulturowego, zmiennego i płynnego społeczeństwa, 

7 Por. A. Potocki, Wychowanie religijne w polskich przemianach. Studium socjologiczno
pastoralne, Warszawa 2007; Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, 
red. B. Muchacka, Kraków 2008; Wartości w pedagogice. Rodzina i szkoła środowiskami urze
czywistniania wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz, Rzeszów 2015; Rola nauczyciela w wy
chowaniu. Wczoraj – dziś – jutro, red. B.D. Niziołek, Tarnów–Łapczyca 2016.

8 Odwołanie do ojczyzny jako miejsca rozwoju i formacji Polaków występuje często 
w nauczania papieża Jana Pawła II. Por. Jan Paweł II, Przemówienie do władz państwo
wych wygłoszone w Belwederze, http://www.nauczaniejp2.pl/dokumenty/wyswietl/id/553/
pkt/7/pos/10/haslo/Przem%C3%B3wienie+do+przedstawicieli+w%C5%82adz+pa%C5%-
84stwowych+wyg%C5%82oszone+w+Belwederze (dostęp: 8.07.2020).

9 Por. M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 1994, s. 76. Chodzi o bezpośrednie nawią-
zania do koncepcji „bycia-w-świecie” powstałej w ramach ontologii fenomenologicznej He-
ideggera.



30 ROZDZIAŁ 1

poddawanego z jednej strony oddziaływaniom sił globalizacji, zaś z drugiej 
potrzebom lokalnych tożsamości. Przyjmując wskazane uwarunkowania, 
pedagogika i katechetyka potrzebują rozpoznawać zachodzące przemiany 
społeczeństwa, tendencje ekonomiczne, polityczne, społeczne, kulturowe, 
religijne, by wchodząc z wychowankiem w interakcje wychowawcze, nie 
działać w pustej przestrzeni jego miejsca życia10. Pamiętając, że współczesny 
kontekst wychowania nie ogranicza się do najbliższego środowiska społecz-
nego11, ale na podejmowane przez rodziców, opiekunów i wychowawców 
procesy wychowawcze znaczny wpływ mają zmiany cywilizacyjne, niezbęd-
ne jest szersze spojrzenie na kontekst wychowania, w którym coraz więk-
szy wpływ ma cyberprzestrzeń12. W tej perspektywie nie można oderwać 
wychowanka od jego przestrzeni lokalnego środowiska, ale równocześnie 
nie wolno zapomnieć o ogólnoludzkiej przestrzeni nauki i kultury oraz jej 
aktualnych przemianach. Niniejsza kwestia zostanie podjęta w pierwszym 
rozdziale, który stanowi próbę zarysowania kontekstu wychowania oso-
by ludzkiej w dobie ponowoczesności. Najpierw zostaną zaprezentowane 
różne ujęcia ponowoczesności, jej uwarunkowania i ujawniające się idee, 
prądy oraz koncepcje. Charakterystyka ta umożliwi przejście do bardziej 
szczegółowego opisu człowieka i społeczeństwa konsumpcyjnego, procesu 
osłabiania kultury wysokiej na rzecz masowej i popularnej oraz konsekwen-
cji, jakie te zjawiska niosą dla procesu wychowania. Następnie szczegółowej 
analizie zostanie poddane zjawisko różnorodności i obojętności religijnej, 
jak również spontanicznych i kontrolowanych procesów sekularyzacyjnych. 
Pojawi się także odniesienie do ujawniających się dziś nowych form religij-
ności i duchowości, a zwłaszcza religijności typu: „Do It Yourself ”. Kwestii 
wyzwań wychowawczych nie można podejmować bez uwzględnienia obec-
nej sytuacji rodziny i szkoły, co zostanie zaprezentowane na zakończenie 
rozdziału.

10 Por. I. Copik, Pedagogika miejsca – kultura lokalna a kształtowanie się tożsamości 
współczesnego człowieka, s. 183; A. Potocki, Wychowanie religijne w polskich przemianach. 
Studium socjologicznopastoralne, Warszawa 2007; D.A. Muskus, Szkoła środowiskiem kate
chetycznym, Kalwaria Zebrzydowska 2001.

11 Por. A. Sawisz, Szkoła a system społeczny: wokół problematyki „nowej socjologii oświa
ty”, Warszawa 1989, s. 48.

12 Por. D. Lemish, Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna, Kraków 2008; Katecheta i kate
chizowany w sieci, red. B. Bilicka, Toruń 2015; P. Drzewiecki, Edukacja medialna a nauczanie 
religii w szkole, Warszawa 2013.
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1.1. Ponowoczesność i jej uwarunkowania

Wychowanie podejmowane przez polskich wychowawców, zarówno rodzi-
ców jak i nauczycieli, stoi przed wyzwaniami, które niesie ponowoczesna 
rzeczywistość13. Wprawdzie każde kolejne pokolenia, wprowadzając okre-
ślone zmiany, zostawiają własny ślad w życiu społecznym, to jednak wydaje 
się, że zachodzące obecnie przemiany mają niezwykle radykalny i gwałtow-
ny charakter. Ponieważ niniejsza publikacja została przygotowana w odnie-
sieniu do kultury północnoatlantyckiej, a zwłaszcza europejskiej, konieczne 
wydaje się przypomnienie, że w Polsce oraz innych krajach Europy Środ-
kowej i Wschodniej po upadku systemu socjalistycznego i podważeniu 
jego ideologii nastąpiło otwarcie na wpływy społeczno-kulturowe z Europy 
Zachodniej i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Społeczeństwo, które przez 
kilka dekad pozostawało pod wpływem ideologii wywierającej wpływ tak-
że na wychowanie, uzyskało dostęp do wielu zróżnicowanych propozycji 
ekonomicznych, społecznych, kulturowych, religijnych i edukacyjnych. Po-
czątkowa radość i nadzieja, wynikające z odzyskania niepodległości oraz 
podejmowanej transformacji społeczno-ekonomicznej, zmieniła się w za-
skoczenie, zdumienie, a niekiedy nawet przerażenie, gdyż przejście z mo-
delu społeczeństwa socjalistycznego do kapitalistycznego przyniosło wiele 
nowych, nieznanych dotychczas problemów. Ujawniło się między innymi 
powiązanie „młodej” demokracji z relatywizmem etycznym podważającym 
zasady chrześcijańskie, na których buduje się godność, rozwój i formuły 
wychowania człowieka. Z jednej strony nastąpiło pozytywne odrzucenie 
myślenia w kategoriach kolektywnych na rzecz podmiotowości człowieka, 
a z drugiej dokonało się zaburzenie relacji między jednostką a społeczeń-
stwem na rzecz subiektywnych przekonań danego człowieka; w konsekwen-
cji podstawą tworzenia jego norm postępowania stały się głównie subiek-
tywne przeżycia i doświadczenia14.

13 Por. J. Kotowski, Rodzina i katecheza wobec wyzwania mediów, w: Małżeństwo i rodzina 
od Biblii po współczesność, red. A. Najda, Warszawa 2008, s. 189; L. Kocik, Rodzina współcze
sna w kręgu opresyjnych wzorów społeczeństwa liberalnego, w: Kiedy myślimy rodzina…, red. 
M. Duda, K. Kutek-Sładek, Kraków 2016, s. 25.

14 Por. Gratissimam sane, nr 13; R. Gill, Moral Leadership in a Postmodern Age, Edinburgh 
1997, s. 33–48; S. Dziekoński, Współpraca nauczyciela z rodzicami przy aktualnym stanie 
rozwoju edukacji szkolnej, w: W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretycznoempi
ryczne. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, E. Osewska, Tarnów 2007, s. 276–277.
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Teoria indywidualizacji, według której jednostka stanowi podstawową 
rzeczywistość, została silnie powiązana z konsumpcjonizmem narzucanym 
przez globalne firmy oraz neoliberalną zasadę wolności służącą zaspokoje-
niu indywidualnych potrzeb człowieka. Jej przyjęcie stopniowo prowadzi 
do wyboru subiektywizmu, samowoli, egocentryzmu, egoizmu i emocjona-
lizmu nie tylko przez wychowanków, ale także (co jest znacznie bardziej 
niebezpieczne) przez wielu wychowawców. Indywidualizm, konsumpcjo-
nizm, demoralizacja są często wspierane przez neoliberalne, ideologiczne 
slogany, które rozprzestrzeniają się głównie dzięki rozwojowi technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, co prowadzi do zaburzenia wypracowa-
nych przez wieki założeń teorii wychowania. Wielu nauczycieli, wychowaw-
ców, rodziców i duszpasterzy dostrzega narastający problem, ale nie są oni 
przygotowani do zderzenia z massmediami, „drapieżnym kapitalizmem” 
i liberalizmem, nie potrafią podjąć zaplanowanych i dobrze przygotowanych 
działań. Zostało to zauważone przez autorów Dyrektorium katechetycznego 
Kościoła katolickiego w Polsce, którzy już w 2001 roku ostrzegali: „Jednocze-
śnie jednak zauważa się występujące w życiu demokratyzującego się pol-
skiego społeczeństwa sprzeczności oraz realnie już istniejące zagrożenia dla 
pełnego i wszechstronnego rozwoju osoby ludzkiej, w tym także dla prawi-
dłowego rozwoju całego życia społecznego. Obok bowiem niekwestiono-
wanych możliwości szerokiego włączania się osób i grup w życie społeczne, 
mamy jeszcze do czynienia z wieloma niepożądanymi w nim zjawiskami”15.

Poszczególne epoki najlepiej jest oceniać z perspektywy historycznej, 
bowiem wtedy jasno widać ich odmienność w stosunku do epoki je poprze-
dzającej, ale też i następującej po niej. Epokę nowoczesności lub wczesnej 
nowoczesności znamionują wielkie projekty modernizacyjne, intensywny 
rozwój przemysłu i myśli oświeceniowej, która dąży do uwolnienia człowie-
ka spod dotychczasowego panowania sił przyrody. Do głosu doszły wielkie 
polityczne rewolucje, powszechne prawo wyborcze, ale także silne dążenia 
nacjonalistyczne skutkujące światowymi wojnami i ludobójstwem. Indu-
strialna nowoczesność ustąpiła dziś miejsca nowej epoce16 nazywanej „późną 
nowoczesnością”, „płynną nowoczesnością”, a niekiedy „postnowoczesno-
ścią”, z nową dominującą formą gospodarki, zwaną „neoliberalnym kapi-
talizmem”, inną ideologią określaną jako „indywidualistyczny liberalizm” 

15 Dyrektorium katechetyczne, nr 6.
16 Por. A. Radziewicz-Winnicki, Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu 

pedagogiki społecznej i socjologii transformacji, Gdańsk 2004.
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oraz odmienną formą kulturową, nazywaną „postmodernizmem”. Niektó-
rzy socjologowie (Anthony Giddens, Scott Lash, Ulrich Beck)17 uznają, że 
należy wprowadzić termin „późna nowoczesność”, ponieważ nowoczesność 
nie odeszła w przeszłość, ale występuje obecnie w bardziej radykalnych for-
mach. Biorąc pod uwagę konfrontację współczesności z poprzednimi epo-
kami, można stwierdzić, że charakteryzują ją niezwykle gwałtowne, szybkie, 
radykalne i wieloaspektowe przemiany. Intensywny rozwój ekonomiczno-
-gospodarczy i technologiczny jest związany z radykalnymi przemianami 
społeczno-kulturowymi.

Szczególnie w krajach cywilizacji północnoatlantyckiej wyraźnie rośnie 
liczba pojęć z przedrostkiem „post-” lub „po-”, takich jak „postnowocze-
sność”, „ponowoczesność”, „postmodernizm”, ale także „post-prawda”, „po-
st-polityka”, „post-humanizm”, „post-sekularyzm”. Terminy te, opisujące 
współczesne społeczeństwo, określają dominujący sposób myślenia i egzy-
stencji18, a przede wszystkim podważanie lub wręcz odrzucanie przyjmo-
wanych dotychczas założeń, w tym paradygmatów wychowawczych. Mimo 
że wydają się wskazywać na odsunięcie założeń nowoczesności, to jednak 
budują na ideach, które nie zrywają ostatecznie z myślami ważnymi dla 
nowoczesności, ale radykalizują je, doprowadzając do zaskakujących prze-
mian o zdumiewających rozmiarach. Racjonalizacja, dyferencjacja i indy-
widualizacja przekształciły się w swoje karykatury, a niekiedy przeciwień-
stwa. W ten sposób płynna nowoczesność albo ponowoczesność staje się 
tyglem ideowo-kulturowym, modyfikującym, mieszającym i zmieniającym 
dotychczasowe założenia19. Rozwijające się nowe strategie polityczne, ge-
nerująca kryzys dynamika „drapieżnego” kapitalizmu i konflikty społeczne 
rozbijają współczesne społeczeństwo. Gwałtownie zanika społeczeństwo 
tradycyjne, silnie zawiązane z określonymi normami współżycia społeczne-
go, opartego na produkcji rolniczej, industrializacji i nastawieniu na rozwój 
społeczno-kulturowy20.

17 Por. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004; 
U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porząd
ku społecznym nowoczesności, Warszawa 2009.

18 Por. A. Płachciak, Moralne dylematy rozwoju społeczeństw ponowoczesnych, „Annales. 
Etyka w życiu gospodarczym” (2008), t. 11, nr 1, s. 193.

19 Por. S. Kowalczyk, Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom 2004, s. 4–11.
20 Por. J. Głąbiński, Formacja osoby w kontekście społecznym. Krytyczna analiza wybra

nych materiałów dydaktycznych do nauczania religii w gimnazjum i liceum powstałych w Pol
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Określając aktualną rzeczywistość społeczno-kulturową, można odwo-
łać się do opinii brytyjskiego socjologa A. Giddensa, który uważa, że współ-
cześni ludzie żyją „w świecie w innym sensie niż w minionych epokach”21. 
Szybkie i radykalne zmiany, w których uczestniczy współczesny człowiek, 
powodują jego zagubienie, izolację, inercję albo zobojętnienie22. Przedsta-
wiając obecną rzeczywistość społeczno-kulturową, niektórzy eksperci 
opisują zjawisko, które nazywają „końcem ludzkiego świata”23. Wskazują, 
że współczesna kultura ujawnia się jako ostre przeciwstawienie się kultu-
rze klasycznej zbudowanej na fundamentach greckiej filozofii, rzymskiego 
prawa i chrześcijaństwa. Pokazują dramatycznie odmienną wizję zarówno 
samego człowieka, jak i jego relacji do innych ludzi, a także do Boga, któ-
ra powstaje na bazie całkowicie odmiennego rozumienia nauki, techniki, 
gospodarki, polityki, kultury, sztuki, społeczności, moralności oraz religii. 
Ponowoczesne nurty myślowe są przekazywane i mocno promowane nie 
tylko przez naukowców, ale wdrażane przez polityków, przedstawicieli me-
diów, liderów globalnych korporacji, celebrytów, artystów, radykalne grupy 
o odmiennym podłożu ideologicznym oraz tych wszystkich, którzy chcą za-
istnieć w przestrzeni medialnej poprzez negowanie prawie wszystkiego, co 
było wcześniej akceptowane i przyjmowane – tradycyjne wartości, założe-
nia, zasady, normy, rytuały, symbole – i spychają na margines lub całkowicie 
odrzucają klasyczne idee. Ponowoczesność przynosi również podważenie 
znaczenia, roli oraz potencjalności ludzkiego rozumu, a w konsekwencji 
prowadzi do utraty przekonania o pozytywnym rozwoju cywilizacji. Jed-
nocześnie wraz z minimalizacją ważności i znaczenia rozumu wzrasta rola 
emocji, uczuć, przeżyć, intuicji, magiczności, legend, mitów, zróżnicowa-
nych praktyk pseudo-mistycznych. Ulegający wpływom ponowoczesności 
człowiek ma coraz większy problem z rozróżnieniem fikcji, kłamstwa, po-

sce po 2001 roku, Kraków 2019, s. 22–25; A. Radziewicz-Winnicki, Społeczeństwo w trakcie 
zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji, Gdańsk 2004.

21 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesno
ści, Warszawa 2012, s. 251.

22 Por. S. Michałowski, Zatrzymaj się i pomyśl – po co żyjesz. Dialog egzystencjalny a dra
mat człowieka, w: Pedagogika, red. K. Rędziński, M. Łopata, t. XXI, Częstochowa 2012, 
s. 15–16.

23 Por. M. Castells, Koniec tysiąclecia, Warszawa 2009; F. Fukuyama, Wielki wstrząs. Na
tura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Warszawa 2000; F. Fukuyama, Koniec historii, 
Poznań 1996; F. Fukuyama, Koniec człowieka, Kraków 2004; I. Wallerstein, Koniec świata jaki 
znamy, Warszawa 2004.
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stprawdy, medialnych newsów czy oszustw od naukowych teorii24. Drama-
tyczne konsekwencje odejścia od racjonalnego myślenia są widoczne we 
wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności, zwłaszcza w tych, które do-
tykają samego człowieka oraz jego postrzegania świata: nauki, ekonomii, 
kultury, sztuki i religii.

W ponowoczesności dokonuje się dekonstrukcja dotychczas istnieją-
cych systemów; nurt ten zdaje się nie proponować w zamian nic określo-
nego czy sprecyzowanego. W ponowoczesnym sposobie myślenia nie ma 
już miejsca na klasyczną antropologię, etykę ani moralność, za to ujawnia 
się irracjonalizm, skutkujący niemal zupełną rezygnacją z formułowania ja-
kiejś uniwersalnej prawdy25. Odchodząc od prawdy i nawet prób mierzenia 
się z trudnymi, ale przecież fundamentalnymi pytaniami o cel i sens ludz-
kiej egzystencji, refleksję opartą na rozumie zastępuje się emocjonalnością 
i uczuciowością, w których dostrzega się ważny element tożsamości czło-
wieka26. Współczesna kultura preferująca emotywizm odrzuca racjonalne 
dyskusje w dochodzeniu do prawdy. Termin „post-prawda” został uznany 
za słowo roku 2016 w Wielkiej Brytanii, ale iluzją byłoby myślenie, że do-
piero wówczas zaistniało ono w przestrzeni komunikacji społecznej. Termin 
pojawił się już w latach dziewięćdziesiątych XX wieku i nie chodziło o kla-
syczne kłamstwo, ale o zgodę na osłabienie znaczenia prawdy i nadawanie 
jej coraz mniejszego znaczenia wynikającego z niechęci do konfrontacji 
z realnością27.

Wyraźnym przykładem gwałtownych zmian w sferze społeczno-kultu-
rowej jest fakt, że w kulturze judeochrześcijańskiej zawsze ceniono prawdę 
i dążenie do niej jako głęboko wpisane w naturę człowieka. Współcześnie 
jest ono nie tylko mocno zagrożone, ale wręcz odrzucane jako niesprzyjają-
ce obecnej sytuacji człowieka. Świadomie wprowadzane rozmywanie praw-
dy, fałszowanie rzeczywistości, prezentowanie post-prawdy coraz bardziej 
zaciera jej obiektywne znaczenie. Człowiek żyjący w dobie ponowoczesno-
ści odsuwa na margines, zapomina albo całkowicie odrzuca jedyność i nie-
podważalność prawdy, która staje się przedmiotem manipulacji, środkiem 

24 Por. W. Wątroba, Społeczeństwo konsumpcyjne, Wrocław 2009, s. 23.
25 Por. J.A. Majcherek, Źródła relatywizmu w nauce i kulturze XX wieku. Od teorii względ

ności do postmodernizmu, Kraków 2004, s. 7–9.
26 Por. S. Chrost, Homo capax Dei jako ideał wychowania, Kraków 2013, s. 84.
27 Por. I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, Płock 

2012, s. 70–73.
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do osiągania osobistych korzyści oraz wywierania wpływu. Trzeba jednak 
pamiętać, że niemożliwe jest stawianie pytania o to, czym jest prawda przy 
całkowitej obojętności na uzyskaną odpowiedź28. Człowiek, który zawsze 
pozostawał istotą poszukującą i „żądającą” prawdy zawiązanej z wyjaśnia-
niem tajemnic życia, w rzeczywistości ponowoczesnej jest sprowadzany do 
osobnika kierującego się głównie swoimi potrzebami, instynktami i przy-
jemnościami, co ma swoje konsekwencje w sferze społeczno-moralnej. 
Trzeba pamiętać, że z perspektywy antropologicznej człowiek nie tylko 
„pożąda” prawdy, ale jest w sumieniu „rządzony” siłą przyjętej przez niego 
prawdy. Poznana i zaakceptowana prawda zobowiązuje do wewnętrznego 
sądu, gdyż osoba nie może negować tego, co poznaje29. Ponowoczesne od-
rzucenie prawdy prowadzi także do odrzucenia moralności, często w imię 
źle rozumianej wolności. Niniejszą kwestię podejmował już Jan Paweł II, 
który w encyklice Veritatis splendor podkreślał zawiązek prawdy oraz wol-
ności człowieka. Przedstawione przez niego w niniejszej encyklice ujęcie 
wskazuje na rozerwanie tych wartości w życiu współczesnego człowieka, 
co prowadzi do odrzucenia moralności. „Zanik idei uniwersalnej prawdy 
o dobru, dostępnym poznawczo dla ludzkiego rozumu, w nieunikniony 
sposób doprowadził także do zmiany koncepcji sumienia: nie jest już ono 
postrzegane w swojej rzeczywistości pierwotnej, czyli jako akt rozumowego 
poznania dokonywany przez osobę, która w określonej sytuacji ma zasto-
sować wiedzę uniwersalną o dobru i tym samym wyrazić swój sąd o tym, 
jaki sposób postępowania należy uznać tu i teraz za słuszny. Powstała ten-
dencja, by przyznać sumieniu jednostki wyłączny przywilej autonomiczne-
go określania kryteriów dobra i zła oraz zgodnego z tym działania. Wizja 
ta łączy się z etyką indywidualistyczną, według której każdy człowiek staje 
wobec własnej prawdy, różnej od prawdy innych. Posunięty do skrajnych 
konsekwencji, indywidualizm prowadzi do zaprzeczenia samej idei natury 
ludzkiej”30. Papież wskazywał, że nowe koncepcje budują fundamenty nur-
tów myślowych, według których istnieje ostre rozdzielenie rozumu od prze-
żyć, prawa moralnego od sumienia oraz prawdy od wolności. Przywołując 
myśl Jana Pawła II, można zatem uznać, że mimo iż ponowoczesna kultura 

28 Por. A. Siemianowski, Człowiek i prawda, Poznań 1986, s. 10; A. Marcol, W kręgu war
tości chrześcijańskich, Opole 2006.

29 Por. W. Chudy, Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społe
czeństw, Warszawa 2003, s. 315.

30 Veritatis splendor, nr 32.
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podkreśla znaczenie wolności, czyni to wyłącznie pozornie, gdyż równo-
cześnie podważa wolność, odrywając ją od prawdy i moralności. Wskazując 
na wielość i różnorodność obyczajów, norm, zasad, założeń, dochodzi do 
negacji istnienia uniwersalnych ludzkich wartości31. W konsekwencji ode-
rwanie wolności od prawdy sprawia, że ta pierwsza wynaturza się i zamienia 
w swoje wypaczenie32. Zniszczenie klasycznej hierarchii wartości i ważno-
ści wolności prowadzi do akcentowania wszelkich form indywidualizmu: 
niezależności, swobody, samowoli, samostanowienia, samotworzenia, ist-
nienia i funkcjonowania wyłącznie dla siebie, subiektywizmu, wybiórczości 
sumienia. Umacniająca się w Europie i Ameryce Północnej indywidualiza-
cja wprowadza zasadnicze przemiany w relacjach osoby ze społeczeństwem, 
w którym ludzkie „ja” stanowi „centrum” świata i podporządkowuje sobie 
cały świat. Na płaszczyźnie subiektywnej indywidualizm prowadzi także do 
zwiększenia opcji i wyborów w odniesieniu do ludzkiego życia jednostki 
oraz ciągłego wybierania, zmieniania, kształtowania indywidualnych pla-
nów, działań i postaw. Proces ten w dużym stopniu wpływa również na 
podstawowe stosunki wychowawcze, ponieważ powoduje, że nadmierne 
oczekiwania jednostki niszczą relacje w rodzinie, szkole, parafii i wszelkich 
instytucjach wychowawczych, a tym samym w praktyce utrudniają podej-
mowanie procesu wychowania33.

Odrzucenie prawdy, zawłaszcza w sensie jej uniwersalnej koncepcji, jest 
częścią charakterystycznego dla XXI wieku myślenia o „końcu” historii 
i odejściu wielkich narracji. Wydaje się, że wyolbrzymiona emocjonalność, 
oryginalność, odrębność, zmienność, niejednoznaczność, indywidualizm, 
a w konsekwencji niemożność poddania jakichkolwiek opinii, refleksji, za-
łożeń krytycznej ocenie naukowej wpisują się w istotę ponowoczesności34. 
Przyjęcie niniejszego założenia ciągłej dekonstrukcji usuwa wszelkie „aprio-
ryczne” systemy myślowe, powstałe wcześniej w nawiązaniu do idei holizmu 

31 Por. Veritatis splendor, nr 33.
32 Por. Veritatis splendor, nr 1.
33 Por. Centesimus annus, nr 36; J. Mariański, Typy postaw wobec religii w Polsce, w: Z ba

dań nad religijnością polską, red. J. Piwowarski, W. Zdaniewicz, Poznań–Warszawa 1996, 
s. 136–138; J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, 
Lublin 2001, s. 79–85, 96, 331–374.

34 Por. J. Jagieła, Młodzież i psychoterapia w perspektywie postmodernizmu, w: Młodzież 
wobec ponowoczesności, red. M. Duda, Kraków 2009, s. 87.
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i centryzmu35. Zdaniem przedstawicieli ponowoczesności niezbędne jest 
otwarcie się na wszelkie interpretacje, narracje, a zwłaszcza inne poglądy, 
przekonania, refleksje płynące od zróżnicowanych mniejszości36. Przyjęcie 
niniejszych założeń prowadzi nie tylko do tolerowania, stopniowego wpro-
wadzania oraz uprawomocniania inności, lecz również do podkreślania, 
promowania oraz wdrażania odrębności, oryginalności i różnorodności. 
Im bardziej dana rzeczywistość jest oderwana od klasycznego spojrzenia, 
tym bardziej staje się pożądana37. Przyjmując za twórczy tylko świat różnic, 
wprowadza się tezę, że poszukiwanie czy przedstawianie obiektywnej praw-
dy to odbieranie człowiekowi wolności38. W konsekwencji brak możliwości 
wskazania na jedną jedyną akceptowaną przez wszystkich prawdę prowadzi 
do usunięcia jakiejkolwiek uniwersalnie uzasadnianej hierarchii wartości, 
moralności i religijności39. Niniejsze założenia są przenoszone także do 
współczesnych nauk, zwłaszcza humanistycznych i społecznych, takich jak 
antropologia, aksjologia, etyka, kulturoznawstwo, psychologia, pedagogika 
i socjologia. Wielość i różnorodność założeń, idei, a także koncepcji nauko-
wych sprawia, że każdy może wybrać taką, która mu najbardziej odpowiada. 
W ten sposób, nieomal w każdej dziedzinie ludzkiego życia, indywidualność 
i subiektywność człowieka staje się najwyższą, wręcz oczekiwaną i pożądaną 
formą reagowania, działania, zachowania oraz nadawania sensu ludzkiemu 
życiu. W ponowoczesności absolutyzowanie subiektywizmu i indywiduali-
zmu jest uznawane za uniwersalną zasadę funkcjonowania człowieka.

Powszechnie promowany indywidualistyczny nurt życia człowieka może 
mobilizować jednostki do zaangażowania, kreatywności, oryginalności, po-
budzając ich dynamizm40. W przeciwieństwie do rzeczywistości społeczno-

35 Por. H. Kiereś, Dekonstrukcjonizm, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. II, Lublin 
2001, s. 465.

36 Por. M.J. Szymański, Konstruowanie tożsamości w warunkach zmiany społecznej, w: Toż
samość w warunkach zmiany społecznej, red. Z. Melosik, M.J. Szymański, Warszawa 2016, s. 15.

37 Por. Z. Melosik, T. Szkudlarek, Kultura, tożsamości i edukacja. Migotanie znaczeń, Kra-
ków 2009, s. 62–63.

38 Por. I. Jakubowska-Branicka, Mentalność demokratyczna a dogmatyzm. Przemiany po
staw społeczeństwa polskiego w procesie demokratyzacji, w: Wartości, postawy i więzi moralne 
w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Mariański, L. Smyczek, Kraków 2008, s. 118–119.

39 Por. T. Styczeń, Etyka niezależna, w: Dzieła zebrane, red. K. Krajewski, Lublin 2012, 
s. 317–320.

40 Por. M. Marody, A. Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych, Warszawa 2004, 
s. 337.
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-kulturowej dominującej w poprzednich wiekach, podkreślającej znaczenie 
grupy, wspólnoty czy nawet w wynaturzonej formie kolektywu, rozwijają-
ca się obecnie indywidualizacja sprzyja jednak powstawaniu i umacnianiu 
kultury separacji i oderwania od innych41. Chociaż w naturze ludzkiej tkwi 
naturalne ukierunkowanie ku osobie, lub szerzej: wielu osobom, to jednak 
w ponowoczesnym społeczeństwie człowiek staje się coraz bardziej wyizo-
lowany, oderwany, odłączny od innych42. Na zjawisko to wskazywał Jan Pa-
weł II w encyklice Ecclesia in Europa: „W powiązaniu z szerzącym się coraz 
powszechniejszym indywidualizmem dostrzega się coraz mniej przejawów 
solidarności międzyludzkiej: podczas gdy instytucje opieki pełnią godną 
uznania funkcję, zauważa się zanik poczucia solidarności, co powoduje, że 
ludzie – choć nie brakuje im tego, co konieczne pod względem material-
nym – czują się bardziej osamotnieni, pozostawieni samym sobie, pozba-
wieni uczuciowego oparcia”43. Można stwierdzić, że przyjmując bezkrytycz-
nie założenie absolutnej jednostkowej wolności, współczesny człowiek traci 
więzi z innymi ludźmi i pozostaje z konsekwencjami tego stanu rzeczy jako 
osoba osamotniona44.

We współczesnej, ponowoczesnej kulturze ujawnia się pogląd, zgodnie 
z którym porządek prawny i moralny społeczeństwa powinien się ograniczać 
do utrwalania przekonań określonych grup i w konsekwencji być zbudowa-
ny wyłącznie na tym, co one uznają za moralne. Jeśli prawda obiektywna 
jest niedostępna, to szacunek dla wolności obywateli wskazywałby w zakre-
sie prawnym na uznanie autonomii sumienia jednostki45. W konsekwencji 
w społeczeństwie ujawniają się dwie, na pozór diametralnie sprzeczne, ten-
dencje. Z jednej strony pojedyncze osoby dają sobie prawo do całkowitej 
autonomii moralnego wyboru i żądają od państwa, by poprzez regulacje 
prawne nie stawało po stronie jakiejkolwiek określonej koncepcji ideolo-

41 Por. M. Miczyńska-Kowalska, Kultura konsumpcyjna cechą społeczeństwa ponowocze
snego. Zacieranie granic między kulturą niską a wysoką, „Zeszyty Naukowe KUL” 56 (2013) 
nr 1, s. 202.

42 Por. Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i życia w: Postmodernizm. Wyzwanie 
dla chrześcijaństwa, red. Z. Sareło, Poznań 1995, s. 21–22.

43 Ecclesia in Europa, nr 8.
44 Por. Z. Zarembski, Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Waty

kańskim II, Toruń 2013, s. 256; B. Parysiewicz, Wychowanie do miłości. Studium z duszpasterstwa 
rodzin, Lublin 2010, s. 299.

45 Por. Veritatis splendor, nr 69.
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gicznej, etycznej, a także nie narzucało jej obywatelom, a jedynie zabezpie-
czało każdej osobie przestrzeń wolności. Z drugiej – uznaje się, że respek-
towanie wolności wyboru innych ludzi wymaga, aby każdy kto, sprawuje 
funkcje publiczne oraz zawodowe, nie odwoływał się do swoich przekonań, 
wartości czy sumienia, ale troszczył się o spełnianie praw i żądań obywateli 
gwarantowanych przez ustawy prawne, przyjmując jako wyłączne kryte-
rium moralne w wypełnianiu swoich funkcji wszystko, co zostało określone 
w niniejszych regulacjach. W ten sposób osoba rezygnuje z kierowania się 
swoim sumieniem lub normami moralnymi, a przenosi odpowiedzialność 
na prawo cywilne46. Z kolei kodeksy etyki nie są już stanowione przez ety-
ków, moralistów, ludzi honoru, ale przez prawników zabiegających bardziej 
o przestrzeganie ustanawianego oraz nieustannie zmieniającego się prawa, 
zależnego od aktualnych założeń ideologicznych.

W związku z szybkimi zmianami w społeczeństwie europejskim, w tym 
również polskim, większość mieszkańców Europy nie odwołuje się do szano-
wanych wcześniej założeń moralności chrześcijańskiej, lecz częściej buduje 
swoją moralność sytuacyjną zależnie od aktualnych potrzeb, oczekiwań, ak-
ceptacji społecznej, a niekiedy wręcz pragnienia pojawienia się w mediach, 
mimo że takie założenia burzą prawdę o osobie, jej wolności, relacyjności 
oraz rozumności.

Jednocześnie silnie uwidacznia się zjawisko anomii moralnej47, które 
można ujmować zarówno w kategoriach subiektywnych stanów i działań 
człowieka, jak i obiektywnych stanów społeczeństwa. Według socjolo-
ga Émile Durkheima anomia jest stanem, w którym system normatywny 
gubi spójność i przechodzi w chaos aksjologiczny, zaś samo społeczeństwo 
staje się niezdolne do regulacji naturalnych ludzkich pragnień. W sytuacji 
ogromnych przemian społecznych, politycznych, gospodarczych, kultu-
rowych także poszczególne osoby tracą pewność, które normy winny być 
przestrzegane, gdyż dotychczas obowiązujące już nie przystają do nowych 
warunków, zaś nowe jeszcze nie funkcjonują. Wszelkie oceny czynów oso-
by (celów, intencji, przedmiotu, konsekwencji, środków) stają się nieostre, 
nietransparentne, niejednoznaczne. Zaburzenie kultury normatywnej pro-

46 Por. Veritatis splendor, nr 69.
47 Por. J. Mariański, Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Studium socjologiczne, 

Toruń 2017, s. 193; R. Boguszewski, Religijność i moralność w społeczeństwie polskim: zależ
ność czy autonomia? Studium socjologiczne, Toruń 2013, s. 3–10; A. Marcol, W kręgu wartości 
chrześcijańskich, Opole 2006.
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wadzi do dezorientacji jednostek i całych społeczności48. Symptomy anomii 
moralnej są szczególnie rozpoznawalne w młodym pokoleniu, które odrzuca 
normy moralne, kierując się raczej regułą praktycznego egoizmu. W obliczu 
kultury, która „banalizuje” wszystkie wartości i normy, młodzi ludzie do-
konują osobistej interpretacji, często wybierając to, co najłatwiejsze do wy-
konania. Zazwyczaj najpierw dokonuje się odrzucenie jakiegoś dobra, któ-
rego osiągnięcie wymaga wyrzeczeń, pracy, cierpliwości, lub prawdy, która 
wymaga zmierzenia się ze słabościami, a później odrzucenie idei, wartości, 
norm, które chronią prawdę i dobro. Główną przyczyną odrzucenia sys-
temu norm i hierarchii wartości jest kryzys życiowy i poszukiwanie łatwo 
osiągalnego szczęścia49.

Odrzucane są zawłaszcza cnoty wymagające wyrzeczenia, na przykład 
umartwianie ciała, pokora, milczenie, samotność, ofiarowanie czasu innym, 
bezinteresowność. Bardziej ceni się indywidualistyczne zalety niż cnoty spo-
łeczne. Stopniowo zanikają wartości, które były bardzo cenione w poprzed-
nich pokoleniach ze względu na ich znaczenie w relacjach społecznych: 
ideowość, patriotyzm, honor, tradycja, niepodległość, sumienie50. W kla-
sycznym ujęciu zakładano, że wartości – zależnie od miejsca, jakie zajmują 
w hierarchii – posiadając szczególną atrakcyjność, domagają się ich realiza-
cji, niemal „wołają” o reakcję podmiotu, o właściwe ustosunkowanie się do 
nich51. W społeczeństwie ponowoczesnym owo „wezwanie” wartości skie-
rowane do podmiotu jest przygłuszone zgiełkiem i chaosem wszechobecnej 
reklamy promującej konsumpcję.

1.2. Od konsumpcji do kultury popularnej i masowej

Człowiek XXI wieku funkcjonujący w społeczeństwie europejskim jest 
zewsząd atakowany propozycją konsumpcji, która przybrała nieznane do-
tychczas rozmiary. „Społeczeństwo konsumpcyjne” oznacza nie tylko fakt 
przyjmowania, używania, spożywania, bowiem to było zawsze niezbędne 

48 Por. E. Durkheim, O podziale pracy społecznej, Warszawa 1999.
49 Por. M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002; A. Marcol, 

W kręgu wartości chrześcijańskich, Opole 2006.
50 Por. H. Świda-Ziemba, Niektóre symptomy moralnej anomii społeczeństwa polskiego, 

„Nauka” (2010) nr 3, s. 68–73.
51 Por. A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1998, s. 101.
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do życia, ale zmieniła się skala i wielkość propozycji do „skonsumowania”. 
Współczesne społeczeństwo w odróżnieniu od „społeczeństwa produk-
cyjnego”, przyczyniającego się do rozwoju przemysłu, postawiło na tronie 
konsumpcję i to od niej uzależnia pozycję społeczną danej osoby. Aby do-
brze funkcjonować, nie poszukuje ono ludzi szlachetnych, oddanych pra-
cowników, gospodarnych rolników, zdolnych innowatorów, lecz naiwnych, 
łatwowiernych, najlepiej bezmyślnych obywateli-konsumentów. Egzysten-
cjalnym dylematem współczesnego człowieka staje się pytanie: „Konsu-
muję, aby żyć, czy żyję, aby konsumować?”. W tym kontekście cenionym 
członkiem społeczeństwa staje się konsument, który sprawnie kupuje, użyt-
kuje, nabywa wciąż nowe dobra i efektywnie porusza się w świecie reklam, 
firm, marek oraz produktów. Współczesny człowiek zrezygnował z założe-
nia: „Myślę, więc jestem”, odrzuca myśl: „Kocham, więc jestem”, a przychyla 
się do określenia: „Konsumuję, więc jestem”. Typowy reprezentant kultury 
północnoatlantyckiej pracuje, dba o coraz wyższe wynagrodzenie, zwiększa 
zasoby finansowe, by w ten sposób wzmacniać swoją pozycję konsumen-
ta. W centrum nieustannej gonitwy ponowoczesnego konsumenta leży nie 
tylko samo posiadanie, zbieranie, prezentowanie dóbr materialnych, ale ra-
czej ciągłe wzbudzanie nowych, nieznanych dotąd pragnień, wrażeń, przy-
jemności i przeżyć. Świat mediów i precyzyjnie dobranych reklam podsyca 
presję, aby zdobywać wciąż więcej, szybciej, sprawniej. Gwałtowny zwrot 
od społeczeństwa produkującego do społeczeństwa konsumującego spo-
wodował przewrót we wszystkich obszarach życia: osobistego, rodzinnego, 
zawodowego, społecznego i kulturalnego52. Witold Kawecki uważa, że po-
nowoczesny człowiek, by móc zaspokoić sztucznie wywołane pragnienia, 
może się stać pracoholikiem, rujnować swoje zdrowie, zaniedbywać rodzi-
nę, okłamywać przyjaciół, korumpować, byleby być w centrum konsumpcji, 
byleby być użytkownikiem rozpoznawalnych marek, byleby zaimponować 
tym, którzy nie są na szczycie drabiny konsumpcji. Ta droga zamienia się 
w nieustanną pogoń53. Ponowoczesna konsumpcja posiada cechy uzależ-
nienia od zakupów, zbierania, gromadzenia oraz eksponowania siebie, przy 
czym ambitny konsument ma świadomość, że wszystko to jest nietrwałe, 
dlatego najgłębsze pragnienia nie będą całkowicie zaspokojone, bo ciągle 

52 Por. Bauman o popkulturze. Wypisy, red. M. Halawa, P. Wróbel, Warszawa 2008, s.  13–19.
53 Por. W. Kawecki, Kultura popularna a wychowanie do kultury wysokiej, w: Wychowanie 

a wyzwania ponowoczesności, red. E. Osewska, Warszawa 2011, s. 23–32.
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będzie coś nowego, innego, bardziej pociągającego. Życie współczesnego 
konsumenta przypomina stały bieg po nowości, pozycję, rozpoznawalność.

Na rozwijający się konsumpcjonizm zwracał uwagę Jan Paweł II: „Jedy-
nym celem, który się bierze pod uwagę, jest własny dobrobyt materialny. Tak 
zwana jakość życia jest interpretowana najczęściej lub wyłącznie w katego-
riach wydajności ekonomicznej, nieuporządkowanego konsumpcjonizmu, 
atrakcji i przyjemności czerpanych z życia fizycznego, natomiast zapomina 
się o głębszych – relacyjnych, duchowych i religijnych – wymiarach egzy-
stencji”54. Można stwierdzić, że w XXI wieku dominuje orientacja czysto 
handlowa, która nie tylko promuje sukces finansowy, ale określa wartość 
osoby zgodnie z jej statusem materialnym. W ujęciu kultury konsumpcjoni-
zmu człowiek jest wart tyle, ile posiada, jaką ma pozycję zawodową, społecz-
ną, ile władzy dzierży. To założenie jest przenoszone na relacje międzyludz-
kie, układy koleżeńskie, a zwłaszcza na relacje między kobietą i mężczyzną. 
Dla współczesnej kobiety cenny staje się mężczyzna określający swój status 
wielkością konta bankowego, zaś dla mężczyzny atrakcyjna kobieta staje się 
zdobytym osiągnięciem, niejako „wysokiej jakości produktem” podkreśla-
jącym jego rozpoznawalność i status zawodowy lub społeczny55. Wydaje 
się, że dzisiejsze społeczeństwo to wielki zbiór konsumentów poszukujących 
nieustannie nowych produktów, pomysłów, przygód, przyjemności oraz wra-
żeń56. Współczesny człowiek jest nadal jednostką poszukującą, ale zazwyczaj 
zamiast wartości szuka nieustannie zróżnicowanych i ekskluzywnych produk-
tów, przywilejów i przyjemności57. Wzmacniany przez media oraz marketing 
konsumpcjonizm, bardzo mocno wpływa na sferę ludzkich pragnień oraz po-
strzeganie samego człowieka58.

54 Evangelium vitae, nr 23.
55 Por. E. Fromm, O sztuce miłości, Poznań 2006, s. 16–17.
56 Por. M. Miczyńska-Kowalska, Konsumpcyjny charakter rodziny, w: Małżeństwo i rodzi

na w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, red. W. Muszyński, E. Sikora, Toruń 
2008, s. 141.

57 Por. T. Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej 
rodziny, Kraków 2007, s. 56; J.G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, tłum. L. Stawowy, Warszawa 
2004, s. 8; A. Aldridge, Rynek, tłum. M. Żakowski, Warszawa 2006, s. 13.

58 Por. T. Szlendak, Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze 
konsumpcyjnej, Wrocław 2004, s. 23; K. Stasiuk, Krytyka kultury jako krytyka komunikacji. 
Pomiędzy działaniem komunikacyjnym, dyskusją a kulturą masową, Wrocław 2003, s. 27; 
K. Kopczyński, Od romantyzmu ku erze nowych mediów, Kraków 2003, s. 159–160; T. Borut-



44 ROZDZIAŁ 1

We współczesnym społeczeństwie człowiek podejmuje wszechstronną 
konsumpcję dóbr bardziej ze względu na ich znaczenie symboliczne niż 
użytkowe59. Niejednokrotnie wybiera przede wszystkim produkty, które są 
reklamowane przez wielkie światowe, rozpoznawalne wszędzie korporacje. 
Według założeń ponowoczesności pozycja i prestiż człowieka są wyzna-
czane przez logo firm, które określają jego przynależność do bardziej lub 
mniej zasobnej finansowo grupy społecznej, a także są nośnikami kodów 
kulturowych. Eksperci globalnych korporacji wykorzystują wiedzę doty-
czącą kodów kulturowych, aby sprawnie dostosowywać produkty do pra-
gnień konsumentów z różnych kultur. W Polsce i innych krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej, gdzie przez długi czas nie było dostępu do wielu 
przedmiotów codziennego użytku, współczesna wielość produktów, a na-
wet ich przesyt, przyniosła początkowo zagubienie konsumenta, a następ-
nie wskazała mu, że rozpoznawalna marka gwarantuje wyróżnienie pośród 
tłumu60. Paradoksalnie, globalne korporacje przygotowują produkty, które 
rozbudzają pragnienia różnych grup społecznych, zatem każdy konsument 
odnajdzie markę i produkt rozpoznawalny w jego otoczeniu.

Propaganda konsumpcji, rozwijająca się w szybkim tempie dzięki tech-
nologiom informacyjno-komunikacyjnym, tworzy wyobrażenie przynależ-
ności do wybranej, szczególnej, oryginalnej grupy dzięki zakupowi okre-
ślonych towarów61. W ponowoczesnym społeczeństwie istotne staje się nie 
tylko kierowanie zachowaniem konsumenta, ale też kreowanie kultury kon-
sumenckiej – głównie przez wywieranie przez prezesów korporacji i ban-
ków ogromnego wpływu na media. Dzięki kontroli procesów kreowania 
i publikowania treści medialnych globalne korporacje wpływają na konsu-
mentów, co można uznać za indoktrynację konsumencką62. Dlatego wielu 
wychowawców chrześcijańskich przeciwstawia się indoktrynacji konsu-

ka, Etyka życia gospodarczego, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania społecznego, red. A. Zwo-
liński, Radom 2005, s. 148.

59 Por. W. Wątroba, Społeczeństwo konsumpcyjne, Wrocław 2009, s. 153.
60 Por. B. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka 

obywateli, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2009, s. 266.
61 Por. Amoris laetitia, nr 135; W. Wątroba, Społeczeństwo konsumpcyjne, Wrocław 2009, 

s. 23.
62 Por. A. Sałamacha, Zachowania konsumentów na rynku nieuczciwej konkurencji, w: 

Etyczne i społeczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania, red. L. Karczewski, 
H. Kretek, Opole 2015, s. 133.
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menckiej, która głównie poprzez reklamę dociera już do dzieci i młodzieży, 
przesłaniając prawdę oraz formując konsumencki styl życia.63.

Wszechobecny konsumpcjonizm jest powiązany nie tylko z dobrze za-
planowaną reklamą, lecz również z modą. Występuje silne naładowanie 
produktów społecznymi oraz psychologicznymi symbolami, znajdującymi 
odbicie w modnych stylach życia64. O ile kiedyś moda była reprezentowana 
głównie przez bogate elity, o tyle wraz z rozwojem demokracji i masową 
produkcją towarów nastąpiło jej upowszechnienie. Wiele firm promujących 
określony typ mody, zmieniającej się z sezonu na sezon, buduje wrażliwość 
na aktualny styl i pogoń za jego realizacją, tym samym bardziej niż kiedy-
kolwiek wcześniej wyczula ludzi, na teraźniejszość oraz spełnienie związa-
nych z nią oczekiwań.

Moda stanowi obecnie paradygmat dominacji określonego kodu, pozo-
stając grą znaczeń, tworząc własny system odniesień65, dlatego można w niej 
widzieć etap kończący postęp rozwoju konsumpcji. Wraz z akceleracją wia-
domości, znaków i modeli, w modzie – jako totalnym cyklu – liniowy świat 
dóbr konsumpcyjnych znajduje przecież swoje spełnienie. Współczesna 
moda nie bierze pod uwagę norm zachowania zdrowia ani zasad moralnych, 
ale niezwykle sprawnie rozprzestrzenia się niczym wirus. Niezwykle trudno 
jest od niej uciec, przenosi ona bowiem znaczenie aktualnie obowiązujące-
go kodu. Bliskość świata mody z konsumpcjonizmem buduje stałe nasta-
wienie na wybór ulotnej przyjemności, pozór indywidualnego decydowania 
(chociaż w rzeczywistości zaplanowanego przez innych), wzmacnianie swo-
istego „kultu wybierania”. Konsumentowi wydaje się, że ma wpływ na swój 
wybór stosownie do odczuwanych pragnień, lecz dana opcja wciąż otwiera 
na następne – jeszcze bardziej pożądane. W rozterkach konsumenta ujaw-
nia się „permanentne, błędne koło”, zgodne z założeniem przygotowanym 
przez wielkie firmy: „Jeżeli chcesz istnieć w społeczeństwie, to musisz być 

63 Por. T. Olearczyk, Życie jako uniwersalna i niepodważalna wartość w koncepcjach rodziny 
i wychowania w cywilizacji chaosu i konsumpcjonizmu, w: Wartość życia a wychowanie w XX 
rocznicę encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae, red. M. Parzyszek, D. Opozda, B. Kiereś, Lublin 
2015, s. 86–87.

64 Por. K. Prendecki, K. Rejman, Konsumpcjonizm w społeczeństwie postindustrialnym – 
wymiar społeczny i ekonomiczny zjawiska, „Humanities and Social Sciences” 18 (2013) nr 20 
(1), s. 69–78.

65 Por. J. Baudrillard, Symbolic Exchange and Death, London 1993, s. 87.
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modny”66. Trzeba pamiętać, że inspiracją zmian w świecie mody jest osiąga-
nie coraz wyższego zysku67.

Współcześnie zacierają się także różnice między kulturami. Mimo że sta-
rają się one je zachować przez pryzmat mody statycznej, w której odmienne 
kultury dbają o zachowanie swojej odrębności, odmienności, oryginalności 
w interakcji z innymi kulturami, jednak staje się to coraz trudniejsze, bo-
wiem poprzez globalnie narzucaną modę następuje jej unifikowanie68.

Z konsumpcyjnego stylu życia współczesnych ludzi stopniowo rozwija 
się tzw. kultura popularna, niekiedy określana przez brytyjskich socjologów 
jako „kultura powierzchowna”. Witold Kawecki uważa, że kulturę można 
ująć „jako zintegrowaną aktywność człowieka zawierającą zarówno zacho-
wania oparte na wspólnych dla danej zbiorowości wzorach i wartościach, jak 
i wytwory takich zachowań, czyli konkretne dzieła kulturowe, dokonujące 
się poprzez komunikację (interakcję) społeczną. Powyższa definicja sugeru-
je, że kultura obejmuje zarówno czynności-zachowania, jak i ich materialne 
i materialno-duchowe wytwory”69. Opierając się na niniejszym określeniu, 
można wskazać trzy ważne elementy kultury: posiada ona charakter spo-
łeczny, pozostaje systemem wartości oraz jest komunikacją dokonującą się 
zarówno w ramach własnej grupy, jak i z innymi grupami kulturowymi70. 
Kultura pozostaje zatem ściśle związana z osobą, wspólnotą, społeczeń-
stwem, które ją tworzy, odwołując się do uznanej hierarchii wartości; dzięki 
niej umacniają się relacje międzyludzkie, wspólne myślenie oraz współpra-
ca. Staje się ona wyrazem danej wspólnoty, zwłaszcza wspólnoty narodu.

 Papież Jan Paweł II często podkreślał ten zawiązek kultury ze wspól-
notą, szczególnie kultury polskiej z narodem, który umożliwił mu przetrwa-
nie mimo utraty niepodległości. Wskazywał również na zmiany kultury: 
„Pozostając w ścisłym związku z ludźmi i z ich historią, kultury podlega-

66 J. Tomczyk, Konsumpcjonizm, moda i sfera publiczna. Interferencyjność zjawisk – próba 
dekonstrukcji, w: Społeczeństwo konsumpcyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, red. 
D. Markowski, P. Setlak, Tarnobrzeg 2008, s. 258–259.

67 Por. K. Mazurek-Łopacińska, Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowa
niu popytu i stylów życia współczesnego, „Konsumpcja i Rozwój” (2011), s. 53.

68 Por. W. Wątroba, Społeczeństwo konsumpcyjne, Wrocław 2009, s. 162; A.A. Szubertow-
ska, Kulturowy wymiar katechezy w nauczaniu Jana Pawła II, Lublin 1997.

69 W. Kawecki, Kultura popularna a wychowanie do kultury wysokiej, w: Wychowanie 
a wyzwania ponowoczesności, s. 23–32.

70 Por. Wychowanie a kultura, red. A. Solak, Tarnów 2000; W. Kawecki, Kultura popularna 
a wychowanie do kultury wysokiej, w: Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, s. 23–32.
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ją takiej samej dynamice, jaka występuje w dziejach człowieka. Tak więc 
można w nich dostrzec przekształcenia i procesy rozwojowe dokonujące 
się w wyniku kontaktów między ludźmi, którzy przekazują sobie nawzajem 
różne modele życia. Kultury czerpią pokarm z przekazywania wartości, zaś 
ich żywotność i przetrwanie zależy od ich zdolności otwarcia na przyjęcie 
nowych elementów. Jak wyjaśnić tę dynamikę rozwoju? Każdy człowiek jest 
włączony w jakąś kulturę, zależy od niej i na nią oddziałuje. Człowiek jest 
jednocześnie dzieckiem i ojcem kultury, w której żyje. We wszystkie przeja-
wy swego życia wnosi coś, co odróżnia go od reszty stworzenia: nieustanne 
otwarcie na tajemnicę i nieugaszone pragnienie wiedzy. W konsekwencji 
każda kultura kryje w sobie i wyraża dążenie do jakiejś pełni. Można zatem 
powiedzieć, że w samej kulturze zawarta jest możliwość przyjęcia Bożego 
Objawienia”71.

W kontekście wypowiedzi papieża Polaka można wskazać na kulturę 
wysoką (jednoczącą się we wspólnocie wartości) oraz kulturę popularną, 
przy czym ustalenie granic, odrębności i odmienności między tymi dwoma 
typami kultury nie jest proste. Jadwiga Puzynina twierdzi, że różnica zwią-
zana jest bardziej ze sferą intelektualną niż tylko odniesieniem do etyki czy 
transcendencji. W historii ludzkości zawsze ujawniała się zarówno kultura 
wysoka jak i popularna, jednak samo określenie zostało ukute niezbyt daw-
no, bowiem w połowie XX wieku72.

W literaturze przedmiotu pojawiają się pojęcia: kultury popularnej 
(zwanej też popkulturą) oraz kultury masowej, które niekiedy są stosowane 
zamiennie, ponieważ wskazują na te same zjawiska, chociaż w inny spo-
sób. Niektórzy socjolodzy i kulturoznawcy twierdzą, że w kulturze masowej 
wskazuje się raczej na jej prostotę, powtarzalność, udostępnienie masowe-
mu odbiorcy, z kolei w kulturze popularnej podkreśla się jej dostępność, 
łatwość przyjęcia, dostosowanie społeczne, co nadaje jej bardziej pozytyw-
nego charakteru. Jednak Marian Golka wyraźnie opowiada się za rozdzie-
leniem tych terminów, uznając, że kultura popularna – jak wskazuje sam 
termin – odnosi się do powszechności jej praktykowania, natomiast kul-
tura masowa pojawia się w latach 20. i 30. minionego wieku, kiedy dzięki 
rozwojowi społeczno-cywilizacyjnemu, a zwłaszcza technicznemu, doszło 

71 Fides et ratio, nr 71.
72 Por. J. Puzynina, Kultura popularna a kultura wysoka dziś, w: Relacje między kulturą 

wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, Lublin 
2005, s. 12.
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do masowego rozpowszechniania wytworów kultury. Jego zdaniem można 
także stwierdzić, że termin „kultura masowa” lepiej odnosi się do wcześniej-
szego ujmowania kultury popularnej jako kultury jednolitej, przeznaczonej 
do przyjęcia przez biernych odbiorców73. Można przyjąć, że naukowcy zaj-
mujący się kulturą popularną i odwołujący się do jej powstania częściej uży-
wają terminu „kultura masowa”, zaś eksperci podkreślający jej odbiorców 
stosują termin „kultura popularna”.

Niezależnie od sporów na temat samych terminów związanych ze współ-
czesną kulturą można stwierdzić, że coraz bardziej upowszechnia się kul-
tura konsumpcyjna, popkultura, określana też jako „naskórkowa”. Jest ona 
mocno wdrażana już najmłodszym konsumentom: poprzez zabawki, ga-
dżety, gry, filmy i pisma niosące ze sobą wskazanie, co jest aktualne i po-
winno być przyjęte przez dzieci, by miały swoją pozycję w gronie rówieśni-
ków. Współczesna kultura otwiera się na odbiorców-konsumentów, którzy 
traktują ją bardziej w kategoriach produktu niż wezwania do zmiany czy 
budzenia refleksji nad sobą samym i celem życia. Kultura popularna, opar-
ta na badaniach możliwości percepcyjnych odbiorców, dba o dostosowanie 
zarówno do ich poziomu percepcyjnego, jak i głodu konsumpcyjnego z za-
chowaniem zasady: „Prosto, miło, przyjemnie”. W ten sposób staje się coraz 
bardziej spłaszczona, spłycona74 i dostosowana do podstawowego celu, ja-
kim jest zapewnienie łatwej rozrywki, przyjemności, odprężenia i swoistego 
„uśpienia odbiorców”75.

O ile kultura wysoka wymaga wiedzy oraz cierpliwej i długotrwałej pra-
cy, której celem jest zrozumienie istoty kodów kulturowych, o tyle kultura 
popularna nie niesie ze sobą żadnych wymogów. Dzięki rozwojowi społecz-
no-ekonomicznemu i technologiom usprawniającym pracę człowiek zyskał 
więcej wolnego czasu, co – patrząc obiektywnie – powinno mu ułatwiać ko-
rzystanie z dobrodziejstw kultury wysokiej: teatru, muzeum, kina, wystaw 
sztuki, opery, baletu itp. Jednak równocześnie, przede wszystkim za sprawą 
mediów, powstał dyktat połączonej promocji kultury i marketingu, realizu-

73 Od kontrkultury do popkultury, red. M. Golka, Poznań 2002.
74 Por. A. Ziętek, Globalizacja a kultura, w: Oblicza procesów globalizacji, red. M. Pietraś, 

Lublin 2002, s. 202; P. Wielgosz, Opium globalizacji, Warszawa 2004, s. 16; A. Radziewicz-
-Winnicki, Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i so
cjologii transformacji, Gdańsk 2004, s. 111–125.

75 Por. A. Błasiak, Młodzież wobec aksjologicznych dylematów współczesności, w: Młodzież 
wobec ponowoczesności, red. M. Duda, Kraków 2009, s. 35–36.
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jący każdą produkcję „kulturalną”, byleby dotarła do odbiorcy76. Niektórzy 
eksperci podkreślają nawet, że obecnie ujawnia się czysty „przemysł kultu-
rowy”, czyli tworzenie kultury popularnej na skalę masową. Nie wynika on 
jednak z naturalnego zapotrzebowania ludzi, lecz jest sprytnie zaplanowa-
nym i odgórnie im narzucanym działaniem77. W tym kontekście nawet od-
woływanie się do kultury wysokiej niesie ze sobą ryzyko, że jej umasowienie 
doprowadzi do jej zniszczenia przez zagubienie jej istoty, prymitywizację, 
nadmierne uproszczenie, infantylizację, trywializację, niezrozumienie, 
a nawet zwulgaryzowanie niesionych przez nią idei.

Polski kulturoznawca, W. Kawecki, uważa, że współczesne coraz częstsze 
dostosowanie się nauk humanistycznych do narzucanej, standardowej kul-
tury popularnej prowadzi do trudności w jednoznacznym określeniu granic 
pomiędzy kulturą popularną a wysoką78. Ocena, do której grupy zakwali-
fikować dany wytwór kultury, coraz częściej zależy od raczej subiektywnej 
oceny jego walorów estetycznych oraz głębi rozumienia jego warstwy sym-
bolicznej79. Dodatkowo często stosuje się świadomy zabieg wymieszania 
kultury wysokiej z kulturą popularną, na przykład elementy obrazu Leonar-
da da Vinci zamieszczane na młodzieżowych T-shirtach, muzyka klasyczna 
popularyzowana w wersji rozrywkowej itp. Dochodzi do daleko posuniętego 
pomieszania wytworów kultury wysokiej i niskiej. Można wręcz mówić dziś 
o współczesnym tyglu kulturowym, w którym wszystko z wszystkim może 
być pomieszane, tak że trudno oddzielić poszczególne elementy i doszukać 
się przekazu określonych wartości. Świadomie pozbawiana kontekstu ide-
owego, kultura popularna jest niby skierowana do każdego, zaś w istocie nie 
daje współczesnemu człowiekowi możliwości odkrycia ani samego siebie, 
ani podstawowych wartości80, uznając je zresztą za zmienne, ulotne i su-
biektywne.

76 Por. A. Kłoskowska, Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 2006, s. 94, 107–109.
77 Por. A. Aldridge, Konsumpcja, Warszawa 2006, s. 43.
78 Por. W. Kawecki, Kultura popularna a wychowanie do kultury wysokiej, w: Wychowanie 

a wyzwania ponowoczesności, s. 23–32.
79 Por. J. Puzynina, Kultura popularna a kultura wysoka dziś, w: Relacje między kulturą 

wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, Lublin 
2005, s. 17.

80 Por. Z. Melosik, Ponowoczesność: między globalizmem, amerykanizacją, i fundamenta
lizmem, w: Edukacja w świecie współczesnym: wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz 
z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym, Kraków 2000, s. 17.
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Trzeba także pamiętać, że popkultura jest w dużym stopniu nasycona 
prostymi znakami, obrazami, ikonkami, emotikonami, często zastępując 
słowo obrazem. Wzrastająca wirtualna ikonosfera przyspiesza proces elek-
tronicznego dostępu człowieka do kultury popularnej, jednak coraz bardziej 
uniezależnia go od kultury wysokiej. Niewątpliwie dokonała się ogromna 
zmiana kodu komunikacji kulturowej, aktualnie uzależnionego bardziej od 
percepcji obrazu, znaku, emotikonu, a nie samego słowa. Niektórzy eksper-
ci uważają, że kończy się dominacja przekazu słownego, a w jego miejsce 
wkraczają ikonki i obrazy81. W kulturze popularnej funkcjonuje wiele zna-
ków graficznych, skrótów, uproszczonych obrazków, komiksów, które sprzy-
jają niezwykle sprawnemu przekazowi przeżyć, emocji, a niekiedy prostych 
informacji. Bogata warstwa słowna, która występowała w klasycznych dzie-
łach literackich, zostaje zastąpiona zmienną formą, układem graficznym, 
kolorem, odcieniem – kreując nowy wymiar komunikacji kulturowej. Po-
nowoczesne obrazy nie odnoszą się do innej rzeczywistości, nie odsłaniają 
świata idei, systemów wartości, lecz umacniają proste spojrzenie dla samej 
przyjemności widzenia, gdyż gwałtownie zmienił się status znaków, obrazów 
i wszelkich wizualnych elementów, zwłaszcza generowanych elektronicznie. 
Wytwory kultury ponowoczesnej zdają się nie potrzebować innego ugrun-
towania swojej treści, jak tylko przez odwołanie do zmysłowej i materialnej 
realności rzeczy, dlatego ich siła nie pochodzi z odniesienia do sacrum, ale 
z prawie fizjologicznego uwodzenia. Relacja między kulturą wysoką a świa-
tem wartości ustąpiła miejsca pozyskiwaniu wrażeń i przyjemności82.

Zaskakujące, ale bardzo charakterystyczne dla współczesnej kultury 
i sztuki, jest odrzucenie klasycznego kanonu piękna i wprowadzanie kultu 
brzydoty – posunięte tak daleko, że dokonuje się zagubienie piękna w róż-
norodnych formach abstrakcyjnych poddawanych zabiegom deformacji. 
Dominują wytwory kultury pozbawione treści, lub dalece chaotyczne, bez-
ładne, tworzone jako prowokacja kulturowa, by odbiorcę zaniepokoić, prze-
straszyć, zadziwić, oszołomić. To, co kiedyś było jednoznacznie odrzucane 
jako obrzydliwe, wstrętne, wulgarne i nieakceptowalne, bowiem nawet naj-
prostsze przedmioty codziennego użytku miały wyrażać piękno i harmo-

81 Por. A. Różycki, Ikony cyberprzestrzeni, w: Ikony niewidzialnego, red. M. Lis, Z. Solski, 
Opole 2003, s. 261–269; Katecheta i katechizowany w sieci, red. B. Bilicka, Toruń 2015; P. Drze-
wiecki, Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole, Warszawa 2013.

82 Por. W. Krzywiński, Widzieć i wierzyć. Przesłanie wizualnej sztuki wczesnochrześcijań
skiej do współczesnej katechezy, Kraków 2016.
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nię, dziś staje się poszukiwane, oryginalne, zapewniające rozgłos twórcom 
kultury. Przekraczane są wszelkie granice w malarstwie, rzeźbie, architek-
turze, muzyce, ale także w literaturze. Oswajanie z brzydotą rozpoczyna się 
już od najmłodszych, którym proponuje się zabawki-koszmarki, bezładne 
graficznie komiksy i pozbawione piękna gry komputerowe. W tej sytuacji 
współczesnemu człowiekowi trudno dotrzeć do przeżycia metafizycznego 
wywołującego piękno. Referując tę tematykę, trudno uniknąć konstatacji, 
że w ponowoczesnej kulturze piękno, podobnie jak wiele innych wartości, 
dotyka zjawisko banalizacji i poddania narzucanym wzorcom popkulturo-
wym. Owe zabiegi stają się zrozumiałe, kiedy zostanie dostrzeżona główna 
różnica między pięknem, będącym odzwierciedleniem ładu, harmonii, my-
śli, idei w tym, co zmysłowe, a panującym chaosem w popkulturze. Jeśli – 
jak uważał Platon – piękno jest manifestacją porządku ontologicznego, któ-
ry przezwycięża nieporządek i nad nim panuje, jest manifestacją harmonii 
i słusznej miary83, to współczesny bezład kulturowy należy uznać za jego 
przeciwstawienie.

Rozwojowi kultury wysokiej nie sprzyja również tzw. relatywizm kul-
turowy ani coraz mocniej promowana niechęć do oceniania kultur, gdyż 
wszystkie kultury są przyjmowane jako równie dobre, równe sobie, chociaż 
odmienne. Zgodnie z założeniami relatywizmu kulturowego również żadna 
praktyka kulturowa nie może być uznana jako dobra albo zła, gdyż winna 
być prezentowana jedynie w kontekście, w którym funkcjonuje. Niniejsze 
założenie doprowadziło do odrzucenia wszelkich sądów wartościujących 
inne praktyki kulturowe z punktu widzenia rodzimej kultury, co miało skła-
niać do większego obiektywizmu kulturowego. W praktyce wzmocniło jed-
nak tendencję do odrywania kultury od dobra moralnego, prawdy, piękna 
oraz innych wartości znajdujących się na szczycie hierarchii, prowadząc do 
łączenia jej wyłącznie z kategoriami oryginalności, pluralizmu i zaskocze-
nia84. Przeciw temu poglądowi występuje antropologia i pedagogika chrze-
ścijańska, przypominając, że wartości to nie kwestia subiektywnego odbio-
ru człowieka, ale istnienia wartości uniwersalnych. Zwłaszcza pedagogika 
chrześcijańska i pedagogika kultury podkreślają ścisłą zależność między 
kulturą a rozwojem moralnym i duchowym człowieka.

83 Por. Platon, Fajdros, Kęty 2005.
84 Por. W. Kawecki, Kultura popularna a wychowanie do kultury wysokiej, w: Wychowanie 

a wyzwania ponowoczesności, s. 23–32.
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Ponowoczesne ujęcia kultury85 odrzucają zarówno odniesienie do hie-
rarchicznego układu wartości, jak i obiektywnego przyjęcia wartości, wska-
zując jedynie na ich powiązanie z dyspozycjami psychicznymi, intelektual-
nymi czy ewentualnie technicznymi człowieka86. W tym znaczeniu wartość 
istnieje tylko wtedy, kiedy zostanie przez kogoś subiektywnie uznana za 
coś cennego, ważnego, potrzebnego87. Propagatorzy niniejszego stanowi-
ska, uznając za wartość wyłącznie to, co zaspokaja potrzeby, oczekiwania, 
pragnienia jednostki, zapominają o tym, że zarówno sam człowiek, jak 
i rzeczywistość domagają się wartości88. Jan Paweł II, przedstawiciel per-
sonalizmu chrześcijańskiego, w słynnym przemówieniu w siedzibie UNE-
SCO przypomniał związek kultury z wartościami uniwersalnymi i osobą: 
„Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Jego życie jest 
kulturą i nie może obejść się bez kultury. On jest sprawcą i twórcą kultury, 
w niej się wyraża i w niej się potwierdza. Świat wartości i sensu wpływa 
na naturę ogólnoludzkich więzi, łącząc różnorodne tradycje w kulturalnym 
dziedzictwie ludzkości. To kultura wyraża kształt i wielkość naszego czło-
wieczeństwa”89. Zdaniem papieża kultura z jednej strony wyraża, zaś z dru-
giej urzeczywistnia człowieka jako twórcę, który nie może zagubić warto-
ści, skupiając się jedynie na materializmie, praktycyzmie czy konsumpcji. 
Istnienie uniwersalnych wartości niesie ze sobą odpowiedzialność każdego 
człowieka za przyszłość społeczeństwa, narodu, Kościoła. Zatem kultura, 
która zostaje ogołocona z wartości uniwersalnych, przestaje być właściwie 
kulturą. W sytuacji marginalizowania albo usuwania wartości z kultury po-
pularnej ze szczególną ostrością ujawnia się kwestia osobowych wzorców, 
autorytetów jako osobowych nosicieli wartości, aby mogły one zostać do-
strzeżone przez dzieci i młodzież. Niestety, we współczesnej, powierzchow-
nej kulturze każda jednostka jest postrzegana jako jednakowo dojrzała do 
wypowiadania się o wartościach, ich odrzucania lub budowania hierarchii 
wartości. Odchodząc od prawdy o człowieku, a nawet prób mierzenia się 

85 Por. Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i życia, w: Postmodernizm. Wyzwanie 
dla chrześcijaństwa, red. Z. Sareło, Poznań 1995, s. 15.

86 Por. S. Dziamski, O racjonalności wartości, „Człowiek i Światopogląd” 4 (1980), s. 65.
87 Por. W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981, s. 31; A. Marcol, W kręgu wartości 

chrześcijańskich, Opole 2006.
88 Por. W. Stróżewski, W kręgu wartości, s. 109.
89 Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 

2 VI 1980, w: Przemówienia i homilie, wybór J. Poniewierski, Kraków 1997.
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z zasadniczymi pytaniami egzystencjalnymi, popkultura nie odróżnia bo-
hatera od szulera, człowieka szlachetnego od złoczyńcy, świętego od po-
zoranta. Odrzuca wezwanie do formowania człowieka dobrego, oddanego, 
szlachetnego, potwierdzającego wartości poprzez świadectwo swego życia, 
na rzecz popularyzacji gwiazd medialnych, zazwyczaj zwanych celebrytami. 
Jednak to celebryci, którzy – jak ich określił Wiesław Godzic – „są znani 
z tego, że są znani”90, nadają ton kulturze popularnej. Mimo że nie mają 
wiele do powiedzenia, odwołując się do swoich emocji i subiektywnych spo-
strzeżeń, stają się „nowym typem mistrza” w ponowoczesności. Błyszczą 
przez chwilę na ekranach, a później giną i nie pozostawiają po sobie żadnej 
pogłębionej refleksji, ale dobrze wpisują się w założenia popkultury, w której 
pojawienie się w mediach i chwilowy rozgłos zastępuje prawdę, odpowie-
dzialność i szlachetność91. Zatarcie granicy między autorytetem a celebrytą 
zrodziło sytuację, w której młode pokolenie gubi moralne drogowskazy, nie 
wie, kogo wybierać za wzór do naśladowania, za kim iść.

Na kwestię pozornych nauczycieli życia zwrócił uwagę Jan Paweł II 
w orędziu na VIII Światowy Dzień Młodzieży, przypominając: „Istnie-
ją jednak fałszywi prorocy i pozorni mistrzowie życia. Najczęściej moż-
na spotkać mistrzów, którzy uczą, jak opuścić ciało, jak wyjść poza czas 
i przestrzeń, aby wejść w prawdziwe życie. Potępiają oni stworzenie i w imię 
złudnego spirytualizmu prowadzą tysiące młodych na drogi nierealnego 
wyzwolenia, które pogłębia jedynie ich samotność i czyni ofiarą własnych 
złudzeń oraz tkwiącego w nich zła. Na pozór zupełnie inaczej postępują 
mistrzowie carpe diem, którzy zachęcają do zaspokajania każdej instynk-
townej skłonności i żądzy, co pogrąża człowieka w głębokim smutku, budzi 
niepokój, a często każe mu szukać ucieczki w niebezpiecznych krainach 
sztucznych i złudnych rajów, na przykład w narkomanii. Można też spo-
tkać mistrzów, którzy widzą sens życia wyłącznie w osiągnięciu sukcesu, 
w gromadzeniu pieniędzy, w rozwoju własnych umiejętności. Taka posta-
wa łączy się z obojętnością wobec potrzeb drugiego człowieka i pogardą 
dla wartości, czasem nawet dla tej fundamentalnej wartości, jaką jest życie. 
Tacy i inni fałszywi mistrzowie życia, spotykani także we współczesnym 

90 W. Godzic, Znani z tego, że są znani: Celebryci w kulturze tabloidów, Warszawa 2007.
91 Por. W. Kawecki, Kultura popularna a wychowanie do kultury wysokiej, w: Wychowanie 

a wyzwania ponowoczesności, s. 23–32; P. Drzewiecki, Edukacja medialna a nauczanie religii 
w szkole, Warszawa 2013.
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świecie, proponują cele, które nie zaspokajają, ale przeciwnie, podsycają 
pragnienia dręczące duszę człowieka”92.

Podejmując problem braku autorytetów we współczesnym świecie, Erich 
Fromm stwierdza, że w wyniku uwolnienia się od klasycznych autorytetów 
i indywidualnego istnienia współczesny człowiek staje się coraz bardziej 
wyizolowany, bezradny i osamotniony. Wybierając uwolnienie od wzorów 
osobowych, ideałów i autorytetów, stał się on niejako narzędziem poddanym 
innym zewnętrznym celom, pozwolił się wprowadzić w nieznaną dotychczas 
formę niewoli, skazując się tym samym na osłabienie, lub wręcz zagubił moż-
liwość pełnej realizacji siebie jako osoby, bowiem tyko wolność pozytywna, 
powiązana z prawdą o człowieku i odnosząca się do realizacji jego celów, 
uzdalnia go do życia odpowiedzialnego, aktywnego i szlachetnego93.

Niejeden człowiek, ulegając wpływom ponowoczesnej kultury użycia 
i indywidualizmu, chce zachować wszystko dla siebie, bez dzielenia się 
z innymi, mimo że paradoksalnie przynosi to stan osamotnienia, izola-
cji, a niekiedy głębokiego smutku, jakże inny od sytuacji, w której osoba 
świadomie wybierając samotność fizyczną, pozostaje w bliskiej łączności ze 
wspólnotą94. Ponowoczesna kultura promocji indywidualizmu pozostawia 
człowieka w stanie osobowej nędzy, chroniąc go pozornie od innych jak od 
zagrożenia, ale narażając na wszystkie skutki funkcjonowania bez bliskich 
relacji95. Wraz z brakiem wspólnoty z drugim, bliskim, oddanym człowie-
kiem, zwłaszcza w wymiarze duchowym, nasila się osamotnienie i lęk, które 
mogą prowadzić do depresji i innych poważnych zaburzeń psychicznych96. 
Niekiedy – także z lęku, że kontakt z ludźmi o wyższym statusie material-
nym może skutkować obniżeniem własnego poczucia wartości – indywidu-
alista czuje się „zmuszony” do izolacji w przestrzeni swojego egoistycznego 
szczęścia, do którego nikt inny nie będzie mieć dostępu97. W konsekwencji, 

92 Jan Paweł II, Orędzie do młodzieży całego świata z okazji VIII Światowego Dnia Mło
dzieży, nr 3.

93 Por. E. Fromm, Ucieczka od wolności, tłum. O. i A. Ziemilscy, Warszawa 1993, s. 142.
94 Por. Evangelium vitae, nr 14.
95 Por. Spe salvi, nr 13.
96 Por. P. Kryczka, Rozwód: wyzwanie wobec norm społecznych?, „Ruch Prawniczy, Eko-

nomiczny i Socjologiczny” (1985) z. 3, s. 329; S. Pużyński, Depresje i zaburzenia afektywne, 
Warszawa 2009; A. Grün, Jak przezwyciężyć smutek życia? Duchowe spojrzenie na depresję, 
Kielce 2009.

97 Por. Caritas in veritate, nr 55; Gaudete et exsultate, nr 146.
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skupiając się na swoim sukcesie, szczęściu i przyjemności, ponowoczesny 
człowiek odrzuca wspólnotę, solidarność, oddanie, ofiarność, miłość bliź-
niego, pozbawia się bliskości na rzecz ulotnej przyjemności czy zachowania 
swojego miejsca w hierarchii społecznej98.

Izolacja, osamotnienie, oddalenie jednostki od anonimowego społe-
czeństwa sprawia, że często chce ona przełamać lęk wynikający z tych zja-
wisk poprzez posiadanie, używanie czegoś, a nawet nadużywanie alkoholu, 
sięganie po narkotyki, dopalacze, czy uprawianie ekstremalnych sportów. 
Wszelkie tego typu starania nie mogą jednak zapełnić osoby, która potrze-
buje pełnych miłości kontaktów z innymi ludźmi99. Nawet kiedy – pozornie 
dostosowując się do zaleceń ponowoczesnej kultury na temat kariery, osią-
gnięć, władzy, posiadania – człowiek deklaruje, że nie potrzebuje relacji z dru-
gim i może żyć bez miłości, jest to jedynie zewnętrzna deklaracja. Jak przy-
pomina antropologia chrześcijańska i teologia, w naturze człowieka tkwi 
ukierunkowanie na drugiego, zawłaszcza w odniesieniu do drugiej płci. 
Kobieta i mężczyzna są nie tylko stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, 
ale także od samego początku powołani do komunii osób. Człowiek jest obra-
zem Boga nie tyle w swojej samotności, ile w relacji z osobami, odbijając tym 
samym obraz boskiej komunii osób100. To dlatego, kierując się wewnętrzną 
potrzebą zrzucenia z siebie ciężaru samotności, kobieta potrzebuje męż-
czyzny do podzielenia się miłością, zaś mężczyzna potrzebuje kobiety101. 
W tym kontekście zdecydowanie najsilniejszą więzią, która może zaistnieć 
między kobietą a mężczyzną, jest małżeństwo, zwłaszcza budowane na fun-
damencie miłości jedynej, wyłącznej, uczciwej, nieodwołalnej oraz wiernej, 
wzmocnionej sakramentem małżeństwa102.

98 Por. K. Olbrycht, Istota wychowania personalistycznego, w: W trosce o rodzinę. W poszukiwa
niu prawdy, dobra i piękna, red. M. Ryś, M. Jankowska, Warszawa 2007, s. 43–44; S. Kowalczyk, 
U podstaw demokracji. Zagadnienia aksjologiczne, Lublin 2001, s. 106–107.

99 Por. E. Fromm, O sztuce miłości, Poznań 2006, s. 21–23; E. Fromm, Miłość, płeć i ma
triarchat, Poznań 2011, s. 214.

100 Por. Jan Paweł II, List do kobiet, 29 VI 1995, w: Posoborowe dokumenty Kościoła katolic
kiego o małżeństwie i rodzinie, t. 2, Kraków 1999, s. 287–298; S. Paszkowski, Rodzina bogatą 
wspólnotą życia i miłości. Zarys teologii małżeństwa i rodziny, Wrocław 2000, s. 21.

101 Por. R. Rogowski, Człowiek stworzony do miłości, w: Sztuka relacji międzyludzkich: 
miłość, małżeństwo, rodzina, red. J. Augustyn, Kraków 2014, s. 19; M. Kluz, Katolickie podsta
wy formacji moralnej człowieka w świetle posoborowych publikacji teologicznych, Kraków 2012, 
s. 158.

102 Por. M. Dziewiecki, Ona, on i miłość, Kraków 2006, s. 65.
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Niestety, także tym zakresie popkultura, inspirowana poprawnością po-
lityczną, środkami prawnymi oraz tzw. „inżynierią społeczną”, wpływa na 
zmianę postrzegania miłości, małżeństwa, rodzicielstwa oraz tożsamości 
płciowej mężczyzny i kobiety103. Wprost odrzuca doświadczenie bezintere-
sownej i oddanej miłości, propagując jej spłyconą, zbanalizowaną, infantyl-
ną wersję. Fundamentalnym czynnikiem wpływającym na niniejsze zmiany 
jest indywidualizacja, na którą składa się: prywatność, samodzielność podej-
mowania decyzji, niezależność emocjonalna, mocne poczucie odrębności, 
osobista inicjatywa, silna świadomość własnego „ja”, dominacja własnych 
pragnień nad potrzebami innych, samodzielne decydowanie i kierowanie 
własnym losem, nastawienie na karierę i realizację aspiracji zawodowych, 
niezależność ekonomiczna oraz brak szeroko rozumianej odpowiedzialno-
ści za innych. Indywidualiści budują relacje międzyludzkie jedynie na zasa-
dzie wymiany handlowej, dokonując kalkulacji zysków i strat, wybierając, 
co może być dla nich „opłacalne”, a co już nie. Podstawy kultury indywidu-
alistycznej obejmują: samodzielność, samorealizację, samospełnienie. Ter-
min „my” przestaje mieć dotychczasowe znaczenie, a niejednokrotnie jest 
po prostu marginalizowany lub wręcz usuwany przez „ja”104.

Małżeństwo przestaje być jedyną akceptowalną społecznie drogą do 
założenia rodziny, a zaczyna być traktowane w pierwszym rzędzie w per-
spektywie osobistego szczęścia każdego z małżonków105. Niniejsza sytuacja 
ma swoje pozytywne i negatywne konsekwencje. Z jednej strony zawarcie 
związku małżeńskiego ma realizować dobro małżonków, służyć ich roz-
wojowi, szczęściu, satysfakcji, ale ma ono również swój wymiar społeczny, 
o którym często partnerzy zapominają. Jednocześnie w nowej kulturze in-
stytucja małżeńska ma spełniać indywidualne wymagania partnerów, a je-
śli tak się nie dzieje i przestaje być wyczekiwanym produktem „wysokiej 
jakości”, następuje jej odrzucenie. Decyzja o zawarciu małżeństwa nie tyl-
ko nie jest już postrzegana jako nieodwołalna, ale także uważana za jedną 
z ofert w konsumpcyjnym świecie. Coraz więcej ponowoczesnych eksper-
tów twierdzi, że małżeństwo przestało być jedyną instytucją usankcjonowa-

103 Por. G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna, tłum. D. Jankowska, J. Serafin, Kraków 
2013, s. 82.

104 Por. Z. Bokszański, Indywidualizm a zmiana społeczna, Warszawa 2007.
105 Por. A. Szczap, Rodzina w poglądach wybranych filozofów, „Wychowanie w Rodzinie” 

t. VII (2013) 1, s. 28–29.
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ną prawnie, w której można realizować rodzicielstwo106, wprowadzając do 
dyskursu społecznego pytanie: czy małżeństwo należy pojmować jako spo-
łeczność naturalną, czy wyłącznie jako twór kulturowy, który przekształca 
się stosownie do przemian politycznych, gospodarczych oraz społeczno-
-kulturowych. Dodatkowo w ponowoczesnym społeczeństwie coraz moc-
niej ujawnia się propaganda, że małżeństwo i rodzina są głównym środowi-
skiem przemocy wobec kobiet i dzieci, czemu zdecydowanie przeciwstawia 
się Kościół katolicki107.

Podobnie rodzina i rodzicielstwo są coraz częściej traktowane z jednej 
strony jako przestrzeń realizacji oczekiwań partnerów coraz bardziej zależ-
na od technologii medycznej niż naturalnego aktu seksualnego, zaś z drugiej 
– często odrywane od miłości i poczęcia, a następnie ujmowane negatywnie 
w kategoriach „zabezpieczenia się” poprzez środki antykoncepcyjne przed 
rodzicielstwem108. Z perspektywy ponowoczesności ucieczka od rodziciel-
stwa jest prostą konsekwencją wyboru życia bez absorbujących i angażują-
cych obowiązków urodzenia i wychowania potomstwa109.

Jeszcze więcej dyskusji budzi obecnie tożsamość płciowa osoby. We-
dług przedstawicieli „nowego spojrzenia” płeć nie może być już ujmowana 
w kategoriach biologicznych, ale pozostaje wyłącznie kwestią konsensusu 
społecznego. Nie ograniczają jej ani czynniki genetyczne, gonadalne, hor-
monalne, morfologiczne, czy inne biologiczne, ewentualnie psychiczne, ale 
wyłącznie określona kultura110. W tym ujęciu tożsamość płciowa człowieka 
staje się jego samodzielnym wyborem, wymysłem, plastyczną propozycją, 

106 Por. J. Młyński, Od tradycji do nowoczesności. Problemy rodziny wczoraj i dziś, „Studia 
nad Rodziną” 15 (2011) nr 1–2, s. 205.

107 Por. Oświadczenie Rady KEP do Spraw Apostolstwa Świeckich w sprawie Konwencji 
Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO), 7 X 
2014; http://episkopat.pl/oswiadczenie–rady–kep–ds–apostolstwa–swieckich–ws–konwen-
cji–rady–europy–o–przeciwdzialaniu–przemocy–wobec–kobiet–i–przemocy–domowej–
cahvio (dostęp: 3.07.2020).

108  Por. H. Krzysteczko, Ojcem być i stawać się, red. E. Ogrodzka-Mazur, G. Błahut, 
T. Chmiel, Toruń 2016, s. 148.

109 Por. J. Banach, Przygotowanie do małżeństwa w teorii i praktyce, w: Małżeństwo i ro
dzina w kontekście współczesnych wyzwań, red. R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński, Tarnów 2012, 
s. 48–65.

110 Por. S. De Beauvoir, Druga płeć, tłum. G. Mycielska, M. Leśniewska, Warszawa 2017, 
s. 319; A. Zwoliński, Kobieta, silna płeć, Kraków 2016, s. 266–267.



58 ROZDZIAŁ 1

która może być dowolnie formowana w procesie wychowania111. Zazwyczaj 
kampania na rzecz nowego rozumienia tożsamości płciowej jest prowadzo-
na pod hasłem równouprawnienia kobiet i mężczyzn, reklamowana po-
przez środki masowego przekazu, włączona w dobrze zaplanowaną strategię 
polityczną na rzecz dekonstrukcji płci112.

Trzeba także pamiętać, że coraz intensywniejsze działania w sprawie 
zmiany tożsamości płciowej są podejmowane na poziomie europejskim 
przez wprowadzane regulacje prawne. I tak Parlament Europejski w doku-
mencie Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation 
and Gender Identity in the EU Members States Part II: The Social Situation113 
wzywa wszystkie kraje Unii Europejskiej do umacniania „równości i nie-
dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową we 
wszystkich swoich programach dla młodzieży i programach edukacyjnych”. 
Obecnie nie jest to jeszcze obowiązujące prawo, gdyż poszczególne kraje 
UE posiadają w tym zakresie swoją autonomię, jednak wyznacza kierunek 
możliwych zmian w kwestii wychowania i edukacji seksualnej w Europie114.

Codzienne życie człowieka XXI wieku jest ściśle powiązane z faktem, że 
obecne społeczeństwo ponowoczesne funkcjonuje przede wszystkim jako 
zbiorowisko konsumentów115, w dużym stopniu uzależnione od propozycji 
kultury popularnej, która eksponuje ciągłe poszukiwanie odmienności, ory-
ginalności i nowości, a także dążenie do intensywnego przeżywania każ-
dej chwili, zwłaszcza w obszarze życia seksualnego116. Warto zauważyć, że 
współczesny człowiek jest ukierunkowany na odkrywanie coraz mocniejszych 
i coraz bardziej zaskakujących, a zatem także coraz trudniejszych do osiągnię-
cia przyjemności117. Lekkomyślna radość z seksu, coraz bezwzględniej pre-

111 Por. A. Cichobłazińska, D. Oko, Gender – ideologia totalitarna; https://opoka.org.pl/
biblioteka/Z/ZR/niedziela201324_gender.html (dostęp: 3.07.2020).

112 Por. G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna, s. 82.
113 Por. Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender 

Identity in the EU Members States Part II: The Social Situation, https://fra.europa.eu/en/publi-
cation/2011/homophobia–and–discrimination–grounds–sexual–orientation–and–gender–
identity–eu (dostęp: 3.07.2020).

114 Por. Z. Barciński, Edukacja seksualna według gender, Lublin 2014.
115 Por. M. Miczyńska-Kowalska, Konsumpcyjny charakter rodziny, w: Małżeństwo i ro

dzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, red. W. Muszyński, E. Sikora, To-
ruń 2008, s. 141.

116 Por. Z. Melosik, Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Kraków 2006, s. 16–17.
117 Por. A. Aldridge, Rynek, tłum. M. Żakowski, Warszawa 2006, s. 13.
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zentowana w mediach głównego nurtu i Internecie, zwłaszcza w poświęco-
nych temu portalach, skierowana szczególnie do młodych odbiorców, łatwo 
może prowadzić do uzależnienia oraz obsesyjnego poszukiwania nowych, 
coraz mocniejszych doznań. Bardzo młodzi odbiorcy (bo już nawet kilku-
letnie dzieci) są bombardowani niezwykle silnymi bodźcami erotycznymi 
i zachęcani do eksperymentowania ze swoim ciałem. Pozostając pod moc-
nym wpływem przekazu erotycznego, a często nawet pornograficznego, 
zanim osiągną dojrzałość osobową, mogą stać się ofiarami demoralizacji, 
seksualizacji, a nawet molestowania seksualnego (przemocy, pedofilii, sek-
su wynagradzanego drobnymi prezentami lub finansowo)118. Stymulowa-
ny medialnie erotyzm odwołujący się do sfery ludzkich instynktów zagraża 
prawidłowemu rozwojowi człowieka, szczególnie w sferze społeczno-mo-
ralnej i duchowej119. Pomimo istnienia pewnych symptomów postrzegania 
seksu jako intymnej sfery ludzkiego życia, w XXI wieku znacznie częściej 
ujawnia się powierzchowne, eksperymentalne, przedmiotowe, a nawet czy-
sto „techniczne” traktowanie płci i sfery seksualnej, a zwłaszcza odrywanie 
jej od wszelkich ocen moralnych120. Przygotowywana zgodnie ze wskazanymi 
wyżej złożeniami edukacja seksualna przeradza się w techniczny instruktaż, 
pozbawiony jakiejkolwiek perspektywy moralnej tak bardzo, że wszystko 
staje się dozwolone121. Z poziomu wychowania personalistycznego edukacja 
seksualna, dostarczająca wyłącznie wiedzy (lub raczej instruktażu) o seksu-
alności, w aspekcie zapobiegania prokreacji, lub osiągania wysokiego stop-
nia satysfakcji seksualnej bez jej skorelowania z aksjologią, wydaje człowieka 
na bezpośrednie uzależnienie od instynktów, stymulowanych sztucznie za-
chcianek i namiętności122. Trudno pominąć, że poważne kontrowersje budzi 
preferowana przez zwolenników gender szeroko rozumiana samowola wybo-

118 Por. M. Jakóbczyk, Kryzys tożsamości płciowej we współczesnym świecie – wpływ na in
stytucję rodziny i relacje damskomęskie, w: Profilaktyka społeczna. Wielowymiarowość współ
czesnej rodziny. Wybrane zagadnienia XX i XXI wieku, red. E. Juśko, J. Burgerová, B. Wolny, 
Tarnów–Łapczyca 2014, s. 96.

119 Por. T. Szlendak, Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze 
konsumpcyjnej, Wrocław 2004, s. 23.

120 Por. M. Komorowska-Pudło, Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku, Kra-
ków 2013, s. 128.

121 Por. J. Mariański, Rodzina wobec wartości: rozpad czy transformacja?, w: Rodzina: źródło 
życia i szkoła miłości, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2000, s. 98.

122 Por. M. Czachorowski, Nowy imperializm, czyli o tzw. rewolucji seksualnej, Warszawa 1995, 
s. 211.
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ru orientacji seksualnej, zachowań i wszelkich działań erotycznych prowadzą-
ca w konsekwencji do deprecjacji instytucji małżeństwa jako związku męż-
czyzny i kobiety oraz rodziny jako wspólnoty zbudowanej na fundamencie 
małżeństwa123.

Popularyzowana przez „niską” kulturę seksualność zastaje odarta z wy-
miaru osobowego (spotkania kobiety i mężczyzny) i jest prezentowana czysto 
instrumentalnie (w mediach pojawia się coraz więcej instruktaży seksualnych 
skierowanych do różnych grup odbiorców): zamiast pozostawać znakiem, 
miejscem i wyrazem miłości osobowej, czyli daru z siebie dla drugiej osoby 
oraz przyjęcia bliskiej osoby w pełni jej człowieczeństwa, staje się dostępnym 
narzędziem potwierdzania własnego „ja”, wzmacniania hedonizmu we dwo-
je, lub egocentrycznego zaspokajania swoich popędów i oczekiwań. Poprzez 
erotyzację oraz panseksualizację społeczeństwa, wymiar płciowy osoby 
(z zachowaniem jej tożsamości jako kobiety albo mężczyzny oraz odnie-
sieniem do integralności człowieka) zostaje zniżony do roli narzędzia do 
czerpania jak największej seksualnej przyjemności, zabijając tym samym 
piękno bezinteresownej miłości kobiety i mężczyzny oraz sens małżeństwa 
sakramentalnego.

Zdecydowanie przeciwstawia się temu nauczanie Kościoła katolickiego – 
zwłaszcza od Soboru Watykańskiego II, poprzez posoborowe dokumenty 
Kościoła i naukę ostatnich papieży od Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta 
XVI po Franciszka – jednoznacznie podkreślając zarówno wartość miłości 
małżeńskiej, będącej najgłębszą formą budowania wspólnoty kobiety i męż-
czyzny, jak również znaczenie seksualnego aktu małżeńskiego. Zgodnie z na-
uczaniem Kościoła Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, aby w małżeństwie, 
a następnie w rodzinie, stanowili odzwierciedlenie Boskiej wspólnoty życia 
i miłości124. Wbrew teorii gender miłość intymna, wyrażająca się poprzez 
akt seksualny, może połączyć jedynie żonę i męża, którzy dzięki tajemnicy 
swojej kobiecości i męskości jednoczą się, wyrażają w nim miłość i otwiera-
ją na dar płodności125. Jednocześnie papież Franciszek w encyklice Amoris 
laetitia przypomina: „Nie oznacza to niezauważania upadku kultury, która 

123 Por. G. Mari, Gender i wyzwanie edukacyjne, w: Obudzić (nie)odkryty potencjał małżeń
stwa i rodziny, red. A. Rynio, K. Braun, M. Jeziorański, I. Szewczak, Lublin 2015, s. 282–283.

124 Por. S. Dziwisz, Słowo wstępne, w: Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, małżeństwo, 
rodzina, red. J. Augustyn, Kraków 2014, s. 5–6.

125 Por. P. Mazurkiewicz, Etyka seksualna, w: Etyka. Część II: Filozoficzna etyka życia spo
łecznego, red. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin 2016, s. 272–275.
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nie promuje miłości i poświęcenia. Konsultacje poprzedzające dwa ostatnie 
synody ujawniły różne przejawy kultury tymczasowości. Mam na myśli na 
przykład szybkość, z jaką ludzie przechodzą z jednej relacji uczuciowej do 
innej. Sądzą, że miłość, tak jak w sieciach społecznościowych, można podłą-
czyć lub odłączyć na żądanie konsumenta i równie szybko zablokować. My-
ślę również o lęku, jaki budzi perspektywa stałego zaangażowania, obsesji 
na punkcie czasu wolnego, o relacjach, które obliczają koszty i korzyści, i są 
utrzymywane jedynie wówczas, jeśli są środkiem, aby zaradzić samotności, 
aby zapewnić ochronę lub zyskać jakąś usługę. Na relacje uczuciowe prze-
nosi się to, co dzieje się z przedmiotami i środowiskiem: wszystko można 
wyrzucić, każdy używa i wyrzuca, marnotrawi i niszczy, wykorzystuje i wy-
ciska, jak długo służy. A potem: żegnaj! Narcyzm czyni ludzi niezdolnymi 
do spojrzenia poza siebie, poza własne pragnienia i potrzeby. Ale ten, kto 
wykorzystuje innych, wcześniej czy później sam będzie w końcu wykorzy-
stywany, manipulowany i opuszczony z tą samą logiką. Warto zauważyć, że 
zerwanie więzi ma często miejsce u osób dorosłych, poszukujących swe-
go rodzaju autonomii i odrzucających ideał starzenia się razem, troszcząc 
się jedno o drugie i wspierając się wzajemnie”126. W odniesieniu do tej wy-
powiedzi można w pewnym uproszczeniu stwierdzić, że aktualna kultura 
wpływa na człowieka i jego relacje, a zwłaszcza na wyrażanie miłości siebie 
i bliźniego. Pod jej wpływem wielu ludzi nie osiąga dojrzałości osobowej, 
pozostając na wczesnych etapach rozwoju życia emocjonalnego i seksualne-
go, co prowadzi do degradacji małżeństwa i rodziny, bowiem małżeństwo 
osób niedojrzałych, nieodpowiedzialnych, nieprzygotowanych, a jednocze-
śnie pozbawione integralnie rozumianej miłości staje się czymś całkowicie 
niezrozumiałym i zafałszowanym127.

Warunki charakterystyczne dla ponowoczesności mocno wpływają na 
osobowość człowieka i jego postrzeganie samego siebie. Jak stwierdzono 
powyżej, ujawniające się w ramach kultury popularnej nowe spojrzenie na 
człowieka sprowadza go właściwie do jednego wymiaru. Mamy zatem do 
czynienia ze zjawiskiem kulturowym o szerokim zakresie wprowadzającym 
nowe spojrzenie na człowieka, jego styl życia, działania i zachowania. Kul-
tura „niskiego lotu”, określając na nowo człowieka i odrywając od prawdy 

126 Amoris laetitia, nr 39.
127 Por. A. Bohdanowicz, Miłość małżeńska a życie rodzinne i wychowanie dzieci, w: Ro

dzina szkołą wartości, red. A. Pryba, Poznań 2011, s. 186.
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o jego integralności, wyznacza również nowy wizerunek ciała jako produk-
tu do ekspozycji. Różnego typu prezentacje medialne, wybiegi modelek, 
wystawy piękności, reklamy produktów kosmetycznych, promocje zabie-
gów medycznych służą upowszechnianiu obecnego przekazu kulturowego, 
mówiącego o tym, że tylko człowiek posiadający piękne, młode, sprężyste 
ciało może osiągnąć sukces, pozycję społeczną i szczęście. Popkultura przy-
nosi codziennie nie tylko aktualne wizerunki piękna człowieka, ale także 
kryteria jego oceniania przez pryzmat dostosowania się do obecnych wzo-
rów cielesności. Bardzo precyzyjnie zjawisko to opisuje Mike Featherstone, 
który stwierdza, że „wymaga się od jednostek odgrywania określonych ról 
i świadomej kontroli nad własnym występem. Wygląd, gesty i cielesną po-
stawę traktuje się jako ekspresję ja, toteż niedoskonałości ciała i brak dba-
łości o nie mają swoją przykrą cenę w relacjach codziennych”128. Aby zaist-
nieć w społeczeństwie, człowiek poddaje swoje ciało już nie tylko zabiegom 
higienicznym, pielęgnacyjnym, kosmetycznym, dietetycznym, sportowym, 
ale zabiegom medycznym nierzadko całkowicie zmieniającym sylwetkę czy 
wygląd twarzy129. Dla jak najlepszej autokreacji zarówno młodsi, jak i starsi 
ludzie sięgają po modny strój, biżuterię, fryzurę, makijaż, ale również po 
tatuaż, dalece ingerencyjne zabiegi kosmetyczne, aż po chirurgię plastycz-
ną130. Warto przypomnieć, że istotnym elementem tożsamości współczesne-
go człowieka staje się możliwie najlepsze wywieranie mocnego wrażenia na 
innych poprzez wysokiej klasy ubranie, atrakcyjny wygląd twarzy oraz od-
powiedni wizerunek ciała. Niezwykle intensywnie lansowany jest ideał ko-
biecego ciała jako bardzo szczupłego, wręcz anorektycznego, co sprawia, 
że wiele dziewcząt, doświadczając naturalnego rozwoju swojego ciała i na-
bierania bardziej kobiecych kształtów, przeżywa rozpacz131. Z kolei młodzi 
chłopcy skupiają się na sprawnym, czyli szybkim zbudowaniu muskulatury 

128 M. Featherstone, Ciało w kulturze konsumpcyjnej, w: Antropologia ciała. Zagadnienia 
i wybór tekstów, red. M. Szpakowska, Warszawa 2008, s. 116.

129 Por. A. Wieteska, Rola rówieśników w kształtowaniu wizerunku ciała adolescentów, 
Katowice 2014, s. 27–28; M. Crawford, G. Rossiter, Reasons for Living. Education and young 
people’s search for meaning, identity and spirituality. A handbook, Camberwell 2006, s. 46–54.

130 Por. A. Brytek-Matera, Obraz ciała – obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu 
psychospołecznym, Warszawa 2008, s. 100–152.

131 Typowymi przykładami działań młodzieży na rzecz idealnego wizerunku są: anorek-
sja, bulimia, ortoreksja, bigoreksja. Por. A. Brytek-Matera, Obraz ciała – obraz siebie. Wize
runek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym, Warszawa 2008, s. 24.
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ciała poprzez zażywanie różnego typu specyfików, co często prowadzi do 
degradacji zdrowia. Ludzie wyrastający w „reżimie ciała”, to znaczy zgodnie 
z programami kultywowania jego pożądanych cech, uznają je za obiekt nie-
skończony, wymagający stałej poprawy, korekty oraz kontroli, czemu służą 
różnorodni specjaliści: kosmetolodzy, dietetycy, trenerzy, specjaliści od kre-
owania wizerunku, coache oraz lekarze132.

Ciągle modyfikowane ciało staje się obszarem rywalizacji, manifesto-
wania swojej tożsamości, ale również akceptacji siebie. Modny wygląd jest 
obecnie nie mniej ważny (a niekiedy nawet bardziej pożądany) niż obiek-
tywne czynniki, takie jak: wiedza, umiejętności, wykształcenie, kwalifikacje 
i kompetencje zawodowe. We współczesnym odniesieniu do ciała dochodzi 
do swoistej degradacji kobiety i sprowadzenia jej do roli pięknego obiektu. 
Funkcjonuje opinia, że to smukłe ciało i symetryczna twarz wyznaczają jej 
wartość, przy czym ma ona pasować do męskich standardów ujmowania 
ideału kobiecości. O ile bowiem w sytuacji mężczyzny wygląd jest jedną 
z wielu oczekiwanych cech, o tyle w sytuacji kobiety poczucie tożsamości 
jest mocniej wtopione w jej fizyczność, podlegając krytycznym ocenom133.

Marek Dziewiecki podaje słuszną uwagę: „Jeśli ktoś kontaktuje się z sa-
mym sobą jedynie poprzez ciało, to ono nie może mu wyjaśnić tajemnicy 
ludzkiego życia, gdyż ciało nie wie, kim jest człowiek i po co żyje. Ciało 
odczuwa jedynie własne potrzeby i popędy. Pozostawione samemu sobie 
ciało staje się rodzajem nowotworu, który podporządkowuje sobie pozosta-
łe sfery człowieka i żyje jego kosztem. Człowiek jedynie cielesny nie może 
więc zrozumieć samego siebie i nie może odpowiedzialnie kierować swoim 
życiem. U człowieka patrzącego na siebie poprzez pryzmat własnego ciała 
zarządzanie życiem dokonuje się w oparciu o jedną tylko sferę jego rzeczy-
wistości. Człowiek skoncentrowany na własnej cielesności z konieczności 
poddaje się dyktaturze ciała”134. Niniejsza myśl została wcześniej wyrażona 
przez apostoła Pawła, który w Liście do Rzymian pisał: „Ci bowiem, którzy 
żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według 
Ducha – do tego, czego chce Duch” (Rz 8,5). To Pawłowe przeciwstawienie 
życia „według Ducha” życiu „według ciała” nie oznacza odrzucenia ciała, ale 
wezwanie człowieka do życia w prawdzie o samym sobie i swojej integralno-

132 Por. A. Brytek-Matera, Obraz ciała – obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu 
psychospołecznym, s. 31–32.

133 Por. S. Walczewska, Damy, rycerze i feministki, Kraków 2000, s. 16.
134 M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002, s. 88–89.
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ści. W budowanym na fundamencie Pisma Świętego ujęciu chrześcijańskim 
odpowiedzialne wychowanie winno zapewniać odpowiedzialny, pełny, har-
monijny, wszechstronny oraz integralny rozwój osoby, dlatego nie może być 
ograniczone do jednej sfery, na przykład cielesnej, albo nawet kilku sfer, 
jednak z pominięciem którejkolwiek.

Prezentując współczesną kulturę, W. Kawecki uznaje, że „funkcjono-
wanie kultury nie jest luksusem ani też ornamentem przyozdabiającym 
codzienne życie. Jest natomiast kształtowaniem całej aktywności człowie-
ka”135. Jego zdaniem kultura rozwija się na bazie ciągłego przenikania się 
zróżnicowanych idei, prądów oraz treści. Kultura nigdy nie może być wy-
łącznie dodatkiem, ale musi pozostawać podstawą dobrze funkcjonujące-
go społeczeństwa, narodu, państwa i społeczeństwa136, pozostając dobrem 
kształtującym człowieka i jego miejsce we wspólnocie. Z kolei O. Spengler, 
wskazując na występujący obecnie upadek kultury „wysokiej” na rzecz „ni-
skiej”, nazwał go terminem „cywilizacja”. Mianem tym określił dziejący się 
obecnie proces stopniowego rozkładu martwego już ciała kultury, który 
charakteryzuje luksus, samowola i eklektyzm. O ile istotą wszystkich kultur 
jest religia, o tyle podstawę owej cywilizacji stanowi niereligijność. Każda 
kultura kształtuje różne formy po to, aby się wyrazić, cywilizacja zaś jest sta-
nem ich rozpadu. Na podstawie analogii do zmierzchu innych kultur Spen-
gler wskazywał na zmierzch cywilizacji zachodniej137, podkreślając rozpad 
uznawanych dotychczas różnych form kultury judeochrześcijańskiej oraz 
odrzucenie przednowoczesnego społeczeństwa, które zdawało się stabilne 
i trwałe.

W Europie, szczególnie po upadku ideologii marksistowskiej w jej części 
wschodniej, ujawniła się dzisiaj groźba sprzymierzenia się demokracji z re-
latywizmem etycznym podważającym zasady, na których budowała kultura 
kontynentu138. W kontekście odejścia od kultury wysokiej, zbudowanej na 

135 W. Kawecki, Kultura popularna a wychowanie do kultury wysokiej, w: Wychowanie 
a wyzwania ponowoczesności, s. 31; Por. W. Kawecki, Dokąd zmierzamy? Rozmowy o życiu, 
wierze i świecie, Kraków 2010.

136 Por. W. Kawecki, Kultura popularna a wychowanie do kultury wysokiej, w: Wychowanie 
a wyzwania ponowoczesności, s. 27–32.

137 Por. P. Skrzydlewski, Spengler, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, Lublin 2008, 
s. 123–124.

138 Por. Centesimus annus, nr 44, 46; Veritatis splendor, nr 84, 101; Reconciliatio et pa
enitentia, nr 18; Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży na Westerplatte, Gdańsk, 12 VI 
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trwałych wartościach i zasadach139, zaczęła się ujawniać cywilizacja sku-
piona na postępie, rozwoju, technice i produkcji. Jej podstawowym celem 
nie jest już człowiek, ale wielość oraz różnorodność wyrobów140. Jednak cy-
wilizacja nowych technologii staje się coraz bardziej nieludzka, ponieważ 
odrzucając dążenie do osiągania wartości, norm i zasad, odrzuca samego 
człowieka141. Symptomatycznym przejawem destrukcji życia społecznego 
staje się dramatyczna degradacja „elit intelektualnych”, które nie tylko nie 
prezentują obiektywnych wzorców moralnych, ale starają się narzucić spo-
łeczeństwu chaos moralny, obyczajowy i kulturowy142. Ponowoczesne „po-
stępowe programy cywilizacyjne” oraz podlegająca hybrydyzacji kultura143 

1987, w: Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się, Poznań 1987, s. 112; S. Nagy, Europa na rozdrożu. 
Jana Pawła II wizja Europy, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, 
J. Mastej, Lublin 2005, s. 393–399; F. Koenig, Duchowe podstawy Europy, w: Europa i co z tego 
wynika, red. K. Michalski, Warszawa 1990, s. 17–18; A. Szostek, Zbawcza misja Kościoła dziś 
według adhortacji „Ecclesia in Europa”, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, 
K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2005, s. 401–441; Cz. Banach, Człowiek wobec wyzwań globaliza
cji i transformacji ustrojowej w Polsce, w: Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei, red. 
T. Borowska, Kraków 2002, s. 25.

139 Por. Gratissimam sane, nr 13; S. Dziekoński, Współpraca nauczyciela z rodzicami przy 
aktualnym stanie rozwoju edukacji szkolnej, w: W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium 
teoretycznoempiryczne. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, E. Osewska, Tarnów 2007, s. 276–
277.

140 Por. W. Stróżewski, W kręgu wartości, s. 113; K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, 
Lublin 1982.

141 Por. Redemptor hominis, nr 15–16; Reconciliatio et paenitentia, nr 18; Evangelium vitae, 
nr 22–23; Fides et ratio, nr 46; A. Napiórkowski, Kościół wobec wyzwań współczesności, w: 
Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2005, s. 155; 
S. Ferfoglia, Jana Pawła II filozofia kultury i wychowania, Kraków 2007, s. 153–154; J. Szym-
czak, Troska Kościoła o współczesną rodzinę, w: Małżeństwo i rodzina w panoramie współcze
snych systemów, red. A. Offmański, Szczecin 2006, s. 156–157.

142 Por. J. Mariański, Pozakościelne formy religijności, w: Postmodernizm. Wyzwanie dla 
chrześcijaństwa, red. Z. Sareło, Poznań 1995, s. 65; A. Bronk, Filozofować dzisiaj, w: Filozofia 
w dobie przemian, red. T. Buksiński, Poznań 1994, s. 19; A. Radziewicz-Winnicki, Społeczeń
stwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji, 
Gdańsk 2004, s. 126–139.

143 Por. I. Stolarczyk, Dylematy globalizacji, Tarnów 2003, s. 149; W.J. Burszta, Wirtuali
zacja kultury i co z tego wynika, w: Religia i kultura w globalizującym świecie, red. M. Kempy, 
G. Woroniecka, Kraków 1999, s. 34; K. Chrostowska, Problem z określeniem własnej tożsamo
ści w społeczeństwie postindustrialnym, w: Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji, 
red. A. Bączkiewicz, Warszawa 2000, s. 220.
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sprytnie wykorzystują słabości, wady i ograniczenia człowieka, powodując, 
że staje się on coraz słabszy, pozbawiony duchowości, a w konsekwencji 
tożsamości144. W tym kontekście warto wskazać, że obecnie wyrasta poko-
lenie tzw. „globalnej młodzieży”145, którą charakteryzuje zbliżony sposób 
zachowania, ubierania się, korzystania z tych samych produktów, uleganie 
tym samym wpływom mody globalnej i popularnej kultury, przyjmowanie 
tych samych wzorców osobowych146, podobny styl życia147. Dlatego dzieci 
i młodzież stosujący się do wskazań globalnej kultury, mimo zamieszkiwa-
nia w różnych rejonach kuli ziemskiej, wykazują większe podobieństwo do 
siebie niż do ich rówieśników mieszkających w tym samym kraju, lecz nie-
ulegających wpływom globalnych mediów.

Innego zdania jest Maryla Hopfinger, która uważa, że cechą charakte-
rystyczną obecnej kultury jest jej „wielogłosowość – ze wszystkimi jej bla-
skami i cieniami”148. Według niej w ostatnich latach dokonała się daleko 
idąca pluralizacja kultury, stąd nie ma już jednej hierarchii wartości, zasad, 
wzorów zachowań kulturowych, gdyż obok przyjmowanych jako centralne 
powstają też alternatywne. Dlatego kultura popularna nie jest jednorodna, 
lecz niezwykle zróżnicowana, pozwalająca każdemu na wybór i akceptację 
tylko niektórych form kultury. Inną cechą kultury popularnej jest jej zdol-
ność docierania do różnych grup społecznych i wiekowych z odmiennymi 
treściami i wytworami. Współczesne światowe korporacje dzięki ekspertom 
zajmującym się kreowaniem potrzeb poprzez globalne media docierają do 
różnych grup odbiorców kultury popularnej, jednak najbardziej chłonną 
grupą pozostaje zawsze najmłodsze pokolenie dzieci i młodzieży. Popularna 
kultura dziecięca i młodzieżowa jest formą kultury skierowanej z określo-
nym repertuarem do dzieci (formując ich gusty z zachowaniem pozorne-

144 Por. Gratissimam sane, nr 13; A. Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1985, s. 149.
145 Por. J. Mastalski, Samotność globalnego nastolatka, Kraków 2007; J. Mastalski, Chrze

ścijanin wobec agresji w rodzinie, Kraków 2006, s. 178–182.
146 Por. P. Konstankiewicz, Wieloznaczność jako podstawa konstruowania tożsamości, Po-

znań 1998, s. 56; Z. Melosik, Edukacja a przemiany współczesnej. Implikacje dla teorii i prak
tyki, w: Nowe konteksty dla edukacji alternatywnej XXI wieku, red. B. Śliwerski, Kraków 2001, 
s. 25–26.

147 Por. T. Hejnicka-Bezwińska, Orientacje życiowe młodzieży, Bydgoszcz 1991, s. 147; 
A. Müller, Globalizacja – mit czy rzeczywistość, w: Globalizacja od A do Z, red. E. Czarny, 
Warszawa 2004, s. 36; J. Mastalski, Samotność globalnego nastolatka, s. 134–142; Wychowanie 
a kultura, red. A. Solak, Tarnów 2000.

148 M. Hopfinger, Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Warszawa 1997, s. 48.
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go wyboru) oraz do młodzieży (wykorzystując ich charakterystyczny bunt 
i odrzucenie zasad podawanych przez dorosłych). Ponieważ liczne wytwory 
kultury nie są dostępne wszystkim młodym odbiorcom, globalne firmy two-
rzą produkty dostosowane do różnych gustów i możliwości finansowych. 
W ten sposób powstają lokalne „podkultury” popularne. Szczególnie mło-
dzi wybierają i dostosowują do własnych potrzeb wybrane elementy z sze-
roko rozumianej kultury popularnej. W tym znaczeniu kultura ta ma swoje 
odmiany pozwalające na pseudo-wybór, pozorną oryginalność, namiastkę 
tożsamości w zalewie jednakowości149.

1.3. Sekularyzacja, indyferentyzm, czy pluralizm religijny

Twórcy myśli socjologicznej byli zgodni co do tego, że w nowoczesnym 
i późniejszym społeczeństwie znaczenie religii będzie malało. Nie tylko Ka-
rol Marks, ale także Émile Durkheim i Max Weber uważali, że adekwatnie 
do postępu modernizacji i technicyzacji będzie następowała sekularyzacja 
społeczeństw euroatlantyckich. Sekularyzacja jest zazwyczaj uznawana za 
proces, w którym religia stopniowo traci swoje znaczenie w zróżnicowanych 
dziedzinach życia społecznego.

Założenie na temat sekularyzacji społeczeństw Europy jest jednym z bar-
dziej złożonych obszarów socjologii religii150 i wywołuje ciągłe dyskusje; na 
jej fundamentalnym poziomie znajduje się różnica zdań pomiędzy zwolen-
nikami tezy o sekularyzacji, którzy uznają malejącą rolę religii oraz jej zna-
czenia w ponowoczesnym świecie, a przeciwnikami niniejszej tezy, którzy 
uważają, że religia nadal jest ważną siłą, ale zmieniają się jej formy i przeja-
wy. Zarówno termin „sekularyzacja”, jak i „religia” należą do złożonych ka-
tegorii socjologicznych, co utrudnia rozważanie na temat religii, a zwłaszcza 
chrześcijaństwa w ponowoczesnej Europie151. Do pewnego stopnia wynika 
to ze stosowania odmiennych definicji religii (od podziału na wielkie religie 
światowe, przez ujęcie wyznaniowe i przynależność do danego kościoła, po 

149 Por. M. Lisowska-Magdziarz, Bunt na sprzedaż: przemysł muzyczny, reklama, semio
tyka, Kraków 2000.

150 Por. T. Borutka, J. Wal, Zarys socjologii religii. Materiały studyjne, Kraków 2012, 
s. 201–212.

151 Por. A. Giddens, P.W. Sutton, Socjologia. Kluczowe pojęcia, Warszawa 2014, s. 125.



68 ROZDZIAŁ 1

indywidualną religijność, czy wręcz duchowość i identyfikację z pewnymi 
wartościami duchowymi) oraz z braku konsensusu co do sposobów spraw-
dzania skali zjawiska sekularyzacji. W konsekwencji ww. różnice przekłada-
ją się na argumenty za i przeciw sekularyzacji.

Odwołując się do teorii socjologicznych z perspektywy pastoralnej, 
Bogusław Drożdż uważa, że sekularyzację można ująć w potrójny sposób. 
W pierwszym spojrzeniu należy dostrzec w niej głównie trud intelektualny, 
stąd może być ona określana jako sekularyzacja refleksyjna, która wskazuje 
na dialog społeczny oraz podkreśla naturalną autonomię rzeczy i zjawisk. 
Aby jednak mądrze uczyć się autonomiczności oraz ją odpowiedzialnie 
zachowywać, trzeba przyjąć naturalny porządek rzeczy, jak również hie-
rarchiczność bytów. Niniejsze ujęcie sekularyzacji we wskazanych różni-
cach oraz podobieństwach potwierdza społeczno-kulturowy rozwój152. Ta 
perspektywa sekularyzacji jest zaproszeniem do wspólnego poszukiwania 
prawdy153, gwarantując wychowanie do właściwego rozumienia wolności 
religijnej, która „leży u źródeł wolności moralnej”154. Zdaniem B. Drożdża 
sekularyzacja refleksyjna pozostaje sekularyzacją pozytywną, czym zasadni-
czo różni się od bardziej rozpowszechnionej odmiany negatywnej istniejącej 
w przestrzeni aktualnej kultury jako sekularyzacja teoretyczna i praktyczna: 
„Sekularyzacja teoretyczna jest tzw. sekularyzacją kierowaną. Ujawnia ona 
różne podmioty społeczne, które w sposób zamierzony i uporządkowany po-
dejmują działania, aby wykluczyć sacrum, szczególnie chrześcijańskość, z ży-
cia publicznego: politycznego, gospodarczego oraz kulturowego. Celem ta-
kiego zaplanowanego wykluczenia jest laicyzacja społeczeństwa. Natomiast 
sekularyzacja praktyczna, zwana spontaniczną, wyraża pewną bezwładność 
ludzkiej mentalności, która zbyt łatwo karmi się lansowanym, również przez 
uprawianą naukę i ustanawiane prawo, ostrym przeciwstawieniem teorii do 
praktyki. Pogłębiany następnie, zwłaszcza przez media, dysonans między teo-
rią a praktyką, formułuje nowe paradygmaty indywidualnego i społecznego 
życia. Treścią tych paradygmatów jest akceptowalna sprzeczność: wierzący, 
a niepraktykujący; publicznie ustabilizowany, a prywatnie nieuporządkowa-

152 Por. B. Drożdż, Pastoralna diagnoza sekularyzmu ponowoczesności, w: Wychowanie 
a wyzwania ponowoczesności, red. E. Osewska, Warszawa 2011, s. 11–16.

153 Por. Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 
2005, (45–46, 571).

154 Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2011 roku (8.12.2010), „L’Osserva-
tore Romano” 32 (2011) nr 1 (3).
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ny; etyczny, ale niemoralny; praworządny, lecz niesumienny; tolerancyjny, 
a jednak wojujący; demokrata, lecz całkowicie niedialogowy itd. Sekulary-
zacja praktyczna upraszcza zatem pojmowanie zjawisk czy rzeczy, odrywa-
jąc je od szerszego kontekstu. Dlatego większe znaczenie w praktyce życia 
przypisuje się bliskim środkom niż dalekim celom, którym owe środki czy 
narzędzia mają służyć. Redukcja kontekstu, czyli obdzieranie danej rzeczy 
z jej naturalnych wymiarów, prowadzi do fragmentaryzacji egzystencji, do 
bezdusznego formalizmu (także legalizmu) i pragmatyzmu, a w pierwszym 
rzędzie do zeświecczenia, ponieważ najpełniejszym kontekstem wszystkich 
ludzi i rzeczy stworzonych jest właśnie Stwórca”155.

W trwającej nadal dyskusji socjologów na temat sekularyzacji należy 
zwrócić uwagę na opinię J. Casanovy, który uważa, że na teorię sekularyzacji 
składają się trzy główne założenia: oddzielenia i emancypacji sfery świeckiej 
od norm i instytucji religijnych; zanikania religijnego myślenia i wzorców 
zachowań; zepchnięcia religii ze sfery publicznej do prywatnej156. Ten znany 
socjolog twierdzi, że zachowanie takiego analitycznego rozróżnienia seku-
laryzacji umożliwiłoby zbadanie zasadności wszystkich trzech propozycji 
jako niezależnych od siebie, co w konsekwencji mogłoby pozwolić na doko-
nanie porównawczej analizy historycznej wyjaśniającej odmienne wzorce 
sekularyzacji (w każdym z trzech znaczeń owego terminu). Trzeba także pa-
miętać, że jedną z cech współczesnych struktur społecznych jest zróżnico-
wanie ich elementów. Zgodnie z tym również religia jest poddana dyferen-
cjacji nie tylko poprzez skłonienie do akceptacji zasady dyferencjacji sfery 
świeckiej, ale także poprzez poddanie się własnej, wewnętrznej przemianie 
i zróżnicowaniu. Nastąpiło ogromne uniezależnienie się poszczególnych 
subsystemów społecznych od religii, tak że zaczęły one funkcjonować we-
dług swoich własnych zasad i logiki.

Z kolei A. Giddens wskazuje na trzy wymiary sekularyzacji: malejącą 
liczbę członków organizacji religijnych i spadający udział wiernych w prak-
tykach religijnych; spadek znaczenia i prestiżu społecznego Kościoła i wszel-
kich organizacji religijnych oraz zmianę przekonań, norm, zasad i wartości 
ludzi157. Sekularyzację można zatem oceniać w różnych jej aspektach, a takie 

155 B. Drożdż, Pastoralna diagnoza sekularyzmu ponowoczesności, w: Wychowanie a wy
zwania ponowoczesności, red. E. Osewska, Warszawa 2011, s. 15–16.

156 Por. J. Casanova, Deprywatyzacja religii, w: Socjologia religii. Antologia tekstów, W. Pi-
wowarski, Kraków 1998, s. 410.

157 Por. A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2012, s. 696–698.
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dane, jak liczebność członków organizacji religijnych lub ich udział w prak-
tykach religijnych, mają charakter obiektywny. Oficjalne dane pozwalają za-
prezentować, ile osób przynależy do danego wyznania, organizacji czy gru-
py religijnej, oraz angażuje się w różne działania religijne. Przyglądając się 
krajom kultury euroatlantyckiej, można stwierdzić, że nastąpiły duże zmia-
ny. Chociaż religia, a przede wszystkim chrześcijaństwo, miała decydującą 
rolę w konstytuowaniu się państw i narodów, a także kreowaniu tożsamości 
narodowej i regionalnej, obecnie jej znaczenie zdecydowanie spadło. Pa-
trząc na to zjawisko z perspektywy historycznej, trzeba zauważyć, że przez 
wieki terytorium warunkowało przynależność religijną. Takie kraje, jak: 
Belgia, Irlandia, Chorwacja, Włochy, Hiszpania czy Polska były katolickie, 
Bułgaria, Grecja, Rumunia i Rosja były prawosławne, zaś Wielka Brytania 
– protestancka. W tym znaczeniu polityka i religia były ściśle powiązane 
przy tworzeniu mapy religijnej i politycznej kontynentu europejskiego. Taka 
sytuacja sprawiała, że obszar zawiązany z daną religią czy wyznaniem miał 
zagwarantowaną stabilność polityczną, społeczno-kulturową oraz religijną. 
Dawne granice religijne nie pokrywają się już z wyznaczonym terytorium, 
tak jak miało to miejsce wcześniej, a w związku z procesami sekularyzacji 
i intensywnej (także narzucanej migracji) coraz mniejsza grupa mieszkań-
ców Europy identyfikuje siebie jako chrześcijan. Zjawisko odchodzenia od 
Kościoła uwidacznia się we wszystkich krajach Europy Zachodniej158.

Drugi wskazany przez A. Giddensa wymiar sekularyzacji odwołuje się 
do zachowania przez Kościoły i organizacje religijne swojego znaczenia 
społecznego, majątku oraz prestiżu. W tym wymiarze także nastąpiły duże 
zmiany, bowiem przywódcy religijni nie wywierają już takiego wpływu na 
decyzje polityków, przedsiębiorców, artystów, a wiele organizacji religijnych 
przeżywa trudności finansowe i pozbywa się budynków sakralnych. Trzeci 
wymiar sekularyzacji odwołuje się do sfery świadomości, przekonań i war-
tości. Trzeba pamiętać, że jest on najtrudniejszy do badania, gdyż udział 
w liturgii oraz pozycja społeczna różnych Kościołów nie zawsze mają prze-
łożenie na przekonania religijne członków różnych religii. Istnieją grupy 
wierzących, którzy nie uczestniczą regularnie w nabożeństwach, ale zacho-
wują silną mentalność religijną. Może też być inaczej – ludzie regularne bio-

158 Por. Pew Research Centre, Being–Christian–in–Western–Europe, https://assets.pewre-
search.org/wp–content/uploads/sites/11/2018/05/14165352/Being–Christian–in–Western–
Europe–FOR–WEB1.pdf (dostęp: 1.07.2020).
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rący udział w publicznych praktykach religijnych czynią to z przyzwycza-
jenia lub z chęci dostosowania się do danego społeczeństwa. Jeżeli chodzi 
o relacje między przynależnością do danego Kościoła a wiarą, to można wy-
różnić dwa typy postaw religijnych: „przynależność bez wiary” – odnosi się 
do wysokiego współczynnika praktyk religijnych, z niskim stopniem oso-
bistego zaangażowania czy wiary, oraz „wiara bez przynależności” – odnosi 
się do głębokiego zaangażowania religijnego i do bardzo niskiego stopnia 
praktyk religijnych. Obydwie sytuacje nie mogą być oceniane w taki sam 
sposób. Podobnie jak w przypadku innych wymiarów sekularyzacji, by uzy-
skać dane dotyczące spadku religijności, trzeba dobrze rozumieć przeszłość. 
Socjologowie popierający tezę o sekularyzacji uważają, że w przeszłości reli-
gia odgrywała znacznie większą rolę w codziennym życiu ludzi niż obecnie, 
ponieważ wszelkie sprawy społeczno-kulturowe były związane z Kościołem. 
Natomiast krytycy tezy o sekularyzacji nie zgadzają się z tym założeniem, 
bowiem fakt, że ludzie częściej brali udział w nabożeństwach i uroczysto-
ściach religijnych, nie oznacza, że byli bardziej religijni niż współcześni. 
Mając na uwadze trzy wyżej wymienione aspekty sekularyzacji, można się 
zastanowić, czy w XXI wieku występuje wzmocnienie sekularyzacji, czy też 
ujawniają się jeszcze inne zjawiska związane z przynależnością i życiem re-
ligijnym mieszkańców Europy.

Przyglądając się sytuacji we współczesnej Europie, warto zwrócić uwa-
gę na fakt, że sekularyzacja (nie mylić z sekularyzmem) miała także wpływ 
na zmiany świadomości religijnej wierzących, którzy potrzebowali przyjąć 
bardziej osobiste odniesienie do wyznawanej religii, stąd na przykład odro-
dzenie żarliwości religijnej w postaci ruchów ewangelikalnych czy ruchu me-
todystycznego w Anglii159. Dlatego różne formy religijności nie obumierają, 
ale raczej podlegają nieustannym zmianom, „dostosowując” się do wyzwań 
ponowoczesności. Sekularyzacja i desekularyzacja wydają się być etapami 
stałego, systemowego i niezwykle dynamicznego procesu przekształceń re-
ligii160. Analizując teksty socjologiczne dotyczące sekularyzacji i współcze-

159 Por. J. Mariański, S.A. Wargacki, Płynne sacrum w społeczeństwie ponowoczesnym, 
„Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” (2016) 17 (4), s. 21; J. Mariański, Sekularyzacja, 
w: Leksykon pedagogiki religii. Podstawy – koncepcje – perspektywy, red. C. Rogowski, War-
szawa 2007, s. 703–710.

160 Por. D. Krok, Psychologiczna koncepcja poszukiwania sacrum w religijności i ducho
wości, „Analecta Cracoviensia” 44 (2012), s. 39–53; B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, 
Warszawa 2008, s. 54.
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snych zmian religijności, można stwierdzić, że trwa intensywna dyskusja, 
zwłaszcza między europejskimi i amerykańskimi socjologami, którzy mają 
odmienne spojrzenie na dokonujące się obecnie procesy zmiany religijności.

Bezpośrednie i pośrednie konsekwencje wciąż narastającej w Europie se-
kularyzacji można uznać za niezwykle niepokojące i to nie tylko z perspek-
tywy Kościoła katolickiego, czy innych Kościołów, które tracą wiernych, 
lecz bardziej z poziomu zagubienia człowieka, odsunięcia go od Transcen-
dencji, oderwania od nadziei i porzucenia w samotności161, gdyż człowiek 
pozbawiony jakiegokolwiek odwołania do Boga traci podstawy aksjologicz-
ne, gubi swoją tożsamość i łatwo daje się zachłysnąć wszelkimi ideologiami 
stanowiącymi namiastkę religii162. Europejska negacja religii, a zwłaszcza 
chrześcijaństwa i zbudowanych przez nie podwalin kultury europejskiej, 
prowadzi do głębokiego kryzysu zarówno samej ponowoczesnej kultury jak 
i tożsamości Europejczyka. Na niezwykle groźne konsekwencje tegoż kry-
zysu wskazuje Joseph Ratzinger, który pisze: „Systematyczne wykluczenie 
elementu boskiego z kształtowania historii i życia człowieka, powołujące się 
na ostateczny charakter rozumienia naukowego, jest […] zasadniczo no-
wym, a zarazem prawdziwie groźnym elementem tego szczególnego pro-
duktu Europy, który nazywamy marksizmem. Sądzę jednak, że identyczna 
kombinacja w nieco luźniejszej formie funkcjonuje w świecie Zachodu rów-
nież poza myśleniem marksistowskim. Gdyby miało jej się udać postawić 
na swoim, byłby to z jednej strony europocentryzm w złym znaczeniu tego 
słowa, z drugiej zaś równocześnie koniec tego, co mogło uczynić Europę po-
zytywną siłą w świecie”163. Odrzucanie religii na margines życia społeczne-
go, usuwanie jej z historii i kultury, a nawet z prywatnych relacji człowieka 
prowadzi do zachwiania całego życia społecznego Europy, która nie tylko 
zapomina o swoich chrześcijańskich korzeniach, ale zaczyna je zapalczywie 
usuwać, wprowadzając w ich miejsce nowe ideologie i obojętność.

Na to zjawisko zawracał uwagę także Jan Paweł II, który w encyklice Ecc
lesia in Europa wołał: „Niepokojąca obojętność religijna tak wielu Europej-
czyków, znaczna liczba tych, którzy także na naszym kontynencie nie zna-
ją jeszcze Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła, i nie zostali dotąd ochrzczeni, 
a także sekularyzacja szerokich rzesz chrześcijan, którzy myślą, podejmują 
decyzje i żyją tak, jakby Chrystus nie istniał – wszystko to nie gasi bynaj-

161 Por. J. Mastalski, Samotność globalnego nastolatka, Kraków 2007.
162 Por. Jan Paweł II, List do Młodych, 31 III 1985, 4.
163 J. Ratzinger, Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, Kraków 2005, s. 114.
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mniej nadziei, ale sprawia, że staje się pokorniejsza i bardziej skłonna do 
zawierzenia jedynie Bogu”164. Papież Polak podkreślał, że w Europie nawet 
wtedy, kiedy chrześcijanie nie są prześladowani, często pozostają w sytuacji 
równie trudnej jak otwarta wrogość. Chociaż jeszcze utrzymują się pewne 
formy religijności, to często brak im oparcia w osobistej, głębokiej wierze. 
Dlatego istnieje ogromne niebezpieczeństwo, że w zetknięciu z narastają-
cym sekularyzmem te słabe formy religijności mogą zaginąć. Zdaniem Jana 
Pawła II narastająca obojętność wobec kultury, tradycji i dziedzictwa chrze-
ścijańskiego jest tak samo groźna jak wyrażana jawna wrogość wobec niego.

Na kwestię obojętności wobec chrześcijaństwa zawracał uwagę również 
kardynał Paul Poupard, Przewodniczący Papieskiej Rady Kultury, który 
uznał, że „walczący i zorganizowany ateizm ery komunistycznej został za-
stąpiony przez praktyczną obojętność, utratę zainteresowania zagadnieniem 
Boga i porzucenie praktyk religijnych, szczególnie w świecie zachodnim”165. 
Badania religijności realizowane przez Papieską Radę Kultury wykazały 
znaczące osłabienie przekonań religijnych w całej euroatlantyckiej kulturze 
poprzez odrzucanie przekonania o istnieniu Boga, Jego charakterystyki, ale 
przede wszystkim Jego akceptacji. Zagadnienie Boga przestało być ważne 
dla współczesnego człowieka, który nie tylko odrzuca praktyki religijne, ale 
wyzbywa się wszelkich odniesień do Transcendencji. Obecnie coraz więcej 
mieszkańców Europy wskazuje, że nie należy do żadnej religii oraz zaprze-
stało praktyk religijnych, przy czym dotyczy to bardziej młodzieży niż ludzi 
starszych powyżej 60. roku życia166.

Papieska Rada Kultury na swoim posiedzeniu plenarnym w dniach 11–
13 marca 2004 roku w Watykanie podjęła jako główne zagadnienie wyzwa-
nia stojące przed Kościołem spowodowane przez obecną niewiarę i indyfe-
rentyzm religijny. Efekty owego posiedzenia zaprezentowała w dokumencie, 
w którym ukazała zarówno nowe formy religijności jak i wzrastającą obo-
jętność religijną167. Odwołując się do niniejszego opracowania, flamandzki 

164 Ecclesia in Europa, nr 26.
165 http://www.cwnews.com/news/viewstory.cfm?recnum=28199 (dostęp: 14.07.2020).
166 Por. badania dotyczące „niewiary i obojętności religijnej” przeprowadzone przez Pa-

pieską Radę Kultury jako przygotowanie do dorocznego posiedzenia plenarnego; www.fides.
org; http://www.dimarzio.it/srs/article.php?sid=306 (dostęp: 14.07.2020).

167 Por. Papieska Rada Kultury, Where is Your God? Responding to the Challenge of Unbelief 
and Religious Indifference Today, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cul-
tr/documents/rc_pc_cultr_doc_20040313_where–is–your–god_en.html (dostęp: 5.07.2020).
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ekspert H. Lombaerts uważa, że dostarczone dane przynoszą trzy wnioski 
ważne z perspektywy pedagogiczno-personalnej i katechetycznej. Po pierw-
sze, wskazują, że stosunek współczesnych ludzi do Kościoła i wszelkich zin-
stytucjonalizowanych form religii dramatycznie zmienia się, przechodząc 
od postawy pełnego zaufania i oddania w przeszłości do coraz bardziej 
ewidentnej postawy ateistycznej albo indyferentnej. Niniejsze zmiany są za-
uważalne we wszystkich rejonach świata, jednak najsilniej dostrzega się je 
w Europie i interpretuje jako objawy coraz bardziej zróżnicowanego odnie-
sienia do odbioru religii. Po drugie, indyferentyzm religijny jest uznawany 
za szkodliwy, gdyż nie polega wyłącznie na podważaniu istnienia Boga, ale 
jest związany z odrzuceniem wszelkich wartości zawiązanych z religią. Po 
trzecie, obojętność religijna jest współcześnie uznawana za podstawowe za-
grożenie chrześcijaństwa, bardziej niż wcześniejszy walczący „ateizm”. O ile 
pierwszy wniosek jest wynikiem badań, o tyle drugi i trzeci są raczej inter-
pretacjami wynikającymi z obserwowanych zmian168.

Pojawienie się „obojętności religijnej” w ponowoczesnym społeczeń-
stwie jest nieodłącznie związane z aktualnymi przemianami społeczno-kul-
turowymi, nasilającym się indywidualizmem, nową tożsamością człowie-
ka, odmiennym rozumieniem zadań człowieka, ale także silnym wpływem 
politycznym. Współczesny, wykształcony, a jednocześnie zabezpieczony 
materialnie człowiek sprawdza, czy religia, albo jaki typ religii może mieć 
wpływ na jego życie i wnosić do niego lepszą jakość. Pod wpływem me-
diów, które dostarczają wielu negatywnych informacji na temat religii, bar-
dziej niż w minionych epokach rozpoznaje on wszelkie niszczące formy 
działań religijnych występujące na świecie i w konsekwencji zaczyna być 
niechętny wobec jakichkolwiek uznanych tradycji religijnych. Wzrastający 
indyferentyzm religijny jest znakiem podstawowej zmiany w świadomości 
Europejczyków, szczególnie mieszkańców Europy Zachodniej. Niektórzy 
socjologowie, na przykład M. Weber, uznają, że przemiana nowoczesnego 
i ponowoczesnego społeczeństwa europejskiego jest także wynikiem domi-
nującego wpływu chrześcijaństwa na zachodnie społeczeństwo. W ten spo-
sób dokonująca się przemiana świadomości, praktyk i postaw religijnych 
Europejczyków jest traktowana jako następna faza w historycznej ewolucji 

168 Por. H. Lombaerts, Różnorodność czy obojętność? Indyferentyzm religijny jako symptom 
przemian, „Katecheta”  48 (2004) nr 7/8 (302/303), s. 4–16.
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religii (w tym chrześcijaństwa) w kontekście złożonych procesów zmian 
społeczeństwa169.

Jednocześnie, co można uznać za paradoksalne, w ostatnich latach ujaw-
niają się również głosy o powrocie religii, chociaż w innej formie niż do-
tychczas. I tak Jean-Paul Willaime wskazuje na fundamentalne odejście od 
dominującego wpływu chrześcijaństwa na społeczeństwo i kulturę w Euro-
pie do innej, odmiennej spójności uczuć religijnych. Uważa, że należy wy-
różnić sześć cech, które leżą u podstaw zmian postaw religijnych współcze-
snych mieszkańców Europy Zachodniej i Wschodniej170: indywidualizacja 
(tworzona na własną miarę tożsamość religijna), subiektywizacja (ważność 
osobistego doświadczenia religijnego), estetyzacja (szukanie różnorod-
nych doznań estetycznych), emocjonalizacja (religia serca przeciwstawiona 
formalnej religii instytucjonalnej), uetycznienie (skupienie się na ekologii 
i prawach człowieka), „indyferentyzm” (względność, równość różnych tra-
dycji religijnych, uczestnictwo pragmatyczne).

Po pierwsze, religia jest stopniowo, ale sukcesywnie zastępowana przez 
indywidualne wybory jednostek. Typowy dla społeczności tradycyjnych ry-
tualizm i dogmatyzm ustąpił miejsca prywatnym wyborom i stylom życia. 
Pojawia się rodzaj „Do-It-Yourself-Religion”, w której każdy może tworzyć 
swój własny obraz Boga dostosowanego do jego potrzeb, oczekiwań, aktu-
alnej sytuacji, preferencji płciowych itp. Może również wybierać z propozy-
cji religijnych, filozoficznych i ideologicznych, budując własną religię jako 
„Holy Pachwork” – układ zróżnicowanych idei, elementów, pomysłów, cho-
ciaż nie zawsze przystających do siebie, to jednak tworzących rodzaj nowej 
religii, pozornie dopasowanej do jej twórcy171.

Po drugie, współczesny człowiek odwołuje się do teraźniejszości i swo-
ich doświadczeń religijnych dokonujących się tu i teraz, a jego przeszłość 
i przyszłość są czymś nieistotnym172. Doświadczenie religijne staje się oso-
bistym przeżyciem ukierunkowanym na cokolwiek, co będzie uznane przez 

169 Por. M. Weber, The Protestant Ethnic and the Spirit of Capitalism, London 1976.
170 Por. J.-P. Willaime, Europe et religions. Les enjeux du XXIe siècle, Paris 2004, s. 67.
171 Por. Papieska Rada Kultury, Where is Your God? Responding to the Challenge of Un

belief and Religious Indifference Today, nr 4.2, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifi-
cal_councils/cultr/documents/rc_pc_cultr_doc_20040313_where–is–your–god_en.html 
(dostęp: 5.07.2020).

172 Por. Z. Bauman, Płynne życie, Kraków 2007, s. 16, 51.
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daną osobę za namiastkę religijności, a tym samym traci swój mistagogicz-
ny charakter prowadzący do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem.

Po trzecie, estetyzacja. W tradycyjnych społeczeństwach to sztuka re-
alizowała funkcje ekspresyjne (pomagała wyrażać stany emocjonalne, 
odzwierciedlała poprzez dzieła artystyczne podstawowe wartości), zaś jej 
głównym celem było dostarczenie przeżycia estetycznego173. Współczesny 
człowiek poszukuje swoistej estetyki religii, która będzie się zgadzać z jego 
indywidualnym postrzeganiem piękna. 

Kolejne zjawisko to osłabianie możliwości intelektualnych człowieka na 
rzecz jego doznań emocjonalnych. Liturgia, obrzędy czy jakiekolwiek prak-
tyki religijne mają przynosić silne przeżycia emocjonalne, skłaniać do wyra-
żania emocji i pobudzać głębię serca. To tu mają swój początek ujawniające 
się w niektórych grupach religijnych „manipulacje emocjonalne”, zgodne 
z zasadą: „Przeżywam emocje, zatem jest to dla mnie ważne”. 

Inną cechą pozostaje nadanie nadmiernej roli etyce, ale jedynie w wy-
branych aspektach, na przykład ekologii, sferze praw człowieka itp. Eko-
logia jest jednak rozumiana jako troska o środowisko naturalne (klimat, 
rośliny, zwierzęta) a nie dbałość o ekologię ludzką, co prowadzi do błędów 
powodujących degradację samego człowieka174. Bez przyjęcia prawdziwego 
oblicza grzechu ekologicznego, a zwłaszcza brak szacunku dla życia czło-
wieka od poczęcia do naturalnej śmierci, ekologizm staje się nowym typem 
religii, bez uznawania Boga za Stwórcę całej Natury175. 

Cechą współczesnej religijności jest też „obojętne” traktowanie róż-
nych religii i tradycji, gdyż są one uznawane za równe sobie; w konsekwen-
cji człowiek nie ma potrzeby wybierania jednej, ale może je zmieniać albo 
uwzględniać różne elementy, tworząc własną religię. W sytuacji przyjęcia 
zaproponowanych przez francuskiego socjologa cech współczesnej religij-
ności i daleko idącego pluralizmu religijnego człowiek może łatwo uznać, 
że poszukiwanie prawdy i religii jest wysiłkiem zbyt kosztownym, a nawet 
społecznie szkodliwym176. Wzrastające w Europie osłabienie chrześcijań-

173 Z. Bauman, Płynne życie, s. 69–72.
174 Por. Redemptor hominis, nr 8.
175 Por. J. Bajda, Grzech ekologiczny, w: Ochrona środowiska społecznoprzyrodniczego śro

dowiska społecznoprzyrodniczego w filozofii i teologii, red. J.M. Dołęga, J.W. Czartoszewski, 
A. Skowroński, Warszawa 2001, s. 227.

176 Por. L.M. Sokołowski, Współczesne zagrożenia racjonalizmu, „Analecta Cracoviensia” 
33 (2001), s. 213–232.



77Kontekst współczesnego wychowania

stwa (wraz z jego wymiarem dogmatycznym, liturgicznym, sakramental-
nym, moralnym, wspólnotowym, pastoralnym i egzystencjalnym) sprzyja 
ujawnianiu się form religijności niedogmatycznej, pozainstytucjonalnej, 
odrzucającej Objawienie, tradycję, Pismo Święte, nauczanie Kościoła oraz 
społeczno-moralne konsekwencje przyjęcia chrztu na rzecz eklektyzmu lub 
własnej kompilacji religijnej177.

Odrzucając chrześcijaństwo i tworząc własną formę religii, współczesny 
człowiek zatraca to, co trwałe, fundamentalne i prawdziwe. Nieustannie 
przypominał o tym Jan Paweł II: „Często ten, kto potrzebuje nadziei, wierzy, 
że można zaspokoić tę potrzebę przelotnie i nietrwale. I tak nadzieję, ograni-
czoną do przestrzeni ziemskiej, zamkniętej na transcendencję, utożsamia się 
na przykład z rajem obiecywanym przez naukę i technikę albo z różnymi for-
mami mesjanizmu, ze szczęśliwością natury hedonistycznej, jaką daje kon-
sumpcjonizm, czy też urojoną i sztuczną, dostarczaną przez narkotyki, albo 
z pewnymi formami millenaryzmu, z oczarowaniem wschodnimi filozofia-
mi, z poszukiwaniem ezoterycznych form duchowości, z różnymi prądami 
New Age. To wszystko okazuje się jednak głęboko złudne i niezdolne zaspo-
koić tego pragnienia szczęścia, którego ludzkie serce nie przestaje odczuwać 
w swej głębi. Dlatego utrzymują się i nabierają ostrości niepokojące oznaki 
gaśnięcia nadziei, wyrażające się nieraz również w agresji i przemocy”178.

Według papieża Polaka postępująca dechrystianizacja Europy dotyka 
„boleśnie całe narody i społeczności, w których niegdyś kwitła wiara i życie 
chrześcijańskie, nie tylko powoduje utratę wiary lub w jakiś sposób pozba-
wia ją znaczenia w życiu, ale nieuchronnie prowadzi też do rozkładu i za
niku zmysłu moralnego: do zatarcia się świadomości niepowtarzalnego cha-
rakteru moralności ewangelicznej, jak i usunięcia w cień fundamentalnych 
zasad i wartości etycznych. Rozpowszechnione dzisiaj szeroko tendencje 
subiektywistyczne, utylitarystyczne i relatywistyczne przedstawiane są nie 
tylko jako postawy pragmatyczne czy elementy obyczaju, ale jako postawy 
teoretycznie ugruntowane, domagające się pełnego uznania kulturowego 
i społecznego”179. Odsunięcie na margines, a nawet wręcz odrzucenie przez 
europejskie społeczeństwo chrześcijaństwa (zawłaszcza w jego instytucjo-
nalnej formie), to ogromne wyzwanie wychowawcze nie tylko dla Kościoła, 

177 Por. T. Luckmann, Niewidzialna religia, Kraków 2011, s. 30.
178 Ecclesia in Europa , nr 10.
179 Veritatis splendor, nr 106.
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ale również dla rodziny, szkoły i wszystkich instytucji wychowawczych, dla 
których Jezus Chrystus stanowi ideał wychowania, ponieważ zgodnie z na-
uczaniem Kościoła wychowanek powinien być kształtowany na Jego miarę. 
Z fundamentalnej zasady chrystocentryzmu wypływają kolejne, w tym za-
sada moralizmu chrześcijańskiego, to znaczy formowania postawy moralnej 
wychowanka opartej na podstawowych wartościach i zgodnie z prawidłowo 
ukształtowanym sumieniem180. Odrzucenie Jezusa Chrystusa i budowanie 
religii bez Niego prowadzi do nieuchronnej utraty moralności, a w konse-
kwencji także personalizmu chrześcijańskiego, który broni praw i godności 
człowieka jako osoby ludzkiej.

Umacniająca się w ponowoczesnym społeczeństwie sekularyzacja do-
prowadza już nie tylko do głębokiego kryzysu religii, ale i do kryzysu Boga, 
a właściwie do kreowania religii stawiającej w centrum człowieka, a usu-
wającej Boga. Na to zjawisko zwrócił uwagę kardynał J. Ratzinger, który 
uznał, że obecnie człowiek chce mieć jakąś formę religii, ezoteryczną czy 
jakąkolwiek inną, ale świadomie nie chce osobowego Boga, który mówi do 
niego, który go zna, który powiedział o sobie coś konkretnego, który stawia 
człowiekowi jasne wymagania i który go kiedyś osądzi. Występuje zatem 
zjawisko oddzielania religii od Boga. Człowiek nadal czegoś poszukuje i nie 
chce się wyzbyć poczucia, że ma do czynienia z czymś zupełnie innym niż 
jego otoczenie, dlatego pragnie różnorodnych form religii, jednak wszystko, 
co odnajduje, staje się niezobowiązujące, kiedy zabraknie Boga. To dlatego 
J. Ratzinger uważa, że współcześnie nie tyle występuje kryzys religii (one 
w różnorodnych formach raczej się mnożą), ile kryzys Boga181.

Odrzucenie Boga oznacza zdaniem Jana Pawła II odrzucenie Jego osoby 
i miłości, „którą Chrystus zaszczepił w naszych sercach. Jest to równocześnie 
miłość do Boga, którego człowiek współczesny nieraz tak bardzo oddalił od 
siebie, uczynił sobie obcym, głosząc na różne sposoby, że jest mu niepotrzeb
ny. Jest to więc miłość do Boga, którego obrazę –odepchnięcie przez czło-
wieka współczesnego – czujemy głęboko, gotowi wołać wraz z Chrystusem 
na krzyżu: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią (Łk 23,34)”182. W tej 

180 Por. S. Kunowski, Podstawy wychowania duszpasterskokatechetycznego, „Katecheta” 
6 (1962) 30, s. 211; S. Dziekoński, Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu 
Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II, Warszawa 2006.

181 Por. P. Seewald, Bóg i świat, wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem Jose
phem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, tłum. G. Sowiński, Kraków 2001, s. 62.

182 Dives in misericordia, nr 15.
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sytuacji Kościół „musi uświadomić sobie szczególną i pogłębioną potrzebę 
tego, aby w całym swoim posłannictwie świadczyć o miłosierdziu Boga, idąc 
w tym po śladach tradycji Starego i Nowego Przymierza, a nade wszystko 
samego Jezusa Chrystusa i Jego Apostołów. Kościół winien dawać świadec-
two miłosierdziu Boga objawionemu w Chrystusie, w całym Jego mesjań-
skim posłannictwie, przede wszystkim wyznając je jako zbawczą prawdę 
wiary i życia z wiary, z kolei starając się wprowadzać je i wcielać w życie 
zarówno własnych wyznawców, jak też w miarę możliwości wszystkich ludzi 
dobrej woli”183. Dlatego Kościół, przywołując miłość i miłosierdzie Boga, 
nie przestaje przypominać prawdy o Stwórcy, który „tak umiłował świat, że 
Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, 
ale miał życie wieczne” (J 3,16).

Z kwestią odrzucenia Boga i Jego miłości miłosiernej w ponowoczesnym 
społeczeństwie ściśle łączy się nowe rozumienie wolności człowieka jako 
niczym nieskrępowanej, nieograniczonej, absolutnej wolności. „Trzeba tu 
zwrócić uwagę na jeszcze głębszy aspekt problemu: wolność zapiera się sa-
mej siebie, zmierza do autodestrukcji i do zniszczenia drugiego człowie-
ka, gdy przestaje uznawać i respektować konstytutywną więź, jaka łączy ją 
z prawdą. Ilekroć wolność, pragnąc wyswobodzić się od wszelkiej tradycji 
i autorytetu, zamyka się nawet na pierwotne najbardziej oczywiste pewniki 
prawdy obiektywnej i powszechnie uznawanej, stanowiącej podstawę życia 
osobistego i społecznego, wówczas człowiek nie przyjmuje już prawdy o do-
bru i złu jako jedynego i niepodważalnego punktu odniesienia dla swoich 
decyzji, ale kieruje się wyłącznie swoją subiektywną i zmienną opinią lub po 
prostu swym egoistycznym interesem i kaprysem”184.

Postępująca dechrystianizacja i deteologizacja prowadzi nie tylko do 
odrzucenia Boga objawiającego się człowiekowi, lecz także do odrzucenia 
lub przeobrażenia sacrum. Poglądy socjologów na temat obecności sacrum 
w ponowoczesnym społeczeństwie są bardzo zróżnicowane, a niekiedy 
wręcz sprzeczne. Jedni uważają, że ponowoczesność zdecydowanie prze-
ciwstawia się sacrum, natomiast inni uznają, że nie usuwa ona sacrum, ale 
tylko sprawia, że zmienia ono swoje formy. Występujące obecnie gwałtow-
ne zmiany społeczno-kulturowe przyczyniają się do powstawania nowych 
struktur, idei oraz zjawisk i trendów także w odniesieniu do sacrum. Jedną 

183 Dives in misericordia, nr 12.
184 Evangelium vitae, nr 19.
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z koncepcji, która została zastosowana przez socjologów religii, jest meta-
fora płynności wprowadzona przez Zygmunta Baumana185. Płynność odwo-
łuje się tutaj do zmienności różnych procesów społecznych i kulturowych, 
w których sacrum ujawnia się w formie zmiennej. Na ową zmienność wska-
zywał również brytyjski socjolog James Arthur Beckford, który uważał, że 
w ponowoczesnym społeczeństwie religia nie ma już stałych punktów, ale 
przesuwa się, zmienia nie tracąc jednak siły wpływu186.

Pojęcie sacrum występuje dość często w literaturze socjologicznej z róż-
nymi odniesieniami. Czy można zatem mówić współcześnie o całkowitym 
usunięciu sacrum, czy raczej należy wskazywać na jego odmienne formy, 
które ujawniają się w nowym społeczeństwie. Problem budzi już samo po-
jęcie, które jest bardzo złożone, przeciwstawne do profanum. Etymologicz-
nie pochodzi od łacińskiego sacer i pozostaje bliskie innemu terminowi 
sanctus (świętość), a obydwa terminy pochodzą od słowa sancire, w którym 
rdzeń sac określał nadawanie znaczenia. Można zatem przyjąć, że sacrum, 
świętość, oznacza „to, co święte, inne i wzniosłe, przeciwieństwo tego, co 
zwyczajne i świeckie (profanum); ważne pojęcie […] oznaczające nieredu-
kowalną do zjawisk pozareligijnych istotową cechę rzeczywistości transcen-
dentnej (boskiej)”187.

Sacrum można ujmować na dwa sposoby: teistycznie i nieteistycznie. 
W pierwszym ujęciu odnosi się ono do Boga lub bogów przyjmowanych 
jako osoby, które pozostają w relacji z człowiekiem. W tym sensie sacrum 
może być przeżywane zarówno jednostkowo jak i grupowo. Z kolei w sensie 
nieteistycznym odwołuje się nie tyle do transcendencji, ile bardziej do po-
staw człowieka wobec świata i do jego sposobu interpretowania rzeczywi-
stości jako czegoś oryginalnego, unikalnego, wzniosłego. Sacrum w ujęciu 
nieteistycznym wychodzi poza wszelkie formy religijności pozakościelnej 
i poza jakiekolwiek ruchy religijne. W tym sensie ponowoczesne sacrum 
nie może być sprowadzone do pierwiastka religijnego, ale z drugiej strony 
nadmierne poszerzanie tego pojęcia prowadzi do zatracenia jego istoty188.

185 Por. Z. Bauman, Płynne życie, Kraków 2007.
186 Por. J.A. Beckford, Religion and Advanced Industrial Society, London 1989, s. 170.
187 J. Mariański, S.A. Wargacki, Płynne sacrum w społeczeństwie ponowoczesnym, „Uni-

wersyteckie Czasopismo Socjologiczne” (2016) 17 (4), s. 8.
188 Por. J. Mariański, S.A. Wargacki, Płynne sacrum w społeczeństwie ponowoczesnym, 

„Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” (2016) 17 (4), s. 11–12.
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Odmienna interpretacja pojęcia sacrum powoduje, że pojawiają się różne 
spojrzenia na jego obecność w ponowoczesnej rzeczywistości. Socjologowie, 
którzy wyraźnie rozróżniają pomiędzy tym, co religijne i świeckie, wskazują 
na sferę religijną jako tożsamą z sacrum i w konsekwencji podkreślają mini-
malizację sacrum we współczesnym świecie. Z kolei eksperci, którzy ujmują 
sacrum bardzo szeroko, ukazują jego przemieszczanie się i zdobywanie no-
wych przestrzeni. Polski socjolog Leon Dyczewski uważał, że o ile kiedyś 
człowiek był podległy sacrum, o tyle współcześnie bardziej traktuje je utyli-
tarnie, oczekując od niego niezwykłych przeżyć czy uniesień189.

Można zatem uznać, że w społeczeństwie ponowoczesnym sacrum co-
raz częściej ujawnia się w niereligijnych formach, przyjmując rodzaj luźnej 
duchowości, dlatego socjologowie, którzy rezygnują z teorii sekularyzacji, 
wskazują na przemianę religii w duchowość, zaś zwolennicy sekularyzacji 
podkreślają zanikanie sacrum związanego z religią. Nowe formy duchowo-
ści z jednej strony uzupełniają tradycyjne przejawy religijności, a z drugiej 
zacierają granice pomiędzy tym, co można uznać za religijne i niereligijne. 
Pojawia się tak zwana popularna religijność, która wprowadza i upowszech-
nia różnego rodzaju praktyki ezoteryczne, okultystyczne, medytacyjne itp. 
W ten sposób za pośrednictwem kultury popularnej treści religijne czy 
duchowe opuszczają instytucje kościelne i przechodzą do świeckiej prze-
strzeni życia. Ich rozwojowi sprzyjają współczesne media, które proponują 
swoim odbiorcom różnego typu doświadczenia połączone ze sobą zgodnie 
z zasadami osiągania celu ekonomicznego. W tej sytuacji zarówno religij-
ne jak i pozareligijne sacrum zostaje sprowadzone do osobistych wyborów, 
a człowiek staje się „zbieraczem wrażeń”190. Człowiek żyjący w XXI wie-
ku poszukuje sacrum poza Kościołem, instytucjami i grupami religijnymi, 
niekiedy w różnych zaskakujących miejscach: dalekowschodniej medytacji, 
sztuce, opiece nad zwierzętami, wskazując na duchowość w wymiarze cze-
goś własnego, intymnego, tkwiącego w głębi człowieka. W ten sposób wiele 
ludzkich przeżyć zostaje włączonych do sfery duchowości, zaś religia staje 

189 Por. L. Dyczewski, Społecznokulturowy kontekst religijności, w: Kościół w życiu pu
blicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, red. K. Góźdź, K. Klauza, 
C. Rychlicki, H. Słotwińska, P. Szczur, Lublin 2004, s. 226–227.

190 Por. J. Mariański, S.A. Wargacki, Płynne sacrum w społeczeństwie ponowoczesnym, 
„Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” (2016) 17 (4), s. 15–16.



82 ROZDZIAŁ 1

się tyglem, w którym można wymieszać wszystko ze wszystkim191. W po-
nowoczesnej rzeczywistości politycznej, społecznej i kulturowej religia za-
czyna przybierać kształt zmiennej, płynnej, dowolnej, swobodnie dryfującej 
formy, różniąc się wyraźnie od stałej, jasno określonej, jednoznacznej, dog-
matycznej oraz zamkniętej w instytucjach kościelnych postaci192, i zaczyna 
być utożsamiana z sacrum płynnym, ulotnym, przejściowym, zbędnym, 
ale przede wszystkim bez wyraźnych właściwości.

W ponowoczesnej rzeczywistości, ogromnego pluralizmu religijnego 
i zróżnicowanego postrzegania religii, niejednokrotnie zapomina się o ist-
nieniu ateizmu, zwłaszcza ateizmu świadomie propagowanego i walczącego. 
Tymczasem wątki ateistyczne są mocno obecne we współczesnej literaturze 
pięknej, w naukach szczegółowych, filozofii, publicystyce i w kulturze po-
pularnej193. Można także wskazać na wyraźny powrót ateizmu w formie kla-
sycznej krytyki religii, który podważa prawdziwość wszystkich światopoglą-
dów lub propozycji wyjaśniania rzeczywistości z odwołaniem do istnienia 
osobowego Boga194. Ujawniające się obecnie formy ateizmu charakteryzują 
się wysokim poziomem agresji, mimo że przedstawiane są opinii publicznej 
jako lepsza forma humanizmu. Warto przy tym zauważyć, że współczesny 
ateizm uderza przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, w religie monoteistycz-
ne (zwłaszcza chrześcijaństwo), a pomija te, które nie posługują się ideą 
Boga (np. buddyzm). Michel Onfray, Richard Dawkins czy Christopher Hit-
chens195 prezentują idee wrogie religii monoteistycznej, głosząc, że nie tylko 
nie uczestniczyła ona w humanizacji świata, ale wręcz przynosiła i eska-
lowała przemoc. Odrzucają także zachowanie wiary w Boga Stworzyciela 
oraz szczególną pozycję człowieka w świecie, wynikającą z aktu stworzenia 
i bliskiej relacji z Bogiem. W konsekwencji wszystko jest wyłącznie natu-
rą, a sam człowiek może być jedynie odmiennym gatunkiem otaczającej go 

191 Por. J. Mariański, S. A. Wargacki, Płynne sacrum w społeczeństwie ponowoczesnym, 
„Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” (2016) 17 (4), s. 14–15.

192 Por. S. Obirek, Religie w USA, czyli o płynnej religijności, w: Ameryka. Kultura, red. 
T. Płudowski, Toruń 2008, s. 237–256.

193 Por. I. Bokwa, Powrót religii czy nowa fala ateizmu? Refleksja z zakresu fenomenolo
gii kultury, w: Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, red. E. Osewska, Warszawa 2011, 
s. 33–55.

194 Por. J. Sochoń, Ponowoczesne losy religii, Warszawa 2004.
195 Prezentacja poszczególnych autorów w tekście: I. Bokwa, Powrót religii czy nowa fala 

ateizmu? Refleksja z zakresu fenomenologii kultury, w: Wychowanie a wyzwania ponowocze
sności, red. E. Osewska, Warszawa 2011, s. 33–55.
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przyrody. Polski dogmatyk, Ignacy Bokwa, uważa, że postulat stopniowego 
zniszczenia religii, jej założeń, odmienności, języka, całkowite zanegowanie 
jej racjonalności, a nawet odrzucenie jej prawa do racjonalności, przyjmu-
je ideę teologii negatywnej. Otwarty i bezpośredni atak na teologię, w tym 
podważanie sensu jej istnienia, można uznać za swoisty rodzaj teologii ne-
gatywnej, skłaniający ją do refleksji nad własnymi źródłami, pochodzeniem, 
metodą, celem, ale również granicami, aż do ich ostatecznego pokonania. 
Fundamentalnym punktem, rdzeniem teologii, jest bowiem jej odniesie-
nie do tajemnicy Boga. Dlatego w sytuacji różnorodnych, wielostronnych, 
a niekiedy ukrytych ataków ateistycznych na teologię winna ona zadbać 
o samą siebie, o własny „system odpornościowy”, sprawdzić, czy przyjmuje 
i wdraża swoją metodologię oraz porządek dyskursu. Bez teoriopoznawczej 
zmiany swojego miejsca (przejście od transcendencji do immanencji i od-
wrotnie) teologia nie mogłaby utrzymać konstytutywnej dla siebie granicy 
między transcendencją a immanencją. Dlatego wszelkie ateistyczne próby 
wejścia w głąb teologii i jej zniszczenia powinny skłaniać teologów do wnik-
nięcia do samych fundamentów teologicznej refleksji, aby przeciwstawić się 
niebezpieczeństwu autodestrukcji196.

W tym kontekście warto przypomnieć wypowiedź Jana Pawła II na 
temat znaczenia i roli teologii: „Teologia odgrywa szczególnie ważną rolę 
w poszukiwaniu syntezy wiedzy, a także w dialogu między wiarą a rozu-
mem. Ponadto, z jej dorobku korzystają wszystkie inne dyscypliny w swym 
poszukiwaniu sensu: teologia nie tylko pomaga im określać, w jaki sposób 
ich odkrycia wpłyną na życie osób i społeczeństw, ale także ukazuje im per-
spektywę i nadaje kierunek, o których nie mówią ich własne metodologie. 
Z drugiej strony, interakcja z innymi dyscyplinami i ich odkryciami wzbo-
gaca teologię, umożliwiając jej lepsze rozumienie dzisiejszego świata i spra-
wiając, że poszukiwania teologiczne są ściśle związane z aktualnymi proble-
mami”197. Zatem teologia pozostająca w kontakcie z innymi dyscyplinami 
naukowymi, oparta na fundamencie pogłębionej refleksji, wierna Pismu 
Świętemu, Tradycji i Magisterium Kościoła, nie tylko pozwala na pogłębio-
ne poznanie zasad Ewangelii, ale buduje mocny system immunologiczny 

196 Por. I. Bokwa, Powrót religii czy nowa fala ateizmu? Refleksja z zakresu fenomenologii 
kultury, w: Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, red. E. Osewska, Warszawa 2011, s. 52.

197 Ex corde Ecclesiae, nr 19.
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wobec ponowoczesnych zakusów jej osłabienia, ośmieszenia, zniszczenia, 
a nawet unicestwienia.

Większy niż dotąd rozziew różnych tradycji i wzorców osobowych, 
a także szybsze niż dotychczas tempo przemian kulturowych znajdują od-
bicie w formacji człowieka198. Nie sposób przejść obojętnie obok prawdy, że 
wraz z przemianami społeczno-politycznymi w Polsce po 1989 roku zmie-
nił się obraz religijności Polaków. Z biegiem lat coraz wyraźniej uwidacz-
niał się proces przechodzenia od religijności tradycyjnej i dziedziczonej do 
religijności z wyboru199. Warto przy tym zaznaczyć, że Kościół w Polsce, 
w przeciwieństwie do wielu krajów Europy Zachodniej, zachował charakter 
„ludowy”, przy zbyt małej zresztą aktywności ludzi świeckich200.

W niniejszym rozdziale odwoływano się szeroko do kontekstu społecz-
no-kulturowego kultury euroatlantyckiej, podkreślając zmiany rzeczywisto-
ści religijnej w Europie, co może stwarzać mylne wrażenie, że nie dotykają 
one tak intensywnie Polski. Jednak od początków transformacji społecz-
no-politycznej, a zwłaszcza po wejściu Polski w struktury Unii Europej-
skiej, także i w tej części Europy następują duże zmiany w sferze religijnej 
i edukacyjnej. Przemiany religijności Polaków i ich stosunek do Kościoła 
można prezentować w dwóch ujęciach: odejścia od form religijności cha-
rakterystycznych dla minionego okresu realnego socjalizmu oraz swoistego 
„przystosowywania się” po integracji z krajami Europy Zachodniej. W pol-
skich warunkach transformacji ustrojowej zasadniczo nie zaobserwowa-
no gwałtownego rozpadu wcześniejszych struktur religijno-kościelnych, 
lecz zauważono swoisty „zachwyt” wolnością religijną, który spowodował 
falę powrotów do Kościoła, podejmowanie praktyk religijnych, zawłaszcza 
w wymiarze publicznym, na przykład msze święte organizowane z okazji 
świąt państwowych. Jednak procesy przemian cywilizacyjnych ujawniające 
się zwłaszcza w Europie docierają także do Polski. Prócz pozytywnych efek-
tów, przynoszą także wiele nowych, nieznanych wcześniej zagrożeń i usta-
wiają Kościół w Polsce w odmiennej sytuacji, skłaniając do podejmowania 
wyzwań zawiązanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie pluralistycz-

198 Por. R. Kamiński, Wyzwanie duszpasterskie okresu przejścia od totalitaryzmu do demo
kracji, „Roczniki Teologiczne” 44 (1997), z. 6, s. 96.

199 Por. Przemiany religijności społeczeństwa polskiego, red. W. Piwowarski, J. Styk, Lublin 
1993.

200 Por. Duszpasterstwo a wyzwania XXI wieku, red. J. Ostrowski, Kielce 2001, s. 51–52.
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nym201. W okresie powojennym ateizacja, laicyzacja i indoktrynacja socjali-
styczna występowały bardziej jako zaprogramowane dążenie władz państwa 
totalitarnego, zatem miały charakter systemowego ideologicznego oddzia-
ływania. W imię ateizacji narodu usuwano z życia społeczno-kulturowego 
wszelkie przejawy religijności, podważano chrześcijańskie zasady, normy 
i wartości moralne, co niewątpliwie zostawiło ślady w świadomości i posta-
wach Polaków. Wejście Polski do Unii Europejskiej i otwarcie na pluralizm 
religijny Europy przyniosły przyniosło ze sobą swoiste „przystosowywanie 
się” do zachodnich propozycji. Stopniowo, ale z dużą dynamiką, w młodym 
pokoleniu Polaków zaczęła się ujawniać indywidualizacja i subiektywiza-
cja religijna polegająca na wybiórczym traktowaniu nauczania i wskazań 
Kościoła, rezygnacji z chrześcijańskich uzasadnień stylu życia, porzuca-
niu religijnych motywacji we wszystkich ważniejszych dziedzinach życia, 
chaosie doktrynalnym, światopoglądowym i etycznym, a także zagubieniu 
myślenia metafizycznego i zapotrzebowania na wartości duchowe. Chociaż 
niniejsze procesy silniej ujawniają się wśród mieszkańców miast niż wsi, to 
jednak są dostrzegalne202. Religijność społeczeństwa polskiego (podobnie 
jak zachodniego) staje się coraz bardziej świadoma i zróżnicowana. Daje to 
pewne szanse, jednak częściej utrudnia realizację wychowania, a zwłaszcza 
edukacji religijnej w rodzinie i szkole.

W sytuacji poważnych wyzwań religijnych związanych z obecnością wal-
czącego ateizmu, osłabieniem przekonań i praktyk religijnych w całej euro-
atlantyckiej kulturze oraz prywatyzacją religii, obojętnością religijną, a także 
– zdaniem niektórych socjologów – pluralizmem zróżnicowanych form reli-
gijnych odrzucających instytucjonalną religię na rzecz własnych, subiektyw-
nych przekonań religijnych lub poszukiwania przeżyć duchowych potrzeba 
dziś nie tylko sięgnięcia do danych dostarczanych przez socjologię religii 
i kulturoznawstwo, ale także pogłębionej refleksji teologicznej w połączeniu 
z innymi dyscyplinami naukowymi, aby adekwatnie wspierać współczesnego 
człowieka na drodze poszukiwania jego odniesień do Transcendencji.

201 Por. R. Kamiński, Podstawowe uwarunkowania życia i działalności Kościoła w Polsce, 
w: Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, J. Mastej, Lublin 2005, s. 239.

202 Por. J. Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba 
syntezy, Kraków 2004; J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja we współczesnym świecie, 
Lublin 2006; R. Boguszewski, Religijność w społeczeństwie polskim – zależność czy autonomia? 
Studium socjologiczne, Toruń 2013.
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1.4. Przemiany rodziny i szkoły jako podstawowych  
środowisk wychowawczych – zarys sytuacji po 1989 roku

Wraz z przemianami politycznymi, gospodarczymi, społeczno-kulturowy-
mi, religijnymi i edukacyjnymi w Polsce ulegała zmianie również sytuacja 
rodziny i szkoły. Ścieżka przemian wiodła od dominacji szkoły i całkowi-
tego podporządkowania rodziny założeniom ideologicznym wychowania 
socjalistycznego, po stopniowe otwieranie się na możliwości wychowawcze 
rodziny, jednak z jej uzależnieniem od narzucanych odgórnie ideałów wy-
chowawczych, aż po otwarcie na bardziej obiektywne spostrzeganie relacji 
rodzina – szkoła nie tylko w zakresie działań organizacyjnych, ale również 
merytorycznych. Zainicjowana w 1989 roku transformacja ustrojowa przy-
niosła nowe spojrzenie na relacje rodziny i szkoły.

Przyjęta wobec rodziny i szkoły perspektywa pedagogiczna, aksjologicz-
na, etyczna, ale także egzystencjalna i teologiczna, przypomina, że polska 
rodzina jako wspólnota odgrywała ogromną rolę w procesie kształtowania 
człowieka. Kiedy szkoła mocnej podlegała narzuconym jej wpływom ide-
ologicznym, rodzina wykazywała większą odporność na wszelkie polityczne 
manipulacje, dlatego nie dała się tak łatwo usunąć na margines życia spo-
łecznego ani przez szkołę, ani państwo, ani jakikolwiek system totalitarny. 
Rodzina, istniejąc i realizując swoje funkcje w konkretnym kontekście hi-
storycznym, politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturowym, edu-
kacyjnym i religijnym, często ukazywała słabości otaczającego ją społeczeń-
stwa i kreowała „swoisty filtr wartości” pomagający młodemu pokoleniu 
w rozróżnieniu dobra od zła, prawdy od kłamstwa, wartości od pseudowar-
tości. Współczesna praktyka wychowawcza ujawnia próby przezwyciężania 
wcześniejszych skrajności w postrzeganiu funkcji wychowawczej rodziny. 
Niestety, zarówno w przeszłości jak i obecnie proces wychowawczy w rodzi-
nie bywa zaburzany nie tylko przez przymus zewnętrzny, ale i wewnętrzny, 
a także (co staje się ostatnio coraz bardziej ewidentne) odrzucenie wszelkie-
go przymusu w imię swobody wychowawczej203.

Trzeba jednak wciąż pamiętać, że współpraca rodziny i szkoły w dziele 
wychowania młodego pokolenia stanowi podstawę podejmowania odpo-
wiedzialnego wychowania dzieci i młodzieży, a zarazem jeden z punktów 

203 Por. E. Osewska, Współczesna rodzina. Wspólnota życia i miłości czy szkoła przetrwa
nia?, „Katecheta” 59 (2015) nr 7/8 (434/435), s. 118–126.
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do stałej dyskusji. Respektowanie nauczania Kościoła i treści aktualnych 
dokumentów państwa rodzi słuszne założenie, że ideały wychowania pro-
mowane przez szkołę winny być ukierunkowane na wspieranie działań wy-
chowawczych rodziny204. W podstawowym dla polskiego prawodawstwa 
akcie prawnym: Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w artykule 18 wystę-
puje zapis: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macie-
rzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej 
Polskiej”205. W artykule 71 jest podkreślona zasada dobra rodziny: „Pań-
stwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. 
Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłasz-
cza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony 
władz publicznych”206. Kwestie wychowawcze są podjęte w Konstytucji jako 
zasada ochrony władzy rodzicielskiej w artykule 48: „Rodzice mają prawo 
do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie 
to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego 
sumienia i wyznania oraz jego przekonania”207. Z kolei ze strony Kościoła 
Kodeks prawa kanonicznego w kanonach 1055–1165 odnosi się w całości 
do małżeństwa kanonicznego, prezentując jego przymioty, charakterysty-
kę i przeszkody do jego zawarcia208. W dokumencie tym zamieszczone są 
kwestie związane z wychowaniem katolickim, w tym przypomnienie o pra-
wie i obowiązku rodziców do wychowania potomstwa i otrzymania pomo-
cy w zakresie wychowania209. W kanonie 795 znajduje się odniesienie do 
konieczności wychowania do celu ostatecznego i do celu ziemskiego, przy 
czym ważne jest, aby wychowanek mógł harmonijnie rozwijać „przymio-
ty fizyczne, moralne oraz intelektualne, zdobywać coraz doskonalszy zmysł 
odpowiedzialności, właściwie korzystać z wolności i przygotowywać się do 
czynnego udziału w życiu społecznym”210. Niniejszy zapis należy uznać za 

204 Por. J. Bagrowicz, Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach edukacji 
religijnej młodzieży, Toruń 2006; Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowa
nia, red. B. Muchacka, Kraków 2008.

205 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 18, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDe-
tails.xsp?id=WDU19970780483 (dostęp: 27.07.2020).

206 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 71.
207 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 48.
208 Por. Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984, kan. 1055–1165.
209 Por. Kodeks prawa kanonicznego, kan. 793–795.
210 Por. Kodeks prawa kanonicznego, kan. 795.
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kanoniczne potwierdzenie konieczności wychowania integralnego. Odwo-
łanie do instytucji małżeństwa i rodziny jest również zawarte w artykule 11 
Konkordatu zawartego 28 lipca 1993 roku między Stolicą Apostolską i Rzecz
pospolitą Polską, ratyfikowanego 25 marca 1998 roku: „Układające się Stro-
ny deklarują wolę współdziałania na rzecz obrony i poszanowania instytucji 
małżeństwa i rodziny będących fundamentem społeczeństwa. Podkreślają 
one wartość rodziny, przy czym Stolica Apostolska, ze swej strony, potwier-
dza naukę katolicką o godności i nierozerwalności małżeństwa”211. Nato-
miast w artykule 12 jest uznane prawo rodziców do religijnego wychowania 
dzieci i odpowiadającą mu gwarancję ze strony państwa organizacji na-
uczania religii212. W Konkordacie znajdują się również zapisy gwarantujące 
Kościołowi prawo do organizowania i prowadzenia placówek oświatowych 
i wychowawczych na wszystkich poziomach kształcenia213.

Zaprezentowanie możliwości współpracy rodziny i szkoły w dziele wy-
chowania młodego pokolenia w kontekście współczesnych wyzwań wycho-
wawczych wymaga przynajmniej zarysowania zmian, jakie dokonały się 
w obu tych środowiskach wychowawczych. Warto rozpocząć od spojrzenia 
na polską rodzinę, która realizuje wiele funkcji, ale z perspektywy społe-
czeństwa, Kościoła i narodu jej fundamentalnym zadaniem pozostaje stałe 
„rodzenie” nowego członka społeczeństwa zarówno w sensie fizycznym, jak 
i społeczno-kulturowym. To dlatego tłumienie funkcji rodziny prowadzi 
nieuchronnie do osłabienia całego społeczeństwa, narodu i Kościoła214.

Polska rodzina zmienia się. Wzrost wykształcenia kobiet oraz ich au-
tonomii powoduje duże zmiany w strukturze rodziny i rolach pełnionych 
przez członków rodziny, na przykład zanikanie tradycyjnego ojcostwa na 
rzecz bardziej świadomego i współpracującego z matką. Działania te, o cha-
rakterze socjopsychicznym, uznaje się za najważniejsze. Aby przejść do 
funkcji wychowawczej rodziny215, warto przypomnieć, że współcześnie w li-

211 Konkordat zawarty 28 lipca 1993 r. między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, 
ratyfikowany 25 marca 1998 r., Dz.U. 1998, Nr 51, poz. 318, artykuł 11.

212 Konkordat zawarty 28 lipca 1993 r. między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, 
artykuł 12.

213 Konkordat zawarty 28 lipca 1993 r. między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, 
artykuł 14–15.

214 Por. Strong Families – Strong Societies, red. E. Osewska, Kraków 2019.
215 Por. E. Osewska, Modele współczesnej rodziny: zagrożenia i szanse, w: Wychowanie 

w rodzinie: od bezradności ku możliwościom, red. R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak, 
Opole 2016, s. 21–34.
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teraturze przedmiotu występuje wiele odmiennych ujęć tego zagadnienia, 
zaś eksperci debatują, które funkcje rodzina nadal zachowuje i modyfikuje, 
a które traci. Zazwyczaj jednak w odniesieniu do rodziny wskazują na trzy 
z nich: seksualną, prokreacyjną i socjalizacyjną. Ze względu na wzrastają-
cy indywidualizm członkowie rodziny wskazują na duże znaczenie sfery 
emocjonalnej i seksualnej oraz czerpanie z nich satysfakcji, co ma swoje 
źródło we współczesnym oddzieleniu funkcji seksualnej od prokreacyjnej. 
W Polsce rodzina zarówno od strony prawnej, religijnej, jak i obyczajowej 
nadal jest uznanym środowiskiem, w którym rodzi się człowiek i gdzie po-
dejmuje się jego socjalizację216. Jednak i w naszym kraju (chociaż Polacy 
według badań CBOS nadal preferują jako idealny model rodziny układ 
małżeński z dwójką dzieci217) na skutek rozwoju medycyny, przy jednocze-
snym umacnianiu założeń liberalnych218 i promowaniu swobody seksualnej, 
dochodzi do dramatycznego zmniejszenia płodności rodziny, gdyż każde 
dziecko może być traktowane w kategoriach ekonomicznych jako wielolet-
ni wydatek rodziny219. Często małżonkowie przed podjęciem decyzji o ro-
dzicielstwie sprawdzają swoje możliwości finansowe, obliczając wszystkie 
wydatki zawiązane z rozwojem i wykształceniem potomka. Zahamowanie 
negatywnych postaw wobec płodności nastąpiło w 2016 roku, kiedy czę-
ścią wzmocnienia finansowego rodziny stał się program „Rodzina 500+” 
przynoszący wsparcie finansowe w kwocie 500 zł niezależnie od dochodu 
na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia; obec-
nie już na każde dziecko w rodzinie220. Pomimo coraz lepszego wsparcia 
polskiej rodziny przez państwo, zmiany społeczno-kulturowe, a zwłaszcza 
propagowany przez media indywidualizm, relatywizm, konsumpcjonizm 
i hedonizm, skłaniają młodych ludzi do większej koncentracji na swoich 

216 Por. F. Adamski, Rodzina. Wymiar społecznokulturowy, Kraków 2002, s. 37; E. Osew-
ska, Modele współczesnej rodziny: zagrożenia i szanse, w: Wychowanie w rodzinie: od bezrad
ności ku możliwościom, red. R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak, Opole 2016, s. 25–29.

217 Por. CBOS, Potrzeby prokreacyjne oraz realizowany model rodziny, https://www.cbos.
pl/SPISKOM.POL/2012/K_061_12.PDF (dostęp: 17.07.2020).

218 Por. H. Lombaerts, E. Osewska, Understanding the Family, w: S. Gatt, H. Lombaerts, 
E. Osewska, A. Scerri, Catholic Education, European and Maltese Perspectives. Church School’s 
response to future challenges, Floriana 2004, s. 61–62.

219 Por. W. Majkowski, Socjologia rodziny, w: Rodzina. Bezcenny dar i zadanie, red. J. Stala, 
E. Osewska, Radom 2006, s. 386–394.

220 Por. M. Guzewicz, Troska Państwa o polską rodzinę, w: Rodzina w społeczeństwie – re
lacje i wyzwania, red. E. Osewska, J. Stala, Kraków 2019, s. 36–38.
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potrzebach, przyjemnościach, realizacji marzeń niż podejmowaniu wysiłku 
wychowania dzieci, stąd coraz więcej partnerów wybiera układ dwoje doro-
słych z dochodem, ale bez dzieci.

Wyraźnie zmienia się także pozycja dziecka w rodzinie. O ile dawniej 
w dużej, wielopokoleniowej rodzinie dzieci były powodem dumy rodziców, 
a wychowywanie w duchu posłuszeństwa, karności, dyscypliny i szacunku 
względem starszych było obowiązującą zasadą wychowawczą, o tyle współ-
czesne dzieci bardzo długo korzystają z pracy rodziców, przekonane, że 
z samego faktu urodzenia nabywają prawo do przedłużonego finansowa-
nia, stąd tak zwany „syndrom pralki i lodówki” lub „gniazdowników”221, 
kiedy dorosłe dzieci długo nie opuszczają domu, pozostając na utrzymaniu 
rodziców. Polska jest w dziesiątce krajów europejskich, w których dorosłe 
potomstwo długo zostaje u rodziców (dla kobiet to wiek ok. 28,5 roku, zaś 
dla mężczyzn – 30 lat). Odsetek „gniazdowników” w roku 2008 w Polsce 
wynosił ok. 58%222. Utrwala to w społeczeństwie opinię, że potomstwo jest 
poważnym obciążeniem ekonomicznym, a w konsekwencji umacnia posta-
wy nieprzychylne rodzinom wielodzietnym223.

Rozwój laickich poglądów o człowieku, indywidualizmu, pozytywizmu 
prawnego i liberalizmu etycznego spowodował także załamanie się norm 
etyczno-religijnych chroniących życie ludzkie, co w konsekwencji całko-
wicie zmienia spojrzenie na dziecko, które nie jest już postrzegane jako 
przyszły pracownik, członek społeczeństwa i Kościoła, który wnosi wkład 
w budowanie kapitału społecznego, ale raczej jako obciążenie albo dopeł-
nienie szczęścia rodziny. W ponowoczesnych społeczeństwach upadło zna-
czenie rodu i jego kontynuacji, raczej promuje się wartość indywidualnego 
rozwoju, kariery zawodowej i sukcesu224. Dziecko przestaje być traktowane 
w kategoriach teologicznych jako błogosławieństwo Boga, co stanowiło fun-
dament zachowania jego godności, wartości i nienaruszalności. Wertykalne 
spojrzenie na dziecko, dostrzegane także wśród chrześcijan, prowadzi do 

221 Por. W. Świątkiewicz, Rodzina współczesna w Polsce. Kondycja i kierunki przemian, w: 
Rodzina w społeczeństwie – relacje i wyzwania, red. E. Osewska, J. Stala, Kraków 2019, s. 23.

222 Por. M. Choroszewicz, P. Wolff, Population and social condition, “Eurostat. Statistics in 
focus“, European Commission, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS–
SF–10–050/EN/KS–SF–10–050–EN.PDF (dostęp: 31.07.2020).

223 Por. J. Laskowski, Małżeństwo i rodzina, Warszawa 1982, s. 12, 23.
224 Por. M.Z. Jędrzejko, „Zawirowany” świat ponowoczesności, Warszawa–Milanówek 

2015, s. 453–486.
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ujmowania go w kategoriach prywatnych. Dziecko jest prezentowane jako 
dzieło rodziców, ich własność, a w skrajnych przypadkach w okresie płodo-
wym bywa postrzegane jako część ciała kobiety, o którego istnieniu to ona 
decyduje. Wraz z szybkim rozwojem technologii medycznych straciło na 
znaczeniu postrzeganie dziecka jako owocu miłości mężczyzny i kobiety, 
zarówno w interpretacji teologicznej, jak i laickiej. W ujęciu teologicznym 
dziecko jest darem współpracy małżonków ze Stwórcą, stąd rozwinięta ka-
tegoria spojrzenia na nie jako wyraz miłości Boga i rodziców. Z kolei w in-
terpretacji laickiej wartość dziecka zależy wyłącznie od miłości rodziców, 
a kiedy jej zabraknie, dziecko staje się niepotrzebne225. Wyraźnie zmienia 
się spojrzenie na dziecko, które coraz częściej jest traktowane jako speł-
nienie indywidualnych potrzeb, pragnień i dążeń rodziców, jako realizacja 
potrzeby ojcostwa i macierzyństwa lub jako dopełnienie marzenia o szczę-
ściu rodzinnym. Ponowoczesne widzenie prywatyzuje dziecko i potwier-
dza fakt, że potrzeba doświadczenia rodzicielstwa może być zaspokojona 
już przy pierwszym dziecku, zatem kolejne staje się zbyteczne226. Ponieważ 
duży wpływ na płodność rodziny mają jej przekonania religijne, stąd proces 
sekularyzacji społeczeństwa wpływa na zmiany decyzji małżonków co do 
ilości dzieci w rodzinie.

Coraz większe znaczenie odgrywa promowany w mass mediach model 
rodziny małodzietnej, skupionej na indywidualnym rozwoju jej członków, 
oraz alternatywne układy rodzinne. W sytuacji społeczeństwa postmoder-
nistycznego coraz intensywniej lansuje się model indywidualnego szczę-
ścia człowieka, który nie potrzebuje wspólnoty rodzinnej, ale samodziel-
nie może osiągnąć prywatne szczęście, zaś rodzina jest przedstawiana jako 
źródło uzależnienia, uciemiężenia, krzywdy, a nawet zniszczenia człowieka. 
Przykładem takiego działania medialnego jest m.in. zastępowanie mał-
żeństwa „układami partnerskimi” i „wolnymi związkami”, a samej rodziny 

225 Por. L. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo, Lublin 1994, s. 35–36; L. Kocik, 
Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata, Kraków 2006, s. 241–308.

226 Por. L. Dyczewski, Rodzina, społeczeństwo, państwo, s. 36–37; H. Lombaerts, E. Osew-
ska, Understanding the Family, w: S. Gatt, H. Lombaerts, E. Osewska, A. Scerri, Catholic 
Education, European and Maltese Perspectives. Church School’s response to future challenges, 
Floriana 2004, s. 60–62; E. Osewska, Modele współczesnej rodziny: zagrożenia i szanse, w: Wy
chowanie w rodzinie: od bezradności ku możliwościom, red. R. Chałupniak, T. Michalewski, 
E. Smak, Opole 2016, s. 31–32.
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wszelkimi układami pseudo-rodzinnymi lub rodzinopodobnymi227. Podsy-
cany medialnie indywidualizm niszczy zarówno relacje międzyludzkie, jak 
i relacje człowieka z Bogiem.

Co interesujące, w Polsce charakterystyczną cechą stylu życia rodzin jest 
zawieranie małżeństwa poprzez ślub wyznaniowy, jednak ilość ślubów wy-
znaniowych maleje z roku na rok. Na przykład w strukturze zawieranych 
małżeństw w 2000 roku odsetek ślubów kościelnych stanowił 72%, a w roku 
2016 już tylko 63%228. Z badań realizowanych przez CBOS wynika, że 28% 
ankietowanych przyjmuje prymat ślubu konkordatowego, a zbliżona liczba 
(27%) uważa, że chociaż ślub cywilny jest wystarczający, to małżonkowie 
winni zawrzeć także ślub kościelny. Około 9% uznaje, że ślub wyznaniowy 
nie ma znaczenia, a 33% nie przywiązuje do niego większej wagi. Małżeń-
stwa wyznaniowe (konkordatowe) potwierdzają nie tylko przyjęte postawy 
religijne, lecz także akceptację wzorów kulturowych229.

Obniżający się współczynnik zawierania małżeństw koreluje ze zwięk-
szającym się odsetkiem urodzeń pozamałżeńskich i zjawiskiem kohabitacji 
par. W Polsce systematycznie, szczególnie od połowy lat osiemdziesiątych, 
wzrasta liczba dzieci przychodzących na świat poza rodziną. Odsetek uro-
dzeń pozamałżeńskich zwiększył się z około 5% w pierwszej połowie lat 
osiemdziesiątych do blisko 16% w roku 2004, ponad 21% w roku 2012 oraz 
ponad 25% w roku 2016230. Wzrost współczynnika dzietności pozamałżeń-
skiej w Polsce wiąże się ze zwiększeniem liczby związków kohabitacyjnych, 
wzrostem urodzeń wśród nastolatek oraz zwielokrotnieniem rodzin niepeł-
nych (przede wszystkim matek samotnie wychowujących dziecko/dzieci)231.

227 Por. T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010; 
W. Świątkiewicz, Rodzina współczesna w Polsce. Kondycja i kierunki przemian, w: Rodzi
na w społeczeństwie – relacje i wyzwania, red. E. Osewska, J. Stala, Kraków 2019, s. 22–25; 
E. Osewska, Modele współczesnej rodziny: zagrożenia i szanse, w: Wychowanie w rodzinie: 
od bezradności ku możliwościom, red. R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak, Opole 2016, 
s. 32–33.

228 Por. GUS, Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym 
w 2016 roku. Stan w dniu 31 XII, s. 35.

229 Por. W. Świątkiewicz, Rodzina współczesna w Polsce. Kondycja i kierunki przemian, w: 
Rodzina w społeczeństwie – relacje i wyzwania, red. E. Osewska, J. Stala, Kraków 2019, s. 26.

230 Por. GUS, Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym 
w 2016 roku. Stan w dniu 31 XII, s. 16.

231 Por. W. Świątkiewicz, Rodzina współczesna w Polsce. Kondycja i kierunki przemian, w: 
Rodzina w społeczeństwie – relacje i wyzwania, s. 27.
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Coraz intensywniej odzywają się również głosy odrzucające fakt kom-
plementarności ludzkiej płciowości, czyli dopełnienia męskości kobieco-
ścią a kobiecości męskością. Ponowoczesne odrzucenie katolickiego etosu 
kobiecości i męskości poprzez intensywnie promowaną ideologię femini-
zmu i gender (chociaż wywodzi się z feministycznych dążeń do umocnienia 
pozycji kobiety i jej roli w społeczeństwie) podważa i na nowo definiuje 
rozumienie płci, niszcząc pierwotne rozumienie kobiecości. W centrum ka-
tolickiego nauczania na temat mężczyzny i kobiety znajduje się założenie 
o równości i komplementarności obydwu płci. Odrzucenie biologicznego 
wymiaru płci najpierw prowadzi do zanegowania różnic pomiędzy kobietą 
i mężczyzną, a następnie do odrzucenia wartości i godności osoby ludz-
kiej232. Podział płci rodzi społeczne konsekwencje dotyczące odmiennej 
roli kobiety i mężczyzny w poczęciu, rozwoju, narodzinach i wychowaniu 
dziecka. Wynikają one z fizycznych, intelektualnych oraz psychicznych cech 
mężczyzn i kobiet, zaś inne – pochodzenia społeczno-kulturowego – utrwa-
lają przekonanie o rolach społecznych kobiety i mężczyzny233. Intensywne 
promowanie płci kulturowej w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej 
prowadzi do zaburzenia podstaw antropologicznych i uznawania zróżnico-
wanego wyrazu seksualności człowieka jako podstawy do ponowoczesnego 
określania płci.

Jednocześnie dzięki klinikom in vitro mogą być realizowane marzenia 
niektórych rodziców lub kobiet o idealnym dziecku powstałym ze swojej lub 
obcej komórki jajowej i plemników, ale za to z certyfikatem. Wybór dosko-
nałego materiału genetycznego, a później dokładne medyczne kontrolowa-
nie przebiegu rozwoju dziecka w okresie prenatalnym daje złudne poczucie, 
że „zaprojektowane” dziecko będzie miało wspaniały wygląd zewnętrzny, 
cechy i zdolności odpowiadające potrzebom i oczekiwaniom rodziców. 
Uczestnicy tej dochodowej procedury „powstawania” dziecka powołują 
się na argumenty szczęścia i dobra rodziców, zapominając o niszczeniu ist-
nień ludzkich oraz przedmiotowym traktowaniu dziecka jako doskonałego 
produktu. W ponowoczesnym społeczeństwie dorośli członkowie rodziny 
pracują poza rodziną, zapewniając jej źródło utrzymania, a w samej rodzi-
nie ma miejsce konsumpcja dóbr. Sztuczne podsycanie potrzeby zakupu 

232 Por. M. Krępa, Powołanie kobiety do macierzyństwa i mężczyzny do ojcostwa w kontek
ście dyskursu katolicyzmu z ideologią gender w polskiej literaturze przedmiotu, Kraków 2019.

233 Por. W. Majkowski, Socjologia rodziny, w: Rodzina. Bezcenny dar i zadanie, red. J. Stala, 
E. Osewska, Radom 2006, s. 389–390.
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nowych towarów, niejednokrotnie zbytecznych, powoduje poszukiwanie 
przez rodziców nowych sposobów zarobkowania i ograniczanie czasu prze-
znaczonego na wspólne przebywanie członków rodziny i umacnianie więzi 
rodzinnych234.

Razem z postępującym osłabieniem funkcji prokreacyjnej rodziny na-
stępuje zmiana procesów socjalizacji i wychowania, które coraz częściej są 
przekazywane przez matki i ojców instytucjom wyspecjalizowanym do tego 
celu. Współcześni rodzice przez wzgląd na ograniczenia czasowe i przeka-
zywane im, zwłaszcza przez media głównego nurtu, przekonanie, że nie są 
przygotowani do wychowywania swoich dzieci, dość łatwo uznają, iż insty-
tucjonalni eksperci nie tylko ich wspomogą, ale też zastąpią podejmowaną 
w rodzinie funkcję wychowawczą235. Z kolei pod wpływem psychologii hu-
manistycznej ujawnia się również inna skrajność wychowawcza – skupienie 
na samorozwoju lub samowychowaniu dziecka w przekonaniu, że dobre 
z natury dziecko wychowa się samo, dlatego nie potrzebuje procesu wycho-
wawczego podejmowanego w rodzinie czy Kościele lub szkole, gdyż rozwija 
się samo w naturalny sposób, a rodzicom przypada tylko rola biernych ob-
serwatorów236.

Od początku przemiany ustrojowej w Polsce można obserwować zmianę 
stylu życia polskich rodzin, który z jednej strony łączy się ze wzrastającą 
aktywnością obywatelską, woluntariatem oraz postawami prospołecznymi, 
a z drugiej z nowymi sposobami spędzania czasu wolnego. Szeroka promo-
cja postaw konsumpcyjnych sprawia, że członkowie rodzin coraz częściej 
traktują centra handlowe nie tylko jako miejsce zakupów, ale również re-
kreacji czy nawet uczestnictwa w kulturze. Wielkie galerie handlowe oferu-
ją „pod jednym dachem” wszelkie możliwości konsumpcji, w tym swoistej 
konsumpcji kultury przez organizowane zajęcia dla dzieci, gry, koncerty, 
wystawy, a niekiedy udział w liturgii w znajdującej się na ich terenie kapli-
cy. Rodziny coraz częściej wybierają takie miejsca na wspólne przebywanie, 
spacery, oglądanie wystaw, co daje im poczucie udziału w lepszej, bogatszej 

234 Por. E. Osewska, Modele współczesnej rodziny: zagrożenia i szanse, w: Wychowanie 
w rodzinie: od bezradności ku możliwościom, red. R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak, 
Opole 2016, s. 28–29.

235 Por. S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problema
tyki, Toruń 2000, s. 199–236.

236 Por. E. Osewska, Modele współczesnej rodziny: zagrożenia i szanse, w: Wychowanie 
w rodzinie: od bezradności ku możliwościom, s. 29.
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i ciekawszej rzeczywistości237. Przez wieki bogactwo polskiej rodziny było 
mocno zakorzenione w kulturze chrześcijańskiej: w prostych zachowaniach, 
gestach, słowach, obchodach rodzinnych uroczystości nawiązujących do sa
crum238. Wydaje się, że współczesne propozycje kulturalne raczej odrywają 
rodzinę od rzeczywistości chrześcijańskiej, koncentrując jej uwagę na sze-
roko rozumianej konsumpcji.

W sytuacji gwałtownie zwiększającej się liczby różnorodnych stresorów, 
które wynikają z tempa życia zawodowego, społecznego i kulturowego, ro-
dzina mogłaby być miejscem, gdzie człowiek może się poczuć doceniony, 
uznany oraz dowartościowany. Niestety, współcześni małżonkowie, ucieka-
jąc od prawdy o sobie i realistycznego myślenia na temat człowieka i rodzi-
ny, tworzą codziennie „maski”, starając się zaprezentować małżonkowi od 
jak najlepszej strony, a kiedy staje się to niemożliwe – niejednokrotnie szu-
kają ucieczki w świat wirtualny, w którym mogą siebie zaprezentować tak, 
jak tego chcą, odrywając się od prawdy o sobie. Ponieważ ponowoczesność 
promuje subiektywne przekonania, emocje i potrzeby, coraz trudniej jest 
małżonkom uzgadniać ich odmienne spojrzenia na małżeństwo, rodzinę, 
role i pełnione funkcje. Jeśli obydwoje uznają swoje subiektywne przeko-
nania za nadrzędne, a nawet za jedyne kryterium myślenia i postępowania, 
to musi dochodzić do konfliktu wartości, interesów i potrzeb, a rodzina za-
mienia się w przestrzeń nieustannych negocjacji i walki o władzę239. Na do-
datek współczesne media, kino, telewizja, Internet, kolorowe pisma kobiece 
wspierają subiektywizm małżonków poprzez rady i wskazówki podawane 
zgodnie ze współczesną poprawnością polityczną240.

Co ciekawe, realizowane w Polsce badania socjologiczne potwierdzają, 
że Polacy nadal wybierają trzy podstawowe wartości: rodzinę, przyjaciół 
i dzieci, a jako czwarta wartość dodawane jest zdrowie241. W sytuacji róż-

237 Por. W. Świątkiewicz, Rodzina współczesna w Polsce. Kondycja i kierunki przemian, w: 
Rodzina w społeczeństwie – relacje i wyzwania, s. 28–30.

238 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Lublin 2016, s. 93–94.
239 Por. W. Majkowski, Socjologia rodziny, w: Rodzina. Bezcenny dar i zadanie, red. J. Stala, 

E. Osewska, Radom 2006, s. 393–394; H. Lombaerts, E. Osewska, Understanding the Family, 
w: S. Gatt, H. Lombaerts, E. Osewska, A. Scerri, Catholic Education, European and Maltese 
Perspectives. Church School’s response to future challenges, Floriana 2004, s. 54.

240 Por. E. Osewska, Modele współczesnej rodziny: zagrożenia i szanse, w: Wychowanie 
w rodzinie: od bezradności ku możliwościom, s. 21–34.

241 Por. W. Świątkiewicz, Między rodziną a życiem publicznym – ciągłość i zmiana orien
tacji na wartości, w: Postawy społecznoreligijne Polaków 1991–2012, red. L. Adamczuk, E. 
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norodnych wyzwań stających przed współczesną, polską rodziną zachowa-
nie rodzinności jako ważnego stylu życia będzie w dużym stopniu zależało 
od umiejętności obrony i umacniania uprzywilejowanego statusu rodziny 
naturalnej oraz ciągłego odnawiania jej atrakcyjności jako wspólnoty osób 
wspierających się, dzielących codzienne życie i zachowujących tożsamość 
kodu kulturowego polskiego społeczeństwa242.

Szkoła podobnie jak rodzina jawi się jako instytucja zróżnicowana, 
złożona, wielowymiarowa, pozostająca pod wpływem wielu czynników 
zewnętrznych, zwłaszcza polityki oświatowej państwa, stąd pozostaje nie-
ustannym tematem dyskursu społecznego. Przedstawianie zagadnień zwią-
zanych ze współczesną szkołą jako instytucją edukacyjną, organizacją, 
a równocześnie wspólnotą, łączy się z różnorodnymi, niekiedy trudnymi 
do spostrzeżenia uwarunkowaniami zewnętrznymi (od globalnych po lo-
kalne) oraz wewnętrznymi, które wynikają ze struktury samej szkoły. W tej 
sytuacji prezentacja szkoły wydaje się z jednej strony coraz bardziej wielo-
warstwowa, powikłana, zmienna, zaś z drugiej – kiedy odnosi się głównie 
do jej problemów – może być zbyt uproszczona i powierzchowna243. Patrząc 
na szkołę w ujęciu historycznym, warto pamiętać, że w okresie nowożyt-
nym (zwłaszcza od przełomu XIX i XX wieku) w Europie doszło do istotnej 
zmiany w spojrzeniu na szkołę, jej znaczenie i rolę w społeczeństwie, w tym 
także jej relacje z rodzicami, co sprawiło ich znaczące przewartościowanie. 
Chociaż punktem wyjścia była obrona szkoły przed jakimkolwiek uczest-
nictwem rodziców w jej życiu, to z czasem powoli ulegało to zmianie i szkoła 
zaczęła podejmować z rodzicami współpracę, chociaż początkowo w raczej 
ograniczonych formach244. W Polsce czas międzywojennego odradzania się 

Firlit, W. Zdaniewicz, Warszawa 2013, s. 185–206; W. Świątkiewicz, Wartości rodzinne i re
ligijne we współczesnej kulturze polskiej, w: Co po kryzysie?, red. G. Skąpska, M.S. Szczepań-
ski, Ż. Stasieniuk, Warszawa 2016; W. Świątkiewicz, Rodzina współczesna w Polsce. Kondycja 
i kierunki przemian, w: Rodzina w społeczeństwie – relacje i wyzwania, red. E. Osewska, J. Sta-
la, Kraków 2019, s. 30–31.

242 Por. W. Świątkiewicz, Rodzina współczesna w Polsce. Kondycja i kierunki przemian, w: 
Rodzina w społeczeństwie – relacje i wyzwania, s. 31.

243 Por. M.J. Szymański, B. Walasek-Jarosz, Z. Zbróg, Zrozumieć szkołę dla (jej) zmiany, 
w: Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany, red. M.J. Szymański, B. Walasek-Jarosz, Z. Zbróg, 
Warszawa 2016, s. 7.

244 Por. K. Jakubiak, Geneza relacji i współpracy rodziny i szkoły w polskiej myśli peda
gogicznej oraz praktyce edukacyjnej od XIX do połowy XX wieku, „Edukacja Elementarna 
w Teorii i Praktyce” (2014) nr 4, s. 28.
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gospodarczo-politycznego był również okresem zaistnienia pierwszych teo-
retycznych i bardziej całościowych koncepcji środowiska wychowawczego, 
ze wskazaniem na potrzebę współpracy szkoły z rodziną. Jednocześnie po-
wstało wiele różnorodnych inicjatyw dotyczących umacniania stosunków 
rodziny i szkoły, między innymi poprzez powołanie i wzrost aktywności 
krajowych, regionalnych i lokalnych organizacji rodzicielskich. Pozytyw-
nym efektem opisanych przemian było rzeczywiste utrwalenie relacji mię-
dzy rodziną i szkołą. Stopniowy rozwój niniejszego obustronnego zaanga-
żowania, zwłaszcza w zakresie zróżnicowania form współpracy, następował 
aż do wybuchu drugiej wojny światowej, chociaż zawsze odbywał się nie bez 
trudności i konfliktów245. W nowym ujęciu relacje rodzina i szkoła mogły 
rozwijać się na wspólnej płaszczyźnie rodzinno-edukacyjnej i wzajemnie 
dopełniać swoje działania, chociaż w charakterystyczny dla siebie sposób246.

Okres wojenny, a później Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie sprzyja-
ły rozwojowi współpracy rodziny i szkoły. Szczególnie trudna była pierwsza 
dekada PRL-u, kiedy system oświatowy został podporządkowany najsilniej-
szym wpływom ideologicznym. Wówczas po raz pierwszy zaistniała sytu-
acja charakterystyczna dla całego tego okresu, kiedy to władze oświatowe 
dążyły do rozbicia stosunków edukacyjnych między szkołą a rodziną, mar-
ginalizując rodziców. Trzeba także pamiętać, że nacisk położony na rolę na-
uczycieli i uczniów był co najmniej dwuznaczny: nauczyciele byli traktowa-
ni jako narzędzie przekazu państwowej polityki oświatowej, zaś uczniowie 
jako jej bierni odbiorcy. W wymiarze praktycznym cały proces dydaktyczny 
i wychowawczy młodego pokolenia był oddany szkole całkowicie podpo-
rządkowanej kurateli polityków oświatowych oraz ideologów. Rodzina była 
wówczas traktowana jako poddany szkole pas transmisji ideologii socjali-
stycznej. Pomimo odebrania rodzinie roli partnera edukacyjnego, w dużym 
stopniu – co warto podkreślić – okazała się ona środowiskiem odpornym na 
indoktrynację i manipulacje ówczesnego systemu247.

Kiedy po upadku komunizmu w Polsce nastąpiła transformacja wła-
dzy, przejście od gospodarki upaństwowionej do rynkowej, jak również od 

245 Por. K. Jakubiak, Geneza relacji i współpracy rodziny i szkoły w polskiej myśli pedago
gicznej oraz praktyce edukacyjnej od XIX do połowy XX wieku, s. 42.

246 Por. S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problema
tyki, Toruń 2000, s. 199–231.

247 Por. W. Zasada, Relacja rodzina – szkoła (przeszłość, teraźniejszość i przyszłość), „Stu-
dia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne” (2000) nr 13, s. 168.
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monolitu do pluralizmu kulturowego, zaczęło się tworzyć społeczeństwo 
obywatelskie. U początków transformacji większość Polaków uważała, 
że w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej dokona się odrodzenie 
związków między Kościołem i państwem, także na płaszczyźnie edukacyj-
nej, stąd pierwsze lata charakteryzowały się między innymi szybkim roz-
wojem szkolnictwa katolickiego i powrotem do wartości uznawanych przez 
chrześcijaństwo. Niestety, w późniejszych latach okazało się, że powiązania 
z socjalistyczną przeszłością są nadal silne w społeczeństwie, zwłaszcza 
w jego świadomości, nawykach i postawach248. Jedną z ważnych zmian po 
1989 roku był powrót nauczania religii w szkole, który uznawano za akt 
sprawiedliwości społecznej oraz przełamanie występującej w okresie socja-
lizmu dychotomii w wychowaniu młodego pokolenia249. Podkreślano także 
wartość religii w określaniu statutów, misji i wizji szkoły, a zwłaszcza jej pro-
gramów wychowawczych. Trzeba przypomnieć, że powrót nauczania religii 
do szkoły nastąpił w sytuacji, kiedy jako środowisko edukacyjne przeżywa-
ła ona duży kryzys250, przede wszystkim osobowy, związany z osłabieniem 
koncepcji szkoły będącej wspólnotą, w której istnieją relacje mistrz – uczeń. 
Następnie pojawił się kryzys wywołany ciągłym umacnianiem funkcji dy-
daktycznej szkoły (nastawienie na osiąganie jak najwyższych rezultatów 
w sferze nauczania), a tym samym osłabianiem jej funkcji wychowawczej. 
Jako instytucja opiekuńcza, edukacyjna i wychowawcza szkoła nie może po-
zostać wyłącznie na poziomie przekazu wiedzy (encyklopedyzm), ale ma za 
zadanie także wprowadzać młodych w relacje międzyludzkie, uczyć życia 
w grupie, wskazywać ideał wychowawczy, wdrażać do wartości, skłaniać do 
stałego podejmowania pracy nad sobą. Aby uczeń mógł uczestniczyć w pro-
cesie wychowania, szkoła musi z jednej strony jasno określić i realizować cele 
wychowawcze, zaś z drugiej stopniowo wdrażać ucznia do jego roli w śro-

248 Por. M. Grabowska, T. Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie poli
tyczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa 2003, s. 144–145; 
I. Borowik, Religia i Kościół a społeczeństwo obywatelskie w procesie demokratycznej transfor
macji na przykładzie Polski, w: Katolicyzm polski na przełomie wieków. Teologiczny, instytu
cjonalny i wspólnotowy wymiar Kościoła, red. J. Baniak, Poznań 2002, s. 83.

249 Por. J. Szpet, Prawa i obowiązki katechety w szkole w świetle przepisów prawa państwo
wego i kościelnego, Płock 1997, s. 1; Z. Nosowski, Religia w szkołach – w Europie i w Polsce, 
w: Szkoła czy parafia? Nauka religii w szkole w świetle badań socjologicznych, red. K. Kiciński, 
K. Koseła, W. Pawlik, Kraków 1995, s. 11–12.

250 Por. R. Jusiak, Wartości chrześcijańskie w szkolnictwie polskim po II wojnie światowej, 
„Społeczeństwo i Rodzina” 2 (2005) nr 5, s. 26–31.
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dowisku szkolnym, i to nie tylko jako ucznia, ale jako wychowanka, rówie-
śnika, członka wspólnoty szkolnej251. Niestety, polska szkoła często zamiast 
wychowywać, tworzy kodeksy, które podają prawa, przywileje i możliwości 
ucznia, zapominając o jego obowiązkach. Kolejnym dostrzeganym wyrazem 
kryzysu szkoły jest jej podporządkowanie społeczeństwu i realizacja – jako 
jedynego wzoru – wychowania mającego na celu włączenie wychowanka do 
społeczeństwa. To dlatego podejmuje ona raczej uproszczoną socjalizację 
niż wychowanie i zamiast sprzyjać pełnemu rozwijaniu osobowości ucznia, 
dostosowuje go do życia społeczeństwie. Błąd socjologizmu jest dodatko-
wo wzmacniany pragmatyzmem szkolnym, bowiem niejednokrotnie szkoła 
dba przede wszystkim o wykazanie się wobec władz oświatowych skutecz-
nością, funkcjonalnością, konkretnymi rezultatami. Tymczasem proces wy-
chowania trwa długo, a jego efekty nie są widoczne tak szybko jak rezultaty 
dydaktyczne252. Mimo ciągłego postulowania w prawie oświatowym potrze-
by wspierania ucznia we wszechstronnym rozwoju jego osobowości, szkoła 
polska w dużym stopniu ogranicza ten rozwój do sfery poznawczej, skupia-
jąc się na pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności, koncentrując się 
bardziej na realizacji podstawy programowej, programów nauczania oraz 
przygotowaniu ucznia do egzaminów253.

Duży wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole ma również tzw. „ukry-
ty program”, który jest jednym z instrumentów pokazujących niedoskonało-
ści szkoły. Pojęcie to zostało wprowadzone przez Philipa W. Jacksona, który 
wysunął tezę, że uczniowie, aby przetrwać w klasie, muszą dostosowywać 
się do narzuconych reguł, rutynowych praktyk i rozporządzeń. W związ-
ku z tym tworzą swoje własne strategie przetrwania254. „Ukryty program” 
pozostaje zazwyczaj w sprzeczności z tym ustalonym przez szkołę, czyli 
z przebiegiem i serią działań przygotowanych z myślą o osiągnięciu celów 
kształcenia. Zatem „ukryty program” obejmuje „to wszystko, co zostaje 
przyswojone podczas nauki szkoły obok oficjalnego programu”255. Według 

251 Por. P. Pindera, Wpływ rodziny i szkoły na postawy społecznomoralne uczniów szkoły 
podstawowej, „Nauczyciel i Szkoła” (2006) nr 3–4, s. 158–170.

252 Por. P. Tomasik, Religia w dialogu z edukacją. Studium na temat korelacji nauczania 
religii katolickiej z polską edukacją szkolną, Warszawa 2004, s. 53–88.

253 Por. W. Walc, Opiekuńczowychowawcza funkcja polskiej szkoły, w: Wychowawcza rola 
szkoły, red. J. Kirenko, T. Zubrzycka-Maciąg, D. Wosik-Kawala, Lublin 2012, s. 23–24.

254 Por. Ph.W. Jackson, Life in Classrooms, New York 1999.
255 R. Meighan, Socjologia edukacji, Toruń 1993, s. 71.
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Wincentego Okonia ukryty lub utajony program faktycznie wpływa na 
dzieci i młodzież szkolną, ale nie poddaje się żadnej rejestracji, gdyż jego 
oddziaływanie jest bardzo odmienne – w zależności od poziomu uczniów, 
środowiska wychowawczego i zaplanowanej pracy wychowawczej szkoły 
i realizacji programów nauczania. Zatem zdaniem tego polskiego pedagoga 
jego skutki mogą być nie tylko negatywne, ale i pozytywne. W. Okoń propo-
nuje szerokie rozumienie tego pojęcia, bowiem uważa, że na rzeczywistość 
tę składa się nie tylko środowisko szkolne, ale również czynniki, takie jak: 
atmosfera domu rodzinnego i szkoły, opinie rodziców i rówieśników na te-
mat szkoły, styl pracy nauczycieli, wpływ szeroko rozumianego otoczenia, 
w tym środków masowego przekazu256. Szerokie ujęcie „ukrytego progra-
mu” jest ważne w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: jakie są realne kon-
sekwencje zderzenia jawnych programów szkolnych z działaniami pozosta-
jącymi w ukryciu. W sytuacji doświadczania trudności w funkcjonowaniu 
w szkole uczniowie tworzą swoje „strategie przetrwania”, do których należą: 
pozorna aktywność, cierpliwość, apatia czy rezygnacja z możliwości rozwo-
ju własnych zdolności. Przykładowymi obszarami studiów nad „ukrytym 
programem” są: organizacja przestrzeni edukacyjnej, relacje międzyludzkie, 
uwarunkowania organizacyjne, przemoc strukturalna i symboliczna, pod-
ręczniki, programy oraz treści kształcenia i wychowania, rola zawodowa 
nauczyciela i kształcenie nauczycieli. Wykorzystując koncepcję „ukrytego 
programu”, warto zmieniać praktykę szkolną, środowisko i sposoby postę-
powania nauczycieli, a także zwrócić uwagę na wzmocnienie współpracy 
rodziny i szkoły w rozpoznawaniu sprzeczności w procesie kształcenia i po-
dejmowanie twórczych zmian257.

Niestety, podejmowana przez kolejne rządy reforma systemu edukacji 
w niewielkim stopniu zmienia opisaną sytuację szkoły, bowiem wciąż moż-
na wskazywać na jej słabości, zwłaszcza w jej wymiarze wychowawczym258. 

256 Por. W. Okoń, Program utajony, w: W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1987, 
s. 244–245.

257 Por. W. Żłobicki, Rozpoznawanie uwarunkowań i skutków edukacji na podstawie teorii 
ukrytego programu, „Forum Socjologiczne” (2011) nr 2, s. 53–71; W. Żłobicki, Ukryty pro
gram w edukacji. Między niewiedzą a manipulacją, Kraków 2002.

258 Por. J. Bagrowicz, Środowiska wychowania religijnego, w: Wychowanie religijne u pro
gu tysiąclecia chrześcijaństwa, red. R. Chałupniak, J. Kostorz, Opole 2001, s. 156; Wychowa
nie w szkole: od bezradności ku możliwościom, red. R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak, 
Opole 2014.
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Trwające od wielu lat i pochodzące z różnych źródeł narzekanie na polski 
system edukacji przypomina, że mimo częstego wprowadzania nowych roz-
wiązań (może i w tym także tkwi duża słabość), od lat niewiele się w szko-
le zmienia. Dokonujące się we współczesnej polskiej szkole zmiany mają 
raczej charakter „reprodukcji” niż nowej kreacji. W dalszym ciągu wystę-
pują tu: encyklopedyzm, odtwarzanie nierówności o różnym charakterze, 
zapóźnienia informacyjno-technologiczne, marginalizacja wielu ważnych 
egzystencjalnie dla uczniów kwestii, negatywna selekcja do zawodu nauczy-
ciela, centralizm edukacyjny, dominacja dydaktyki nad wychowaniem, brak 
integralnego wychowania, małe zaangażowanie rodziców oraz wiele innych 
dysfunkcji. Różne trudności łączą się i tworzą pułapki mentalne, organiza-
cyjne oraz wychowawcze. Z jednej strony ujawniają się nowe zagrożenia, 
z drugiej stare (dotychczas nierozwiązane) powracają po latach w postaci 
jeszcze bardziej skomplikowanych problemów259. Kolejne powierzchowne 
reformy oświaty nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, gdyż żadna z nich 
właściwie nigdy nie została pomyślnie zakończona, a otrzymane wyniki da-
leko odbiegały od szczytnie projektowanych celów. Następne reformy szko-
ły miały raczej charakter eksperymentowania niż świadomego wdrażania 
zmiany. W ten sposób ciągłe, pozorne zmiany wywoływały zmęczenie per-
sonelu szkolnego, przynosząc często zmianę niepożądaną i nieoczekiwaną, 
będącą niekiedy postępem, ale nierzadko również regresem. Kiedy reforma 
przybiera postać stałą, uwarunkowaną głównie politycznym populizmem, 
trudno oczekiwać pozytywnych rezultatów260. Od początku transformacji 
społeczno-politycznej w Polsce trwają dyskusje na temat wizji edukacyjnej 
polskiej szkoły261. Są one odbiciem zarówno sytuacji społeczno-politycznej 
Polski, jak i odzwierciedleniem debat filozoficznych, socjologicznych, edu-
kacyjnych, pedagogicznych o roli szkoły we współczesnym społeczeństwie.

Należy mieć na uwadze i to, że obecna edukacja przyjmuje coraz bardziej 
globalny wymiar, zaś instytucje oświatowe są systematycznie poddawane 
kontroli i ewaluacji ze względu na różne kryteria narzucane im nie tylko 
przez ministerstwo edukacji danego kraju, ale również przez międzynaro-

259 Por. M.J. Szymański, B. Walasek-Jarosz, Z. Zbróg, Zrozumieć szkołę dla (jej) zmiany, 
w: Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany, red. M.J. Szymański, B. Walasek-Jarosz, Z. Zbróg, 
Warszawa 2016, s. 8–9.

260 Por. M.J. Szymański, B. Walasek-Jarosz, Z. Zbróg, Zrozumieć szkołę dla (jej) zmiany, w: 
Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany, s. 12–13.

261 Por. Prawa dziecka w kontekście wychowawczym, red. A. Solak, Tarnów 2005.
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dowe standardy edukacyjne, zwłaszcza w kontekście konkurencyjności Unii 
Europejskiej z pozostałymi rejonami świata. Dodatkowo globalne systemy 
narzucają wdrożenie zbliżonego typu nauczania, a także możliwość uzy-
skania kwalifikacji porównywalnych we wszystkich krajach Unii Europej-
skiej lub nawet na świecie, bez względu na różnice polityczne, gospodarcze, 
społeczne, kulturowe, etniczne, religijne czy inne. Realizowane badania na-
ukowe dowiodły jednak m.in., że wpływ szkoły na nabywanie umiejętności 
czytania ze zrozumieniem jest mniejszy niż sądzono, zaś dominujące zna-
czenie ma odpowiedni poziom kultury danej rodziny. Uczniowie osiągający 
w szkole najlepsze wyniki najczęściej wywodzą się z rodzin, w których ro-
dzice byli dobrze wykształceni lub przynajmniej doceniali znaczenie nauki, 
dlatego dostarczali odpowiednie materiały oraz mobilizowali i motywowali 
najmłodsze pokolenie do czytania. Kiedy ekonomiczne, społeczne i kultu-
ralne warunki rodziny znajdowały się poniżej średniej statystycznej, najczę-
ściej uczniowie w mniejszym stopniu nabywali umiejętność czytania ze zro-
zumieniem i dodatkowo mieli małe szanse na osiągnięcie wysokiego stopnia 
integracji społecznej. Zgodnie z opisanymi wyżej wynikami badawczymi 
typ szkoły lub jakość edukacji szkolnej nie miały tak istotnego znaczenia, 
bowiem to kultura domu rodzinnego determinuje postępy edukacyjne dzie-
ci262. Trwający wiele lat proces nauczania/uczenia się i wpływ wychowawczy 
szkoły sprawił, że również dzieci pochodzące z ekonomicznie, społecznie 
i kulturowo zaniedbanych rodzin zyskiwały szanse na zwiększenie zakresu 
słownictwa, doskonalenie umiejętności czytania i sprawniejsze rozumie-
nie tekstu. Jednak, co bardzo interesujące, kiedy dzieci i młodzież przestały 
uczęszczać do szkół, ich umiejętności językowe szybko słabły, również ze 
względu na niski poziom czytelnictwa. Wyniki badań podkreślają, że kod 
językowy rodziny zdaje się być strukturalnie normatywny, zaś rozbudowany 
kod językowy przyswojony w szkole zostaje z czasem zminimalizowany263. 
W konsekwencji, pomimo stałego dążenia do zapewniania równych wa-
runków edukacji wszystkim dzieciom, ich sukces szkolny zależy w dużym 
stopniu od kontekstu rodzinnego. Wskazane badania stają się jeszcze jed-
nym argumentem przemawiającym za potrzebą ścisłej współpracy rodziny 
ze szkołą.

262 Por. http://ppw.kuleuven.be/pirls/ (dostęp: 17.07.2020); H. Lombaerts, Rodzina i szko
ła, w: Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2005, 
s. 455–470.

263 Por. Class, Codes and Control, red. B. Bernstein, t. 2, London 1973.
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W ramach niniejszej prezentacji szkoły warto jeszcze spojrzeć na nią 
z perspektywy pedagogiki społecznej. W najprostszym ujęciu można wska-
zać trzy podstawowe modele szkoły: pozostająca na usługach państwa, silnie 
związana ze środowiskiem oraz będąca w służbie rodziny, dziecka i wspól-
noty lokalnej. Według pierwszego ujęcia szkoła jest podporządkowana re-
alizacji założeń ideologicznych państwa, stając się bezwolnym narzędziem 
danego systemu, partii, polityków, jak to miało miejsce w faszyzmie i komu-
nizmie. Polska szkoła doświadczyła niniejszego modelu w okresie PRL, stając 
się miejscem przymusu, strachu, zniewolenia i odtwarzania założeń systemu 
socjalistycznego. W latach 70., uznawanych za okres pewnego otwarcia wła-
dzy na potrzeby obywateli, pojawiła się koncepcja szkoły związanej ze środo-
wiskiem. Ówczesna szkoła środowiskowa miała być organizatorem lokalnej 
społeczności w wymiarze kulturalnym i wychowawczym. Stając się ważną, 
a właściwie centralną instytucją środowiska lokalnego, miała za główny cel 
nie tyle wzmacniać środowisko, ile przetwarzać je zgodnie z założeniami 
i celami wychowania socjalistycznego, zaś w codziennej praktyce osłabiać, 
a najlepiej usuwać wszelkie nieakceptowane politycznie działania rodziny, 
Kościoła, ruchów, organizacji i wszelkich innych podmiotów. Rozbudowany 
przez niniejszą koncepcję szkołocentryzm dostrzegał wprawdzie znaczenie 
rodziny, ale raczej jako podmiotu współdziałającego i podporządkowanego. 
Po 1989 roku w zmieniających się warunkach gospodarczych, politycznych, 
społecznych i kulturowych stosunki między szkołą i środowiskiem (w tym 
rodziną) zmieniały się, tracąc silne dotychczas akcenty polityczne. Ujawniła 
się tendencja do ukazywania rodziny jako pierwszego środowiska wycho-
wawczego współpracującego ze szkołą, Kościołem, organizacjami pozarzą-
dowymi i wszelkimi instytucjami wychowawczymi264.

Ustawa o systemie oświaty z 1991 roku265 była przełomowa dla polskiej 
oświaty, ale dopiero reforma wprowadzona w 1999 roku (wraz z późniejszy-
mi zmianami systemu oświaty) przyniosła nowe spojrzenie na rolę samych 
rodziców i rodziny w polskiej edukacji. Rodzice, przynajmniej od strony 
prawnej, przestali być uważani za biernych odbiorców zaleceń szkoły266. Za 

264 Por. B. Smolińska-Theiss, Dziecko w szkole, szkoła w służbie dziecku, „Przegląd Peda-
gogiczny” (2012) nr 1, s. 11–24.

265 Por. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425).
266 Por. M. Zahorska, Zmiany w oświacie. Koncepcje i uwarunkowania, w: Druga fala pol

skich reform, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa 1999; M. Banasiak, Współpraca rodziców 
ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce, Toruń 2013.
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potrzebą współpracy rodziny i szkoły opowiadają się zarówno realizowa-
ne badania, poszukiwania naukowe, jak i codzienna praktyka szkół, które 
nieustannie zmagają się z nowymi wyzwaniami. Na potrzebę budowania 
dobrych, partnerskich relacji między rodziną i szkołą, ale także środowi-
skiem lokalnym, zawraca uwagę Maria Mendel, która – odwołując się do 
badań i publikacji J.L. Epstein267 – ukazuje partnerstwo edukacyjne zarówno 
w znaczeniu szerszym (jako ukierunkowanie na rozwój wspólnoty lokal-
nej i tworzenie kapitału społecznego w środowisku), jak i węższym (jako 
tworzenie warunków wspierających rozwój i edukację ucznia). Według jej 
koncepcji szkoła i rodzina współpracują na różnych płaszczyznach, budując 
wspólną przestrzeń edukacyjną, służącą rozwojowi i wychowaniu dziecka. 
W wyniku niniejszych działań wzrasta kapitał ludzki wszystkich podmio-
tów owej współpracy. W późniejszych publikacjach M. Mendel opowie się 
wręcz za przymierzem rodziców i nauczycieli, odrzucając schematyczną po-
stać współpracy, podkreślającą uprzywilejowaną pozycję nauczyciela w sto-
sunku do rodzica268.

W systemie oświaty tworzonym i nieustannie modyfikowanym od po-
czątku przemian ustrojowych w Polsce położono nacisk na wszechstronny 
rozwój ucznia i podkreślono rolę rodziców jako pierwszych wychowawców 
współpracujących ze szkołą. Oprócz nauczania/uczenia się, zdobywania 
umiejętności, pojawia się również wychowanie i formowanie postaw, przy 
czym wszystkie wskazane zadania są komplementarne, równoważne i wza-
jemnie się przenikają269. Pełne i wszechstronne wychowanie ucznia jeszcze 
silniej motywuje polską szkołę do podejmowania współpracy z rodzicami, 
jednak nie zawsze jest ona prawidłowo rozumiana i realizowana w codzien-
nej praktyce edukacyjnej szkoły.

267 J.L. Epstein jest profesorem Johns Hopkins University, School of Education, w 1995 
utworzyła the National Network of Partnership Schools (NNPS), w którym przygotowuje 
liderów realizujących założenia partnerstwa edukacyjnego rodziny, szkoły i społeczności 
lokalnej. Autorka wielu publikacji, w tym: School, Family and Community Partnerships: Pre
paring Educators and Improving Schools, Boulder CO: Westview Pres 2001, przetłumaczonej 
z języka angielskiego na wiele języków obcych.

268 Por. M. Mendel, Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Gdańsk 2007.
269 Por. Ministerstwo Edukacji Narodowej o wychowaniu w szkole, red. K. Korab, Warszawa 

1999, s. 38; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie 
podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. z 1999 r., nr 14, poz. 129 z późn. zm.).
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Biorąc pod uwagę zasygnalizowane zadania, jakie stoją przed szkołą, 
trudno nie zauważyć, że pozostaje ona jednym z zasadniczych środowisk 
nauczania i wychowania dzieci oraz młodzieży, będąc zależna od założeń, 
celów i kryteriów charakterystycznych dla edukacji w krajach Unii Europej-
skiej270. Tymczasem w kontekście trwających w Europie sporów na temat ro-
zumienia wychowania i ujawniających się różnorodnych teorii, kierunków, 
nurtów i tendencji pedagogicznych, coraz częściej w najbardziej radykalnym 
ujęciu pojawia się pytanie: Czy wychowanie jest etycznie dopuszczalne?271 
Niektórzy propagatorzy nowych koncepcji wychowania proponują różne 

270 Por. M. Adamska-Chudzińska, Refleksje nad europejskim modelem edukacji, w: Uno
wocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI w., red. M. Węgrzec-
ka, Kraków 1999, s. 61–66; B. Baraniak, Pogląd na szkolnictwo średnie w wymiarze europej
skim oraz rodzimym, „Pedagogika Pracy” (2000) nr 37, s. 138–143; A. Bogaj, Kształcenie 
ogólne: między tradycją a ponowoczesnością, Warszawa 2000; Edukacja w perspektywie eu
ropejskiej na przełomie XX i XXI wieku, red. M.S. Szymański, Warszawa 1999; Europejskie 
perspektywy pluralizmu w oświacie, red. M. Ziemska, Warszawa 2000; J. Górniewicz, Proces 
Boloński w systemie szkolnictwa wyższego w Europie – główne postulaty, „Wychowanie Na Co 
Dzień” (2004) nr 12, s. 3–7; A. Jurczak, Stereotyp obcego w nowej Europie, „Forum Europej-
skie” (2002) nr 3, s. 52–69; B. Kalinowska-Witek, Szkolnictwo i edukacja w Europie na prze
łomie XX i XXI wieku, „Nowa Szkoła” (2000) nr 2, s. 4–8; B. Kołaczek, Systemy edukacyjne: 
analiza porównawcza, Warszawa 1999; Z. Mach, Dlaczego trzeba uczyć o Europie?, „Forum 
Europejskie” (2002) nr 3, s. 7–10; W. Mitter, Drogi reformy szkolnej w europejskiej perspek
tywie, „Kwartalnik Pedagogiczny” (1999) nr 2, s. 131–145; Nowe uwarunkowania edukacji 
szkolnej, red. S.M. Kwiatkowski, Warszawa 1997; R. Parzęcki, Edukacja i poradnictwo zawo
dowe w wybranych krajach europejskich, Słupsk 1996; R. Parzęcki, Podstawy wiedzy o edukacji 
i poradnictwie zawodowym, Włocławek 1999; E. Putkiewicz, Kształcenie nauczycieli w Euro
pie – przegląd koncepcji, w: Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego 
się świata, red. A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska, S.M. Kwiatkowski, Warszawa 1998, 
s. 345–351; R. Runiewicz-Jasińska, Systemy oświatowe państw nadbałtyckich (Litwy, Łotwy, 
Estonii), Toruń 2002; S. Sawicka-Wilgusiak, Różnice programowe w europejskich szkołach 
średnich, „Nowa Szkoła” (1999) nr 3, s. 37–41; A.M. Tchorzewski, Uwarunkowania i kreatorzy 
reform edukacyjnych, „Edukacja” (2002) nr 1, s. 5–15; E. Wnuk-Lipiński, Kryzys uniwersytetu 
jako instytucji edukacyjnej w krajach Europy Zachodniej, „Zarządzanie i Edukacja” (1998) nr 
1, s. 101–113; J. Zawadowska, Opieka pozalekcyjna w Europie, „Problemy Opiekuńczo-Wy-
chowawcze” (2001) nr 1, s. 48–60; Zewnętrzne zapewnianie jakości kształcenia w szkolnictwie 
wyższym: mechanizmy, procedury, narzędzia, red. M. Wójcicka, J. Urbanikowa, Warszawa 
2001; A. Zielińska, Koncepcja szkolnictwa niepublicznego w wybranych krajach europejskich, 
„Kwartalnik Pedagogiczny” (1996) nr 2, s. 213–221.

271 Por. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998; P. Tomasik, 
Nauczanie religii w publicznym liceum ogólnokształcącym wobec założeń programowych pol
skiej szkoły, Warszawa 1998, s. 311.
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zaskakujące założenia pedagogiczne, na przykład o spontanicznym rozwoju 
i samorozwoju wychowanka, o wychowaniu pozbawionym wymagań, o neu-
tralności światopoglądowej wychowania272. Zwłaszcza współcześni przed-
stawiciele antypedagogiki/postpedagogiki podważają dotychczasowe zało-
żenia konkretnych teorii i praktyk wychowawczych, widząc w działaniach 
wychowawcy i współpracy wychowawczej naruszanie wolności wychowan-
ka, manipulację, a nawet formę przemocy. Negują instytucjonalny system 
kształcenia, wszelkie tradycje wychowawcze, a także idee i funkcje wycho-
wania273. W ponowoczesnym społeczeństwie coraz trudniej konstruować ja-
sne założenia filozoficzne i pedagogiczne, skoro adekwatnie do wytycznych 
ponowoczesności nie ma w ogóle potrzeby mówić o jakichś definicjach, gdyż 
wszystko jest możliwe, dozwolone i w dodatku w podobnym stopniu waż-
ne274. Czymś zupełnie naturalnym i uznawanym stają się: nieokreśloność, 
brak przywiązania do poglądów, negowanie potrzeby budowania przemyśla-
nych syntez, dobrowolność, pluralizm. Jeżeli za przyjmowanym przez post-
modernizm dekonstrukcjonizmem podąża odrzucenie wszelkich filozofii 
wyrokujących, holizmu, a także istnienie pierwszych zasad: ontologicznych, 
epistemologicznych, aksjologicznych275, to w konsekwencji następuje także 
zerwanie „z poszukiwaniem optymalnego wychowania […]. Nie obowiązu-
je już autorytet, nie ma tu też apelowania do posłuszeństwa, przestrzegania 
norm czy postępowania według wzorów, żadnego zobowiązywania do umów, 
żadnej wspólnoty między kontrahentami”276. W tym nowym kontekście – 
pluralizmu przedstawianych propozycji – wychowawcy, nauczyciele, rodzi-
ce, opiekunowie i dziadkowie czują się zagubieni. Podczas gdy wcześniejsze 
pokolenia nauczyły się radzić sobie z narzucanym im siłą socjalistycznym 
systemem wychowania, o tyle dzisiejsi wychowawcy wydają się bezradni wo-
bec zagmatwanych idei, pomysłów i propozycji pedagogicznych.

*   *   *

272 Por. E. Osewska, Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, w: Dzisiejszy katechizowany. Stan 
aktualny i wyzwania, red. J. Stala, Kraków 2002, s. 64–80.

273 Por. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998, s. 330.
274 Por. A. Szahaj, Co to jest postmodernizm?, „Ethos” 9 (1996) nr 1–2, s. 63.
275 Por. H. Kiereś, Dekonstrukcjonizm w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. II, Lublin 

2001, s. 465.
276 B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, s. 362.



107Kontekst współczesnego wychowania

Zarówno współczesna rodzina, jak i szkoła napotykają na liczne trud-
ności, problemy, wyzwania w realizacji swojej funkcji wychowawczej. Wie-
le powikłań wychowawczych wynika zarówno z czynników zewnętrznych 
(związanych z nowymi ponowoczesnymi uwarunkowaniami społeczny-
mi, kulturowymi, technologicznymi, religijnymi, edukacyjnymi), jak i we-
wnętrznych, na przykład brak wyraźnego profilu wychowawczego, trudność 
we wspólnym uzgodnieniu założeń aksjologicznych, problem wewnętrznej 
spójności kadry szkoły, problemy w zakresie komunikacji interpersonalnej 
nauczycieli i rodziców, małe zaangażowanie rodziców w proces wychowania 
i współdecydowania o edukacji dzieci, minimalna współpraca szkoły i ro-
dziny ze społecznością lokalną, odmienne spojrzenie rodziców i nauczycieli 
na dobro dziecka, a także coraz większe trudności w zachowaniu dobrego 
kontaktu rodziców i nauczycieli z wychowankami. Na wyżej wymienionych 
i jeszcze innych płaszczyznach znajdują się wciąż rezerwy pozwalające na 
zintensyfikowanie działań wychowawczych podejmowanych przez rodzinę 
i szkołę. Szkoła, która chce odpowiedzieć na wymagania ponowoczesnego 
społeczeństwa, odznaczającego się szybkim rozwojem wiedzy i technologii, 
co naraża na popadnięcie w depersonalizację, powinna się stać szkołą praw-
dziwie wychowującą we współpracy z rodziną jako naturalną wspólnotą, 
tak aby mogła formować osoby mądre, szlachetne, autonomiczne i odpo-
wiedzialne277. Środowiska wychowawcze, w których funkcjonuje dziecko, 
muszą kreować warunki umożliwiające realizację pełni człowieczeństwa, 
daleko wykraczającą poza sferę psychofizyczną. W sytuacji aktualnych 
przemian rodziny i szkoły oraz współczesnych wyzwań wychowawczych 
stojących przed obydwoma środowiskami wychowawczymi ważne jest nie 
tylko rozpoznanie niniejszych wyzwań, ale także podjęcie odpowiedzialnej 
współpracy. Świadomość, że fundamentem odpowiedzialnego wychowania 
jest spójność działań wychowawczych różnych środowisk, w tym rodziny 
i szkoły, powinna towarzyszyć wszystkim współczesnym wychowawcom.

277 Por. Kongregacja do Spraw Edukacji Katolickiej, Szkoła Katolicka, nr 31, w: Rada 
Szkół Katolickich w Polsce, Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, 
Szczecin–Warszawa 2002, s. 278.





ROZDZIAŁ 2  
Personalistyczna wizja człowieka  
i wychowania jako odpowiedź  
na współczesny redukcjonizm

Pytanie: kim jest człowiek?, stawiane od początku jego istnienia, nabiera 
szczególnej mocy w XXI wieku. Wydawało się, że doświadczenie dwóch po-
tężnych totalitaryzmów poprzedniego wieku (faszyzmu i stalinizmu), oku-
pione śmiercią milionów ludzi, skłoni do szukania wszelkich form obrony 
człowieka i przywrócenia należnej mu godności. To przekonanie doprowa-
dziło między innymi do uchwalenia w 1948 roku Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka ONZ. Według niej człowiek to istota wolna, myśląca, obda-
rzona sumieniem, ale również posiadająca swoją godność i podmiotowość 
względem prawa. Jako istota społeczna człowiek żyje i rozwija się w społe-
czeństwie, którego model powinien opierać się na fundamencie wzajemne-
go braterstwa, respektowania ludzkiej godności oraz przyrodzonych praw 
należnych każdemu człowiekowi1.

Niestety, obecna cywilizacja, mimo że prezentuje siebie jako ukierun-
kowaną na człowieka (posługując się hasłami humanizmu, tolerancji, rów-
ności oraz demokracji), tak naprawdę stanowi ogromne zagrożenie dla 
godności człowieka i samej jego koncepcji, gdyż zdaje się odrzucać każdą 

1 Por. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/ 
1948.html (dostęp: 18.07.2020); J. Jaskólska, Treść Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
„Człowiek w Kulturze” (1998) nr 11, s. 49–97; I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podsta
wy tożsamości człowieka, Płock 2012, s. 76–92.
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pogłębioną refleksję odnoszącą się do ludzkiej godności. Trudno odwoły-
wać się do godności człowieka, a przede wszystkim strzec jej i szanować ją, 
kiedy sam człowiek jest redukowany do jego wybranych wymiarów, podpo-
rządkowywany mechanizmom globalnych korporacji, poddany decyzjom 
polityków i narzucanych wzorców kulturowych. Przyczyny tej dramatycznej 
sytuacji tkwią przede wszystkim w formowaniu współczesnego życia spo-
łeczno-kulturowego na bazie zafałszowanego rozumienia istoty człowieka. 
Ujawniające się wciąż nowe, cząstkowe definicje człowieka odwołują się do 
różnych ideologii. Za niezwykle niebezpieczne, zawłaszcza z punktu widze-
nia personalizmu chrześcijańskiego, należy uznać charakterystyczne dla 
przedstawicieli nauk ścisłych postrzeganie człowieka jako przypadkowego 
egzemplarza ewolucji biokosmosu, zaś w dziedzinie nauk społecznych – 
sprowadzanie go do roli konstruktu społecznego, semantycznego wytworu 
narracji kulturowych2.

Z drugiej strony w obecnej rzeczywistości ujawnia się silne „dążenie do 
narzucenia antropologii bez Boga i bez Chrystusa. Taki typ myślenia dopro-
wadził do tego, że uważa się człowieka za «absolutne centrum rzeczywisto-
ści, każąc mu w ten sposób wbrew naturze rzeczy zająć miejsce Boga, za-
pominając o tym, że to nie człowiek czyni Boga, ale Bóg czyni człowieka. 
Zapomnienie o Bogu doprowadziło do porzucenia człowieka» i dlatego «nie 
należy się dziwić, jeśli w tym kontekście otworzyła się rozległa przestrzeń 
dla swobodnego rozwoju nihilizmu na polu filozofii, relatywizmu na polu 
teorii poznania i moralności, pragmatyzmu i nawet cynicznego hedonizmu 
w strukturze życia codziennego». Europejska kultura sprawia wrażenie «mil-
czącej apostazji» człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał”3. 
Odrzucenie Boga jest jednocześnie odrzuceniem źródła transcendentnej 
godności człowieka, dlatego ateistyczna antropologia pozbawia niemal au-
tomatycznie osobę jej fundamentu, a w konsekwencji prowadzi do takiego 
budowania porządku społecznego, w którym ignorowana jest godność4. Czy 
w tej sytuacji można poszukiwać nadziei dla człowieka, jego życia, rozwo-

2 Por. S. Kowalczyk, Ciało człowieka w refleksji filozoficznej, Lublin 2009, s. 9–122; J. Głą-
biński, Formacja osoby w kontekście społecznym. Krytyczna analiza wybranych materiałów 
dydaktycznych do nauczania religii w gimnazjum i liceum powstałych w Polsce po 2001 roku, 
Kraków 2019, s. 5–73; G. Mathews, Supermarket kultury. Globalna kultura – jednostkowa 
tożsamość, Warszawa 2005.

3 Ecclesia in Europa, nr 9.
4 Por. Centesimus annus, nr 13.
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ju i wychowania? Czy człowiek egzystujący w płynnej nowoczesności może 
na nowo odszukać fundamenty swojej godności? Jakie wyzwania obecna 
sytuacja stawia pedagogice budującej swoje założenia na filozoficznej wizji 
natury ludzkiej? W jakim zakresie współczesna rodzina i szkoła rozpoznaje 
błędne koncepcje człowieka? Czy i w jakim stopniu obydwa środowiska wy-
chowawcze otrzymują wsparcie w procesie wychowania dzieci i młodzieży 
wobec zagrożenia nihilizmem, indywidualizmem i hedonizmem? W drugim 
rozdziale zostanie podjęta próba poszukiwania odpowiedzi na pytania o na-
turę człowieka, jego godność i prawidłowy proces wychowania. Najpierw 
zostaną zaprezentowane współczesne cząstkowe wizje człowieka, jego czło-
wieczeństwa, a następnie będzie ukazany człowiek jako osoba w ujęciu fi-
lozofii personalistycznej i teologii, z uwzględnieniem zagadnienia godności 
osoby ludzkiej w dokumentach Kościoła, od Soboru Watykańskiego II przez 
nauczanie papieży: Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Po 
zarysowaniu fundamentów filozoficznych i teologicznych kwestia godności 
osoby ludzkiej będzie przedstawiona w świetle dokumentów Kościoła kato-
lickiego w Polsce oraz dokumentów państwowych, by dojść do wynikających 
z nich założeń zawiązanych z podejmowaniem w rodzinie i szkole wychowa-
nia do uczestnictwa w życiu wspólnotowym.

2.1. Redukcjonistyczna wizja człowieka i człowieczeństwa

Nowe koncepcje, nurty oraz tendencje filozoficzne i kulturowe zmieniają 
radykalnie spojrzenie na człowieka, często prezentując jego niepełną wizję. 
Korzenie wskazanego obniżenia wartości osoby ludzkiej tkwią w różnych 
grupach czynników degradujących, do których należy także skrajny reduk-
cjonizm oraz „decentryzm”. Z jednej strony zarysowuje się bowiem silna 
redukcja człowieka do sfery biologicznej, z drugiej występuje rezygnacja 
z jakiejkolwiek natury5. Redukcjonizm przejawia się przede wszystkim we 
współczesnej biologii, etologii, medycynie, socjobiologii. Biologistyczne 
koncepcje człowieka, redukujące go do sfery materialnej, cielesnej i fizycz-
nej, nie pozostają jednak tylko w refleksjach akademickich i założeniach 
teoretycznych, ale silnie kształtują obecny obraz antropologii oraz znacząco 

5 Por. R. Strzelecki, Kondycja człowieka w warunkach ponowoczesności – tożsamość a oso
ba, https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4043 (dostęp: 18.07.2020).
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wpływają na dyskurs społeczny, ekonomiczny i kulturowy. Można przywo-
łać „inicjujące te stanowiska badania Konrada Lorenza, Desmonda Morrisa 
czy Irenäusa Eibl-Eibesfeldta, Robina Foxa i Lionela Tigera, które prowadzą 
do bardziej radykalnych koncepcji etologicznych Fransa de Waala (np. jego 
fascynację odkryciem neuronów lustrzanych jako rzekomego mechanizmu 
empatii, czyli jej dehumanizacji)”6. U wymienionych wyżej autorów ujawnia 
się stopniowe zabieranie człowiekowi wszelkich tylko jemu właściwych cech 
i zaliczanie go do świata przyrody oraz zwierząt, a jednocześnie pojawia 
się silna tendencja do przypisywania zwierzętom cech ludzkich i stopniowe 
głoszenie zrównania człowieka ze zwierzętami, między innymi coraz więcej 
miejsca poświęca się ochronie zagrożonych gatunków, wezwaniu do rezy-
gnacji ze spożywania mięsa, wskazywaniu na nieczułość człowieka wobec 
zwierząt, co prowadzi do zdumiewających konstatacji i wdrażania zaska-
kujących norm prawnych (na przykład wszechstronna ochrona wybranych 
gatunków małp, łącznie z okresem przed ich narodzeniem, z jednoczesnym 
odrzuceniem praw do życia dziecka w okresie prenatalnym)7. Niniejsza ten-
dencja ujawnia się głównie w socjobiologii, dzięki której umacnia się nurt 
wprost promujący biologistyczną koncepcję człowieka oraz jego kultury. 
Biologiczna prezentacja człowieka przyjmuje stopniowo postać ideologii 
naukowej, wchodząc w dziedziny humanistyczne i społeczne, na przykład 
ontologia, etyka, psychologia i pedagogika. Przykładem owego deprecjo-
nowania człowieka i sprowadzenia go do sfery biologicznej są publikacje 
Richarda Dawkinsa8 oraz Susanne Blackmore9. W ten sposób następuje 
przewartościowanie naukowej i potocznej refleksji nad człowiekiem i od-
rzucenie go jako kategorii metafizycznej10.

6 R. Strzelecki, Kondycja człowieka w warunkach ponowoczesności – tożsamość a osoba, 
https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4043 (18.07.2020).

7 Por. D. Kornas-Biela, Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki 
prenatalnej, Lublin 1996.

8 Por. R. Dawkins, The Selfish Gene, Oxford 1976; R. Dawkins, Beyond Belief, Oxford 
2006; R. Dawkins, The God Delusion, London 2006; The Oxford Book of Modern Writing, red. 
R. Dawkins, Oxford 2008.

9 Por. S. Blackmore, The Meme Machine, Oxford 1999. W tworzonej przez nią memety-
ce przyjmuje się, że ewolucja kultury jest powiązana z ewolucją biologiczną. Terminologia 
memetyki powstała poprzez przystosowanie terminów biologicznych do kulturowych, na 
przykład: zamiana gen na mem, memotyp, inżyniera memetyczna itp.

10 Por. R. Strzelecki, Kondycja człowieka w warunkach ponowoczesności – tożsamość a oso
ba, https://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/4043 (18.07.2020).
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Jednocześnie w opisie płci człowieka dokonuje się radykalne przejście 
z płaszczyzny biologicznej na kulturową, poprzez wprowadzanie takich po-
jęć, jak: „płeć kulturowa”, „płeć społeczna”, „płeć społeczno-kulturowa”11. 
Badania zapoczątkowane przez Johna Money’a wprowadziły w obszar na-
uki genderyzm, głoszący, że o płci człowieka decyduje nie płeć biologiczna, 
ale zależność kulturowa. Później teorię tę, w nieco zmodyfikowanej postaci, 
przedstawił inny amerykański psychiatra – Robert Stoller z kalifornijskiego 
uniwersytetu w Los Angeles, który interesował się anomaliami biologicz-
nymi. Jego założenia, rozwinięte w teorii psychoanalitycznej, miały wyja-
śniać charakter tych zaburzeń, między innymi tych pozwalających określać 
jednostki jako transwestytów i transseksualistów. Stoller przyjął, że płeć 
biologiczna ma możliwość dopasowania się do płci kulturowej, a chociaż 
płeć kulturowa jest rezultatem działań psychologicznych i socjalizacyjnych 
podjętych po urodzeniu, to dominuje w procesie określania zgodności toż-
samości jednostki z płcią biologiczną. Oderwanie wszystkiego, co biologicz-
ne, od tego, co społeczno-kulturowe, dawało możliwość wyjaśnienia trwa-
łości dystynkcji związanych z płcią, ale przede wszystkim stało się punktem 
wyjścia do tworzenia nowych projektów ideologicznych nastawionych na 
odmienne spojrzenie na człowieka oraz rewolucyjną zmianę społeczną12.

Inną tendencją pokazującą kres człowieka w ponowoczesności jest 
wskazywanie na jego brak natury (esencji uprzedniej i podstawowej) w po-
glądach takich myślicieli, jak Jacques Derrida13, Jean-François Lyotard14, 
Richard Rorty15, Michel Foucault16. Niniejsze ujęcie powoduje, że człowiek 
staje się bytem „językowym” lub „tekstualnym”, zaś jego sposobem bytowa-
nia jest głównie „pisanie”. W prezentacjach wyżej wymienionych myślicieli 

11 Por. K. Krasuska, Gender (płeć), w: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. M. Rudaś-
-Grodzka i in., Warszawa 2014, s. 155.

12 Por. R. Groń, Kolejne wyzwanie dla Kościoła; https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/rg–
gender2014.html (dostęp: 13.07.2020); M. Krępa, Powołanie kobiety do macierzyństwa i męż
czyzny do ojcostwa w kontekście dyskursu katolicyzmu z ideologią gender w polskiej literaturze 
przedmiotu, Kraków 2019, s. 77–78.

13 Por. J. Derrida, Pismo filozofii, Kraków 1992; J. Derrida, Głos i fenomen. Wprowadzenie 
do problematyki znaku w fenomenologii Husserla, Warszawa 1997; J. Derrida , O gramatologii, 
Łódź 2011.

14 Por. J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Warszawa 1997.
15 Por. R. Rorty, Filozofia a nadzieja na lepsze społeczeństwo, Toruń 2013.
16 Por. M. Foucault, Słowa i rzeczy: Archeologia nauk humanistycznych, t. 1–2, Gdańsk 

2007.
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postmodernizmu ujawnia się relatywizm, odrzucenie prawdy, samowolna 
kreacja, jak również „eksploracja stanów pomiędzy”17. Następuje odrzu-
cenie ontologii pozytywnej, nazywanej też ontologią „obecności”, na rzecz 
postmodernistycznej filozofii, według której człowiek pozbawiony jest cało-
ściowej, czyli „centrystycznej” reprezentacji, dlatego gubi swoje odniesienie 
do czegokolwiek, a samo pismo według Derridy pozostaje jego rozpozna-
walnym depozytem ontologicznym. U innych przedstawicieli postmoder-
nizmu rolę depozytu spełniają: gry, dyskurs, bycie, różnica i tekst. W tej 
koncepcji człowieka filozofia nie może podejmować odpowiedzialności za 
społeczno-kulturową sytuację ani kondycję człowieka, chociaż dostarcza 
jej środków teoretycznej legitymizacji. W związku z tym istnieje zależność 
między zasadami postmodernizmu a obecną kondycją człowieka. Zdaniem 
Zygmunta Baumana ponowoczesna kultura ukierunkowana na różnego 
typu przyjemności prowadzi do wielu redukcji, rezygnacji i dekonstrukcji 
człowieka18.

Ponowoczesna, infantylna kultura masowa w dużym stopniu deperso-
nalizuje, ogłupia i prowadzi do zdziecinnienia człowieka. Wobec masowego 
przemysłu kulturowego człowiek staje jako jednostka, która traci swoją au-
tonomię i wpisuje się w narzucane mu schematy rozrywki. Monopolizacja 
kultury masowej zawiera nie tylko sferę rozrywki, ale również inne obsza-
ry życia społecznego. Współczesna kultura zamienia się w jedną z sekcji 
ogromnej galerii handlowej, w której człowiek jest stopniowo przeobraża-
ny z osoby w konsumenta. Półki wielkiego sklepu są wypełnione różnymi 
produktami i przyozdobione reklamami najnowszych ofert19. Trudnością 
staje się tylko wybór, który artykuł zaakceptować i nabyć. W tej sytuacji 
kultura nie zachęca człowieka do pokonywania siebie, pogłębiania wiedzy, 
zaangażowania w różne dzieła, zwłaszcza na rzecz innych ludzi, ale sprowa-
dza do roli goniącego za nowym produktem konsumenta, który zanurza się 
w anonimowym tłumie. Już w latach 90. XX wieku George Ritzer przypo-
minał, że kiedy wszystko jest wystawione na sprzedaż, ma to konsekwencje 
w życiu człowieka. Stworzył on zwrot „makdonaldyzacja społeczeństwa”, 
by opisać zmiany, które zachodzą we wszystkich instytucjach oraz różnych 
sektorach życia publicznego pod wpływem radykalnych przemian ekono-

17 H. Kiereś, Postmodernizm, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 388.
18 Por. Z. Bauman, Płynne życie, Kraków 2007; Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło 

cierpień, Warszawa 2000; Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa 2011.
19 Por. Z. Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa 2011, s. 30.
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micznych i społecznych, a przede wszystkim pod wpływem upowszechnie-
nia i komercjalizacji kultury. Według niego głównymi wskaźnikami „mak-
donaldyzacji” są: efektywność, przewidywalność, kalkulacyjność i stałe 
manipulowanie ludźmi. Niniejsze wskazania oznaczają narzucenie sferze 
publicznej zasady pozornej racjonalności, w której głównym kryterium wy-
znaczania celów jest efektywność technologiczna (ale również efektywność 
ekonomiczna, finansowa, praktyczna). G. Ritzer uważa, że konsekwencje 
wprowadzenia tych racjonalnych systemów są nieracjonalne, co oznacza, 
że współczesne pozornie racjonalne systemy osłabiają działanie rozumu 
człowieka. Bezpośrednią konsekwencją „makdonaldyzacji” społeczeństwa 
jest ciągłe upraszczanie, spłycanie i jednocześnie komercjalizacja całej sfe-
ry publicznej, co prowadzi do daleko posuniętej infantylizacji człowieka20. 
Globalne firmy poprzez swoich ekspertów kalkulują zyski i straty, skłania-
ją człowieka, stosując różne techniki manipulacji, do wyboru ich produk-
tów i osiągają zamierzone, a zarazem przewidywalne rezultaty. Eleganckie 
i przyciągające wzrok, zwłaszcza młodego konsumenta, logo firmy staje się 
szeroko rozpoznawalne i poszukiwane. Ukierunkowane zwłaszcza na naj-
młodszych konsumentów znaki, obrazy, reklamy towarzyszą dziecku jako 
nieodłączny element jego codziennego życia, zarówno w domu rodzinnym 
(radio, telewizja, Internet, telefon), jak i poza nim, na ulicy (postery, plaka-
ty, billboardy), ale coraz częściej także w przedszkolu i szkole, kiedy firmy 
sponsorują wydarzenia sportowe lub kulturalne. Autorzy współczesnych 
reklam stosują inne przekazy, kiedy są one skierowane do dorosłego od-
biorcy, a zupełnie inne, kiedy są adresowane do najmłodszego konsumenta. 
W zależności od płci, wieku, a w konsekwencji poziomu rozwoju psychicz-
nego adresata i czasu ekspozycji reklamy, percepcja niniejszych przekazów 
niesie ze sobą określone bezpośrednie i pośrednie następstwa. Największe 
szkody wyrządzają reklamy najmłodszym, którzy pozostają mało krytycz-
nymi lub nawet bezkrytycznymi odbiorcami propagandy reklamowej, gdyż 
nie dysponują jeszcze odpowiednimi informacjami na ten temat, nie mają 
wiedzy i brakuje im doświadczenia. W tej sytuacji dzieci nie potrafią prawi-
dłowo ocenić realnej wartości proponowanego produktu, ani przeciwstawić 
się jego perswazyjnej reklamie. Ponieważ dziecko charakteryzuje się także 
dużą podatnością na wpływ wzorców reklamowych, jego naturalną suge-
stywność i łatwowierność wykorzystują globalne firmy przyciągając uwagę 

20 Por. G. Ritzer, Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1997.



116 ROZDZIAŁ 2

najmłodszych i stopniowo tworząc lojalnych konsumentów reklamowanego 
produktu. Często rozpoczynają swoją ekspansję we wczesnym dzieciństwie, 
przyzwyczajając już nawet trzylatka do określonych znaków, obrazów i wzo-
rów. Trzeba pamiętać, że reklamy nie tylko promują określone produkty, ale 
także konsumpcyjny, infantylny, zachowawczy sposób życia, podając okre-
ślone idee, wartości, poglądy i wzory zachowań21.

Niestety, umacniająca się pozycja procesów infantylizacji oraz makdo-
naldyzacji ponowoczesnego społeczeństwa dotyka wszystkich wymiarów 
życia społecznego: polityki, dyskursu społecznego, etyki, edukacji, szkolnic-
twa wyższego, kultury i sztuki. Umacnia się przekonanie o braku wyraźnych 
granic między kulturą wysoką i niską, kulturą wymagającego odbiorcy i kul-
turą masową, kulturą elitarną i popularną. Dzisiejszy człowiek uznaje, że nie 
ma żadnych ograniczeń i wszystkiego wypada spróbować, nawet jeśli jest 
to śmieszne, dziecinne, banalne. Szeroka oferta globalnego „supermarketu” 
kultury wydaje się świadczyć o różnorodności i możliwości samodzielnego 
wyboru. Jednak kiedy człowiekowi uda się lepiej przypatrzeć ofercie kultu-
ry, to zamiast jej pluralizmu, może zobaczyć oferowaną mu uniformizację 
produktów kultury popularnej22.

W opisanym wyżej „supermarkecie” kulturowym człowiek jedynie po-
zornie może wybierać, odrzucać, przyjmować i nie aprobować, podziwiać 
i wyrażać niezadowolenie, wierzyć, w co chce, i rezygnować, z czego chce. 
Jednak to tylko zakładana i promowana przez media głównego nurtu teoria 
prawdziwej wolności wyboru. W praktyce ów wybór nie jest wolny, ale spryt-
nie narzucony przez popkulturę, która kształtuje człowieka według swoich 
wzorów, norm i modeli. Można uznać, że wręcz determinuje podejmowaną 
przez niego decyzję23. Podążając za narzuconymi propozycjami, człowiek 
często bezrefleksyjnie przyjmuje to, co jest mu podane, nie podejmując za-

21 Por. W. Smyl, Etyczna ocena reklam dziecięcych, „Media – Kultura – Społeczeństwo” 
(2009) nr 1, s. 121–146; D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003.

22 Por. G. Mathews, Supermarket kultury. Globalna kultura – jednostkowa tożsamość, 
Warszawa 2005; M. Miczyńska-Kowalska, Kultura konsumpcyjna cechą społeczeństwa pono
woczesnego. Zacieranie granic między kulturą niską a wysoką, „Zeszyty Naukowe KUL” 56 
(2013) nr 1, s. 199–213; W. Kawecki, Komercjalizacja współczesnej kultury, „Kultura – Media 
– Teologia” (2011) t. 4, s. 8–18; J. Jaroszyński, Media a supermarket kultury, „Kultura – Media 
– Teologia” (2011) t. 4, s. 34–44.

23 Por. W. Kawecki, Komercjalizacja współczesnej kultury, „Kultura – Media – Teolo-
gia” (2011) t. 4, s. 8–11; G. Mathews, Supermarket kultury. Globalna kultura – jednostkowa 
tożsamość, Warszawa 2005, s. 249–259.
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stanowienia nad sobą i swoją sytuacją w ponowoczesnym świecie24. Jak za-
uważa Z. Bauman, ponowoczesny człowiek w swoim życiu nie znajduje już 
„żadnej ucieczki, żadnego schronienia, żadnej alternatywnej przestrzeni, 
w której można by się zamknąć i ukryć. Nie da się powiedzieć z niezbitą 
pewnością, że gdzieś jest się, gdzie można chodzić swoimi drogami, dążyć 
do własnych celów, a o reszcie zapomnieć”25. Współczesny człowiek szu-
ka, ale odnajduje tylko narzucone mu wzory, a w konsekwencji naśladuje 
przypadkowo wybrane modele zachowania i postawy, powielając działania 
pożądane przez globalne korporacje26. Wraz ze sprowadzeniem kultury do 
poziomu rynku sprzedaży i możliwości percepcyjnych jej adresatów czło-
wiek zostaje „ogołocony” z możliwości przeżywania autentycznego podzi-
wu, fascynacji oraz tajemnicy, a nawet prostej refleksji nad swoim życiem27. 
Zatem masowa kultura zdaje się służyć „ogłupianiu” człowieka, wywołu-
je jego oszołomienie, ale zarazem otumanienie i przynosi zamęt w głowie. 
Narzucana mu wszechobecna, często prymitywna i wulgarna rozrywka 
w stylu „reality show”, przewidywalnych seriali telewizyjnych, hollywoodz-
kich filmów epatujących seksem lub agresją, powieści Harlequina i horroru 
prowadzi człowieka do zatracenia, a niekiedy może nawet i do śmierci, bo-
wiem podaje i zachęca do przyjęcia coraz bardziej wysublimowanych form 
niszczenia ludzkiego instynktu przeżycia. W ostatnich latach ujawnia się 
promowanie świata demonów, wampirów, złych duchów nie jako wrogów 
człowieka, lecz jego pomocników niosących szansę na osiągnięcie wiecz-
ności. Wampir staje się super bohaterem ukazywanym w powieściach, ko-
miksach, grach, filmach, blogach, niosąc przesłanie nowej moralności jako 
alternatywę lub wręcz odrzucenie moralności chrześcijańskiej. Promowana 
wizja miłości człowieka i demona – wampira staje się nie tylko ekscytują-
cym tematem dla najmłodszego pokolenia, ale niesie zagrożenie odrzucenia 
zdrowia i życia na rzecz uzyskania jedności ze światem wampirów28.

24 Por. M. Miczyńska-Kowalska, Kultura konsumpcyjna cechą społeczeństwa ponowocze
snego. Zacieranie granic między kulturą niską a wysoką, „Zeszyty Naukowe KUL” 56 (2013) 
nr 1, s. 201; B. Kiereś, Człowiek i wychowanie. Od osoby do osobowości, Lublin 2017, s. 17–38..

25 Z. Bauman, Społeczeństwo w stanie oblężenia, Warszawa 2006, s. 17–18.
26 Por. W. Wątroba, Społeczeństwo konsumpcyjne, Wrocław 2009, s. 152.
27 Por. W. Kawecki, Komercjalizacja współczesnej kultury, s. 8–18.
28 Por. J. Stala, E. Osewska, Wyzwania ponowoczesności wobec katechezy i liturgii, w: 

Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii, red. 
A. Offmański, Szczecin 2010, s. 195–208.
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Kultura popularna, otwarcie preferująca przyjemność, egoizm, hedo-
nizm, narzuca przy tym mocno prymitywne wzorce postępowania, gdzie nie 
ma miejsca dla wartości trwałych i uniwersalnych29. Pomimo że przeżywa-
nie przyjemności nie jest pomysłem XXI wieku, ale zawsze było związane 
z człowiekiem, to jednak jeszcze nigdy w historii ludzkości nie było pod-
stawowym celem dążeń jednostki, bowiem zarówno w codziennym życiu 
człowieka, jak i w koncepcjach filozoficznych przyjemność jawiła się raczej 
jako element dodatkowy, nieco uboczny w dążeniu do osiągnięcia szczęścia 
lub realizacji dobra. Patrząc na przyjemność w szerszej perspektywie, można 
uznać, że nadmiernie podkreślana rola przyjemności jest przynajmniej czę-
ściowo efektem poprawy warunków bytowych człowieka w społeczeństwach 
euroatlantyckich30. Z drugiej strony sprowadzenie kultury do produktów 
rynkowych prowadzi do jej degradacji, a tym samym do upadku człowieka 
skupionego na konsumpcji, przyjemności i rozrywce. Można wręcz wypro-
wadzić wniosek, że problemem nie jest wyłącznie masowość kultury, ale fakt, 
że zamienia się ona w masową rozrywkę „żerującą” na wytworach kultury31.

Wydaje się, że współczesny człowiek, zwłaszcza w Europie i Ameryce Pół-
nocnej, coraz intensywniej uczestniczy w obsesyjnej gonitwie za przyjemno-
ścią, rozrywką, konsumpcją, atrakcjami, niezwykłymi doznaniami, pozor-
nymi osiągnięciami, nazywając je „jakością życia”; w ten sposób określenie 
„jakość życia” zdobywa zupełnie inne rozumienie, stając się synonimem 
wszechobecnej hedonii. Pod ogromnym wpływem społeczeństwa dobrobytu 
pojęcie jakości życia jest łączone ze zdolnością doznawania, przeżywania i in-
tensywnego odczuwania przyjemności lub udziału w „życiowym lunaparku 
wiecznej rozrywki”. Zgodnie z tymi założeniami każdy, kto nie jest w stanie 
intensywnie doświadczać przyjemności i brać udziału w globalnej rozrywce, 
zostaje zakwestionowany jako ponowoczesny człowiek32. W konsekwencji 
podważa się wartość życia osób, które nie osiągają „wysokiej jakości życia”, 

29 Por. F. Jameson, Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, Kraków 
2011, s. 3; S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personali
stycznej, Lublin 2006, s. 165–196.

30 Por. B. Schwarz, Paradoks wyboru. Dlaczego więcej oznacza mniej?, Warszawa 2013.
31 Por. H. Arendt, Między czasem minionym a przeszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycz

nej, Warszawa 1994, s. 249.
32 Por. L. Dyczewski, Tożsamość społecznokulturowa w globalizującym się świecie, „Kul-

tura i Społeczeństwo” (2000) nr 1, s. 27–42; M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowocze
sności, Kielce 2002.
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nie rozumieją współczesnych mechanizmów życiowych, ale także tych, które 
nie czerpią przyjemności z życia. Coraz częściej anhedonia, wyrażająca nie-
zdolność do odczuwania jakiejkolwiek przyjemności (zmysłowej, cielesnej, 
emocjonalnej, intelektualnej duchowej)33, staje się dziś podstawą zgody na 
eutanazję.

Opisane wyżej zagrożenia redukcji człowieka mobilizują, by troszczyć 
się o niego, a stąd wyrasta potrzeba, by zadbać o człowieka, który często sam 
siebie oszukuje, uznając, że zna prawdę o sobie, a w rzeczywistości pozo-
stając tylko właścicielem „kulturowych gadżetów”. Nieliczni reprezentanci 
współczesnych subkultur podejmują działania, które uznają za bunt wobec 
zastanej kultury, jednak nie widzą, że w rzeczywistości wpisują się w przy-
gotowany wcześniej wzór, styl, wzmacniany przez mechanizm uzyskania jak 
najwyższego zysku. Współczesny człowiek nie odkrywa własnego zniewo-
lenia, dlatego wybierając narzucane mu systematycznie nowe mody, uważa, 
że prezentuje swoje własne poglądy. Tymczasem jego wolność jest tylko po-
zorna, ograniczona do drobnych decyzji w „globalnym supermarkecie”34.

W tej sytuacji konieczne staje się przywrócenie pełnego spojrzenia na 
człowieka, o czym często przypominał w swoich przemówieniach ojciec 
święty Jan Paweł II, wskazując, że człowiek jest wartością podstawową, nie-
porównywalną z całym światem rzeczy, ale musi zachować swoją tożsamość. 
„Człowiek też musi w imię prawdy o samym sobie przeciwstawić się dwoja-
kiej pokusie: pokusie uczynienia prawdy o sobie poddaną swej wolności oraz 
pokusie uczynienia siebie poddanym światu rzeczy; musi się oprzeć zarówno 
pokusie samoubóstwienia, jak i pokusie samourzeczowienia. Wedle wyraże-
nia autora średniowiecznego: Positus est in medio homo: nec bestia – nec deus! 
[Człowiek jest położony pośrodku: ani zwierzę – ani bóg!] To zresztą należy 
także do biblijnego paradygmatu Księgi Rodzaju. Człowiek już od początku 
nęcony jest pokusą poddania prawdy o sobie władzy swej woli i umieszcze-
nia się przez to poza dobrem i złem. Kuszony jest iluzją, że prawdę o dobru 
i złu pozna dopiero wtedy, gdy sam będzie o niej decydował”35.

33 Por. A. Grün, Jak przezwyciężyć smutek życia? Duchowe spojrzenie na depresję, Kielce 
2009.

34 Por. D. Jaszewska, Kultura – rzecz gustu? O kilku granicach supermarketyzacji, ,„Kultura 
– Media – Teologia” (2011) t. 4, s. 19–33.

35 Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli świata nauki, http://www.nauczaniejp2.
pl/dokumenty/wyswietl/id/677/pos/29/haslo/Przemowienie%20do%20przedstawicieli%20
%C5%9Bwiata%20nauki%20–%20Lublin (dostęp: 21.07.2020).



120 ROZDZIAŁ 2

Zdaniem papieża współczesna rzeczywistość staje się coraz bardziej cha-
otyczna i przepełniona technologią, zaś nadmierna koncentracja na roz-
woju technologicznym i szybkich osiągnięciach ilościowych prowadzi do 
upokarzającej dyskryminacji człowieka, a konsekwentnie do sprowadzenia 
go wyłącznie do roli przedmiotu36. Ponowoczesny człowiek lęka się, że 
jego własne wytwory dramatycznie mogą zostać obrócone przeciwko nie-
mu samemu, bowiem mogą się stać narzędziami procesu niewyobrażalnego 
samozniszczenia37. Mimo propagandowych haseł o nowym humanizmie, 
następuje szybka dehumanizacja człowieka, któremu oferuje się wyłącznie 
pozostawanie bytem przygodnym, wręcz pozbawionym zdolności odkrycia 
prawdy o samym sobie. Niniejsze spojrzenie na człowieka wypływa z zało-
żenia nieistnienia absolutnych kryteriów prawdy i dobra. Przedstawiciele 
postmodernizmu odmawiają rozumowi ludzkiemu cechy uniwersalności, 
uznając, że do istoty człowieka nie należy rozumność ani poszukiwanie 
prawdy, gdyż głoszenie prawdy jest jedynie reliktem klasycznej filozofii38. 
Odrzucenie racjonalności, prawdy i dobra prowadzi osobę do rezygnacji 
także z innych wartości i sprowadza ją głównie do poziomu biologiczno-
-materialnego. Nie tylko reifikacja jest dziś zagrożeniem dla człowieka, ale 
zgodnie z trafną obserwacją papieża Jana Pawła II grozi mu także samoubó-
stwienie.

Wspomagane popkulturą manipulowanie myśleniem człowieka prowa-
dzi go niekiedy do dramatycznej próby oszukiwania samego siebie, prze-
konywania, że posiada on ogromną władzę nad całą otaczającą go rzeczy-
wistością. Już znacznie wcześniej, bo w XIX wieku, Ludwig Feuerbach39, 
a później – kontynuując jego założenia dotyczące odniesień człowieka do 
Boga – Karol Marks40 narzucili „ubóstwienie” człowieka. W swoich pi-
smach podkreślali, że Bóg jest tylko wytworem ludzkiej świadomości, bo-
wiem to człowiek stworzył Boga na swój obraz i podobieństwo jako efekt 
poszukiwania bezpieczeństwa i realizacji niespełnionych pragnień. W ich 
ujęciu podstawowym wyzwaniem stojącym przed współczesnym człowie-

36 Por. K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Kraków 1999, s. 95–97; Familiaris 
consortio, nr 24.

37 Por. Redemptor hominis, nr 14.
38 Por. R. Rorty, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton 1980; P. Mazanka, Źródła 

sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej, Warszawa 2003, s. 69.
39 Por. L. Feuerbach, Wykłady o istocie religii , Warszawa 1981.
40 Por. K. Marks, F. Engels, O religii, Warszawa 1962.
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kiem jest przezwyciężenie własnej projekcji i odkrycie swojego własnego 
bóstwa. Trzeba jednak wskazać, że zdaniem K. Marksa – w odróżnieniu od 
myśli L. Feuerbacha – alienacja religijna pozostaje jako wtórna wobec alie-
nacji społecznej, zatem rezultatem jej odrzucenia nie jest już boskość czło-
wieka, lecz boskość społeczeństwa41.

Obydwie pokusy, zarówno samoubóstwienia, jak i urzeczowienia, pro-
wadzą człowieka poszukującego swojej tożsamości na manowce; chociaż 
innymi drogami. W ponowoczesnej rzeczywistości człowiek nie potrafi zo-
baczyć, kim naprawdę jest i do czego zmierza. Niejednokrotnie przyjmuje 
podawane mu jedynie fragmentarycznie głównie materialistyczne ujęcie. 
Aby dostosować się do wymagań ponowoczesności, zmienia swoją tożsa-
mość, formuje ją na różne sposoby, byleby zaistnieć w globalnej wiosce. 
Jednocześnie, lękając się oceny innych i gubiąc odniesienia do norm moral-
nych, zakłada maski, udaje albo gra różne role, głównie po to, aby zaistnieć 
w świecie mediów lub uzyskać coś dla siebie42.

Osobowość człowieka – dotychczas traktowana jako „zbiór względ-
nie stałych dla danej jednostki właściwości (cech) psychicznych, warun-
kujących stałość jej zachowania się i postaw, bądź jako zespół warunków 
wewnętrznych, wyznaczający organizację zachowania się człowieka, jego 
psychiczną tożsamość, kierunki i sposoby przystosowania się do otocze-
nia i jego przekształcania”43 – zamienia się w coś płynnego, zmiennego, 
cząstkowego, wpisując w przyjętą wizję człowieka żyjącego w dobie płynnej 
nowoczesności. W ponowoczesnym społeczeństwie chaosu, bezładu oraz 
pozornej różnorodności, w którym wszystko jest zmienne i nietrwałe, tak-
że tożsamość człowieka podlega tym samym zasadom. Człowiek przyjmu-
je wciąż nowe tożsamości, lub żyje bez tożsamości, i w ten sposób ulega 
uprzedmiotowieniu.

41 Por. Z. Zdybicka, Człowiek – zbawcą człowieka? Uwagi o marksistowskiej teorii reli
gii, w: Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, red. A.B. Stępień, Lublin 1990, 
s. 171–202; T. Styczeń, A. Szóstek, Liberalizm po marksistowsku. Antropologiczne interpreta
cje marksistowskiej soteriologii, w: Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, red. 
A.B. Stępień, Lublin 1990, s. 123–143.

42 Por. U. Wolska, Wizja człowieka ponowoczesnego a tomistyczna teoria osoby, „Rocz-
nik Tomistyczny” (2015) nr 4, s. 191–214; P. Wielgosz, Opium globalizacji, Warszawa 2004; 
W. Szewczyk, Kim jest człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Tarnów 2000.

43 Osobowość, Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/osobowosc;395 
2300.html (dostęp: 21.07.2020).
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W literaturze przedmiotu najczęściej występuje odwołanie do ponowo-
czesnych osobowości wskazanych przez Z. Baumana44. Chociaż ze względu 
na ich zmienność, przenikanie i fragmentaryczność trudno je jednoznacz-
nie opisać, to wskazuje on na kilka typowych osobowości. Należą do nich45:

–   osobowość „spacerowicza”, który funkcjonuje w tłumie jemu podob-
nych ludzi, obserwując ich i przyglądając się im, sam także pozostając 
nieustannie obserwowany, ale bez jakichkolwiek relacji i odniesień do 
innych, gdyż spacerowicz kolekcjonuje wrażenia, ale nie przywiązuje 
się na stałe do nikogo ani też do niczego. W ten sposób spacerowicz po-
zostaje nierozpoznany, niewidoczny, nieomal niewidzialny, a jego życie 
ukryte w cieniu;

–   osobowość „włóczęgi”, który odrzuca osiadłość i monotonny rytm ży-
cia, by nieustannie gonić przed siebie. Nie ma jasno określonego celu 
tej gonitwy, nie napełnia go radością żaden etap wędrówki, gdyż chciał-
by być równocześnie wszędzie. Pokonany odcinek drogi przestaje być 
pociągający, ale natychmiast staje się prozaiczny. Włóczęga nie wie, od 
czego i do czego ucieka, ale fascynuje go zmienność i nowość. Jego ży-
cie jest nieplanowane, a w konsekwencji niezwykle chaotyczne i pełne 
niespodzianek;

–   osobowość „turysty” – który inaczej niż włóczęga nie musi podróżo-
wać, ale świadomie udaje się w obce miejsca, aby uzupełnić swoje wra-
żenia. Opuszcza dom i przemieszcza się po całym świecie, aby groma-
dzić wrażenia, z których czyni swoją dokumentację, by móc się nimi 
chwalić. Turysta ma zabezpieczenie ekonomiczne, dlatego wyznając za-
sadę „płacę i wymagam”, zachowuje się niegrzecznie, wręcz arogancko, 
pozostając nieczuły na los innych ludzi. Często narzuca innym swoje 
pomysły, wyobrażenia, upodobania, gdyż gdziekolwiek się znajduje, 
czuje się pewny siebie;

–   osobowość „gracza” – który nieustannie gra i ryzykuje, ponieważ nie 
umie racjonalnie żyć, dostosowywać się, czy po prostu być uczciwym. 
Chce tylko dobrze grać i zawsze wygrywać, w imię czego jest gotów 
wyrzec się wszelkich wartości. Przyjmuje rzeczywistość taką, jaka jest, 
bowiem uznaje, że nie od niego zależy, jaką dostaje kartę, ale od jego 
sprytu zależy, jak nią zadysponuje. W jego grze wszystko jest dozwolo-
ne, byleby mógł wygrać lub odegrać się.

44 Por. Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 7–39.
45 Por. Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” 50 (2011) nr 1, 

s. 435–458; U. Wolska, Wizja człowieka ponowoczesnego a tomistyczna teoria osoby, „Rocznik 
Tomistyczny” (2015) nr 4, s. 191–214.
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Wymienione wyżej typy osobowości istniały wprawdzie już wcześniej, 
ale dopiero w ponowoczesności zaczęły funkcjonować razem. Prawdziwie 
ponowoczesny jest fakt, że człowiek nie musi między nimi wybierać, ale 
może zmieniać życie, zachowując elementy każdego z nich. Opisane osobo-
wości nie tylko charakteryzują typy ludzkie, ale również aspekty życia tego 
samego człowieka46. W konsekwencji istniejącego bezładu tożsamość traci 
swoją trwałość, a osoba przestaje być kimś wyjątkowym; jedynie dostoso-
wuje się do sytuacji. Kłopoty ponowoczesnego człowieka z odczytywaniem 
istoty jego tożsamości wyrażają się także w utracie charakterystycznej dla niego 
cechy – relacyjności. W ujęciu klasycznej antropologii filozoficznej i teologii 
człowiek jest nie tylko istotą myślącą i wolną, ale również otwartą na dru-
giego. „Być osobą na obraz i podobieństwo Boga – oznacza także bytować 
w relacji, w odniesieniu do drugiego ja”47. Z tego powodu każdy człowiek 
niezmiennie ze swej natury jest otwarty na innych, gdyż sam sobie nie wy-
starcza do życia. Człowiek rodzi się słaby, pozbawiony zdolności zatroszcze-
nia się o siebie, stąd od początku, aby się rozwijać, potrzebuje opiekunów. 
Pragnie także dawać siebie drugiej osobie, bowiem w tym urzeczywistnia 
samego siebie. Bez wychodzenia ku innym ludziom nie rozpozna ich warto-
ści ani samego siebie, ponieważ formowanie pozytywnych relacji z drugimi 
osobami jest również warunkiem jego osobowego spełnienia oraz osiągnię-
cia szczęścia. Właśnie dzięki przestrzeni społecznych relacji człowiek może 
odkryć samego siebie jako osobę48. Niestety, czymś typowym w ponowocze-
sności staje się rezygnacja z relacji społecznych oraz relacji z Bogiem.

Rozpowszechniona obecnie mentalność indywidualistyczna sprawia, że 
człowiek traci swoją przynależność społeczną, a jego relacje osobowe prezen-
tują się głównie przez konsumpcyjny styl życia49. Nieustanne propagowanie 
i prowadzenie człowieka do szczytów konsumpcji przynosi ostrą opozycję 
między ponowoczesnym konsumeryzmem a wspólnotą jako całkowicie 
odmiennymi stylami życia. Gwałtowne przemiany gospodarcze, politycz-
ne i społeczne niezwykle osłabiły znaczną część infrastruktury, na której 

46 Por. Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, s. 435–458.
47 Mulieris dignitatem, nr 7. 
48 Por. Caritas in veritate, nr 53; Amoris laetitia, nr 189; P. Sztompka, Kapitał społeczny. 

Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Kraków 2016, s. 334–336; J. Wal, Kultura dialogu, Kraków 
2012, s. 148.

49 Por. P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2005, 
s. 201.
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budowano wcześniej tradycyjne wspólnoty. Odejście od pracy fabrycznej 
zniszczyło stocznie, huty, kopalnie, zakłady przemysłowe, a zarazem unice-
stwiło tworzone w nich grupy i wspólnoty. Podobnie mechanizacja rolnic-
twa, prowadząca do zaniku małych gospodarstw, wyludnienia wsi i stopnio-
wego zasiedlenia jej przez ludzi dojeżdżających do pracy lub posiadających 
tu weekendowy dom, doprowadziła do zaniku lokalnej wiejskiej wspólnoty 
ze wszystkimi jej cechami charakterystycznymi, takimi jak: bliskość, soli-
darność, wzajemna pomoc50. Ze zjawiskiem porzucenia wspólnot łączy się 
postępujący rozkład życia społeczno-publicznego. Systematycznie wzrasta 
przechodzenie od wspólnotowych modeli życia do jego indywidualizacji, 
na co w dużym stopniu wpływają takie czynniki, jak: dobrobyt materialny, 
konsumpcjonizm, wzorzec niczym nieograniczonej wolności jednostki, pa-
radygmat osobistego szczęścia oraz znaczenie indywidualnego sukcesu ży-
ciowego51. Niniejsze zjawiska prowadzą to zwiększenia autonomii jednost-
ki, ale także do jej izolacji i osamotnienia. O ile autonomię człowieka można 
uznać za zjawisko pożądane, o tyle wzrastający indywidualizm prowadzi do 
destrukturalizacji społeczeństwa, które ze wspólnotowego „my” zamienia 
się w zbiór niezależnych, niepołączonych ze sobą w jakikolwiek sposób jed-
nostek52. Tym, co obecnie niekiedy spaja ludzi, jest jedynie wspólny interes, 
jednak nie jednoczy on potrzeb jednostek w interes grupowy, a tylko daje 
krótkotrwałą iluzję uczestnictwa53. Przykładem oderwania od myślenia ka-
tegoriami potrzeb wspólnoty jest dokonująca się obecnie segregacja prze-
strzenna jednostek na niewielkich obszarach. Ludzie, którzy osiągnęli suk-
ces finansowy, odgradzają się od pozostałych, minimalizując część wspólną. 
Najbogatsi mogą sobie pozwolić na zakup wysp, fragmentów lasów lub po-
tężnych ogrodzonych posesji, co w konsekwencji przynosi osłabienie relacji 
międzyludzkich, rozkład lokalnych wspólnot oraz zagubienie tożsamości 
społecznych54.

50 Por. A. Aldridge, Konsumpcja, Warszawa 2006, s. 129.
51 Por. Z. Zarembski, Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Waty

kańskim II, Toruń 2013, s. 256; B. Parysiewicz, Wychowanie do miłości. Studium z duszpasterstwa 
rodzin, Lublin 2010, s. 299.

52 Por. J. Mariański, Moralność w kontekście społecznym, Kraków 2014, s. 187.
53 Por. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, s. 308–309.
54 Por. U. Wolska, Wizja człowieka ponowoczesnego a tomistyczna teoria osoby, „Rocznik 

Tomistyczny” (2015) nr 4, s. 191–214.
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Przeciwieństwem uczestnictwa w życiu wspólnotowym jest wyobcowa-
nie. Ponowoczesność staje się czasem wielkiego kryzysu, odsłania korzeń 
odrzucenia człowieka przez człowieka. Według ojca świętego Jana Pawła 
II „alienacja polega na odwróceniu relacji, środków i celów: człowiek, nie 
uznając wartości i wielkości osoby w samym sobie i w bliźnim, pozbawia 
się możliwości przeżycia w pełni własnego człowieczeństwa i nawiązania tej 
relacji solidarności i wspólnoty z innymi ludźmi, dla której został stworzony 
przez Boga. Człowiek bowiem staje się naprawdę sobą poprzez wolny dar 
z siebie samego; dar ten jest możliwy dzięki podstawowej zdolności tran
scendencji osoby ludzkiej. Człowiek nie może oddać się czemuś, co stanowi 
projekcję rzeczywistości czysto ludzkiej, abstrakcyjnemu ideałowi lub fał-
szywej utopii. Będąc osobą, może uczynić z siebie dar dla innej osoby czy 
innych osób, a w końcu dla Boga, bo Bóg jest sprawcą jego istnienia i tylko 
On może w pełni ten dar przyjąć. Wyobcowany jest zatem taki człowiek, 
który nie chce wyjść poza samego siebie, uczynić z siebie daru ani stworzyć 
autentycznej ludzkiej wspólnoty, dążącej ku swemu ostatecznemu przezna-
czeniu, którym jest Bóg”55. Zatem obecna alienacja człowieka wiąże się z za-
nikiem bezinteresownych relacji międzyludzkich i wzrastającymi formami 
wyzysku człowieka przez człowieka, tylko po to, by lepiej zaspokoić swoje 
indywidualne potrzeby. To dlatego w otaczającym go świecie człowiek czu-
je się coraz bardziej opuszczony, wyizolowany i nieszczęśliwy. Zatracanie 
przez człowieka zdolności oddania siebie poprzez wolny dar z siebie samego 
drugiemu prowadzi do rozpadu mniejszych i większych wspólnot ludzkich, 
w tym rodziny jako podstawowej wspólnoty, gdzie nawiązują się relacje mi-
łości między rodzicami, rodzicami i dziećmi, rodzeństwem, a także między 
młodszym, starszym i najstarszym pokoleniem56.

Ponowoczesny człowiek, tracąc relacje z drugim człowiekiem, osłabia 
albo niekiedy wręcz unicestwia swoje relacje z Bogiem. Zamiast otwierać 
się na Boga, dokonuje nieustannego sądu nad Stwórcą, obarczając Go winą 
za wszelkie ludzkie niepowodzenia, wojny, kataklizmy i cierpienia. Niejed-
nokrotnie wykracza poza sferę oceny Boga i rozpoczyna świadomą walkę 
z Absolutem, którego traktuje jak rywala albo przeszkodę w osiągnięciu 

55 Centesimus annus, nr 41.
56 Por. The Contemporary Family: Local and European Perspectives, red. E. Osewska, J. Sta-

la, Kraków 2015; Focus on Family and Education, red. E. Osewska, Split 2016; Strong Families 
– Strong Societies, red. E. Osewska, Kraków 2019.
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utopijnego szczęścia57. W kontekście postmodernistycznej dekonstrukcji 
i podważania wartości relacji z Bogiem człowiek staje wobec wyboru mię-
dzy łatwą i przyjemną ofertą „konsumpcjonistycznego raju” a wymagania-
mi stawianymi przez objawiającego się Boga, pomimo urzeczywistniania się 
„nieskończonej Miłości trynitarnej: przybliżania się Boga, który jest Du-
chem niewidzialnym, do świata, który jest widzialny”58. Człowiek, chociaż 
stworzony przez Niego, odkupiony przez Jezusa Chrystusa i nieustannie 
wzmacniany przez Ducha Świętego, odsuwa od siebie Boga, gdyż przypo-
mnienie o Jego istnieniu wywołuje u niego raczej stan wewnętrznego napię-
cia niż równowagi prowadzącej do odnalezienia sensu życia59. Zagubiony 
w chaosie propozycji, człowiek żyjący we współczesnej Europie i Ameryce 
Północnej nie potrafi wybrać między tym, co fundamentalne, a co tylko po-
zorne. W ten sposób wiele traci, lecz niewątpliwie największą stratą, na jaką 
jest narażony, pozostaje utrata relacji z Bogiem i świadomość prawidłowego 
porządku rzeczy. Zagubiony w nieustannie mu narzucanej gonitwie do nie-
określonego celu, w swoich niezrealizowanych pragnieniach i pożądaniach 
zupełnie zatraca siebie. Niestety, nie dysponuje nawet rozpoznaniem tego, 
co zdążył już utracić.

W sytuacji infantylizacji, reifikacji, a zarazem ubóstwienia człowieka 
i osłabiania jego relacji interpersonalnych z ludźmi i z Bogiem trzeba szu-
kać nowych sposobów na promowanie antropologii chrześcijańskiej. Aby 
uniknąć ostatecznej katastrofy, człowiek żyjący w społeczeństwie ponowo-
czesnym musi na nowo poznać samego siebie, odkryć, kim jest w świetle 
kultury klasycznej i chrześcijańskiej. Tylko taki zwrot ku początkom i przy-
wołaniu źródeł cywilizacji zachodniej umożliwi przeciwstawienie się reduk-
cjonistycznym koncepcjom człowieka funkcjonującym w ponowoczesnej 
rzeczywistości i da szansę na jego ocalenie60.

57 Por. Z.J. Zdybicka, Pułapka ateizmu, Lublin 2012, s. 59.
58 Dominum et vivificantem, nr 64.
59 Por. M. Wolicki, Struktura i dynamika bytu ludzkiego, w: Filozofia pochylona nad czło

wiekiem, red. E. Balawajder, A. Jabłoński, J. Szymczyk, Lublin 2004, s. 118–120; I. Mroczkow-
ski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, Płock 2012, s. 24–38.

60 Por. W.J. Korab-Karpowicz, Habermas i (nie) świadomość tego, co zostało utracone, 
„Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 21 (2012) nr 2, s. 389–399.
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2.2. Człowiek jako osoba i jego godność

W ponowoczesnym świecie człowiek jest poddawany różnym formom prze-
mocy: „Istota ludzka, jeśli nie jest uznana i kochana na miarę jej godności 
żywego obrazu Boga (por. Rdz 1,26), narażona jest na najbardziej upokarza-
jące i wynaturzone akty uprzedmiotowienia, w wyniku których dostaje się 
w niewolę silniejszego. Silniejszy może mieć różne imiona: ideologia, wła-
dza ekonomiczna, nieludzki system polityczny, technokracja, agresywność 
środków społecznego przekazu. I znów stajemy wobec wielu ludzi, naszych 
braci i sióstr, których przesadna tolerancja czy jawnie niesprawiedliwe pra-
wodawstwo pozbawiają podstawowych praw: prawa do życia w jego pełnym 
wymiarze, prawa do dachu nad głową i pracy, do założenia rodziny i odpo-
wiedzialnego rodzicielstwa, do uczestniczenia w życiu publicznym i poli-
tycznym, do wolności sumienia i wyznawania wiary religijnej”61. Na wzrost 
działań przeciw człowiekowi, pełnych przemocy i agresji, dokonujący się 
we współczesnym społeczeństwie zwracał uwagę papież Jan Paweł II, który 
był niezwykle wrażliwy na człowieka i jego sprawy. Akcentował szczególnie 
odbieranie mu jego fundamentalnych praw, poczynając od prawa do ży-
cia od poczęcia do naturalnej śmierci, poprzez prawo do założenia rodziny, 
rodzicielstwa i wychowania potomstwa zgodnie ze swoimi przekonaniami, 
przez prawo do mieszkania, zachowania zdrowia, aż po prawo do udziału 
w życiu publicznym i działania zgodne ze swoim sumieniem oraz przyję-
tymi założeniami religijnymi. Współodczuwanie problemów człowieka 
i dostrzeganie zagrożeń jego człowieczeństwa we współczesnym świecie 
skłaniało papieża do przygotowania wielu dokumentów, o różnej randze, 
podkreślających znaczenie godności człowieka i wynikających z tego praw62 
oraz skłaniania komisji watykańskich do publikowania dokumentów podej-
mujących aktualne zagadnienia związane z człowiekiem, jego człowieczeń-
stwem i godnością63.

61 Christifideles laici, nr 5.
62 Por. np.: Redemptor hominis; Evangelium vitae; Veritatis splendor; Familiaris consortio; 

Christifideles laici; Redemptoris custos; Gratissimam sane; Mulieris dignitatem; Jan Paweł II, 
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, red. 
S. Dziwisz, J. Kowalczyk, T. Rakoczy, Watykan 1986.

63 Por. Karta Praw Rodziny przedłożona przez Stolicę Apostolską wszystkim ludziom, 
instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny w świecie współczesnym; Kongre-
gacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae; Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas 
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Uznanie wartości, godności, wielkości człowieka oraz bardzo osobiste 
odniesienie do niego można uznać za charakterystyczny rys antropologii, 
teologii i pedagogiki ojca świętego Jana Pawła II. Już wcześniej Karol Wojty-
ła podejmował szereg działań na rzecz człowieka, były to wykłady, publika-
cje, homilie i wszelkiego typu spotkania. Od początku pontyfikatu skierował 
się ku człowiekowi64 jako bytowi istniejącemu przed i ponad jakimkolwiek 
podziałem ideologicznym, rasowym, etnicznym, gospodarczym, społecz-
nym, politycznym i kulturowym65.

personae; Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o eutanazji Iura et bona; Kongregacja Na-
uki Wiary, List Haec sacra congregatio; Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o niektórych 
zagadnieniach etyki seksualnej Persona humana; Kongregacja Nauki Wiary, Odpowiedź na 
pytania Konferencji Episkopatu Ameryki Północnej dotyczących sterylizacji w szpitalach 
katolickich Quaecumque sterilizatio; Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o przerywaniu 
ciąży Questo de abortu; Kongregacja Nauki Wiary, Dekret o impotencji, która powoduje nie-
ważność małżeństwa Utrum impotentia; Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o rozwiązaniu 
małżeństwa na mocy przywileju wiary Ut notum est; Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja 
o małżeństwach mieszanych Matrimonii sacramentum; Kongregacja Nauki Wiary, List do 
biskupów Kościoła katolickiego o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i w świe-
cie; Kongregacja Nauki Wiary, List o nierozerwalności małżeństwa; Kongregacja do Spraw 
Edukacji Katolickiej, Mężczyzną i kobietą ich stworzył. Z myślą o drodze dialogu o kwestii 
gender w edukacji; Kongregacja Wychowania Katolickiego, Wskazania dla formacji alumnów 
dotyczące zagadnień małżeństwa i rodziny; Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, 
Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości; Kongregacja do Spraw Wychowa-
nia Katolickiego, Wskazania na temat formacji seminarzystów odnośnie problemów związa
nych z małżeństwem i rodziną; Papieska Rada do Spraw Rodziny, Ludzka płciowość: prawda 
i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie; Papieska Rada do Spraw Rodziny, De-
klaracja w sprawie tzw. redukcji embrionów; Papieska Rada do Spraw Rodziny, Małżeństwo, 
rodzina a wolne związki; Papieska Rada do Spraw Rodziny, Vademecum dla spowiedników 
o niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego; Papieska Rada do 
Spraw Rodziny, Przygotowanie do sakramentu małżeństwa; Papieska Rada do Spraw Rodzin, 
Deklaracja konferencji poświęconej odpowiedzialnemu rodzicielstwu.

64 Por. C. Bartnik, Personalizm teologiczny według Kardynała Karola Wojtyły, „Zeszy-
ty Naukowe KUL” 22 (1979), s. 51–60; S. Michałowski, Kategorie edukacyjne w pedagogii 
współbycia osobowego, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, 
red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 192; S. Kowalczyk, Człowiek w myśli współczesnej, Warszawa 
1990, s. 399–421; J. Maritain, Heroizm i humanizm, w: Humanizm i edukacja humanistyczna, 
red. B. Suchodolski, J. Wojnar, Warszawa 1988, s. 360; C. Strzeszewski, Humanizm integral
ny J. Maritaina a Vaticanum II, w: Jacques Maritain prekursor soborowego humanizmu, red. 
S. Kowalczyk, E. Balawajder, Lublin 1992, s. 183–189.

65 Por. Veritatis splendor, nr 31; Jan Paweł II, Chrześcijański humanizm. Przesłanie Ojca 
Świętego do uczestników Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady do Spraw Kultury, Wa-
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Chociaż obecnie wiele dyscyplin naukowych podejmuje poszukiwanie 
odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek?, to zajmują się one człowiekiem, 
prezentując wybrane aspekty zgodnie ze swoją metodologią, natomiast 
mają problem z ukazaniem złożoności człowieka oraz bogactwa człowie-
czeństwa66. Odpowiedź na to podstawowe pytanie staje się jeszcze bardziej 
utrudniona w kontekście obecnych uwarunkowań egzystencjalnych pono-
woczesnej rzeczywistości. Każdy człowiek, niezależnie od okolicznościach 
i warunków, w których żyje, musi jednak podejmować pytanie zarówno 
o siebie, jak i o sens swojego człowieczeństwa. Pytanie: kim jest człowiek?, 
domaga się jasnej odpowiedzi. Nie można go odsunąć, odrzucić czy z niego 
zrezygnować, bowiem czytelna odpowiedź, a zarazem opowiedzenie się za 
określoną wizją człowieka, określa sposób egzystencji poszczególnych jed-
nostek i całych społeczeństw67. Wybór uznanej przez człowieka antropo-
logii bardziej niż w jego refleksji odzwierciedla się w jego sposobie życia, 
codziennym działaniu, przyjętej postawie.

Zarysowane w poprzednim podrozdziale redukcjonistyczne wizje czło-
wieka skłaniają do odwołania się do jego pełnego ujęcia przedstawianego 
przez personalizm chrześcijański, który nie ogranicza osoby do wybranego 
obszaru, ale łączy wszystkie aspekty człowieczeństwa: z dziedziny fizjolo-
gii, psychiki, ról społecznych i kulturowych oraz duchowości i religijno-
ści, w jedną osobową całość68. Personalizm konsekwentnie staje po stro-
nie pełni człowieczeństwa i broni człowieka przed wszelkimi redukcjami 
oraz totalitarnymi utopiami głoszącymi wielkość rasy, narodu czy wybranej 
grupy69. Kategoria ludzkiej osoby, zawierająca w sobie ogromne bogactwo, 
jest w znacznej mierze czymś nie do końca mierzalnym, dlatego prezentu-
jąc pełnię człowieka, trzeba rezygnować z różnych cząstkowych ujęć, mimo 
że mogą być one w pewnym stopniu przydatne dla poszczególnych dyscy-
plin naukowych, takich jak: medycyna, psychologia, socjologia, pedagogika 

tykan 18–20 XI 1999, 3; S. Ferfoglia, Jana Pawła II filozofia kultury i wychowania, Kraków 
2007, s. 68; S. Kowalczyk, Humanizm chrześcijański, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, 
t. 4, Lublin 2003, s. 655–658.

66 Por. C. Bartnik, Personalizm, Lublin 1995, s. 30.
67 Por. Evangelium vitae, nr 22–23; Gratissimam sane nr 9, 14; Centesimus annus, nr 13, 

25; Sollicitudo rei socialis, nr 47.
68 Por. B. Sipiński, Humanizm personalizmu, w: Świat osoby. Personalizm Czesława 

Bartnika, red. K. Guzowski, G. Barth, Lublin 2016, s. 199.
69 Por. K. Witko, Mounier i Bartnik: o personalizmie jako myśli zaangażowanej, w: Świat 

osoby. Personalizm Czesława Bartnika, red. K. Guzowski, G. Barth, Lublin 2016, s. 210.
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czy etyka. W personalistycznym przedstawieniu człowieka owe szczątko-
we ujęcia są bowiem mało użyteczne, a niekiedy mogą nawet okazać się 
szkodliwe70. Redukcjonistyczne patrzenie na człowieka wpływa na wszel-
kie podejmowane względem niego działania. Jeśli na przykład zostanie ono 
ograniczone wyłącznie do sfery biologicznej, to różne defekty ciała, poważ-
ne choroby, niepełnosprawność stają się argumentem do podważania jego 
istnienia i opowiadania się za eutanazją71. Wybór cząstkowej definicji czło-
wieka ma również ogromy wpływ na proces wychowania. Jeśli współcze-
sna pedagogika zwiąże się z redukcjonistyczną teorią człowieka, będzie go 
formować tylko w pewnym wybranym wymiarze, bez odwołania się do jego 
pełni. Błędna teoria człowieka może być osadzona w różnych nurtach po-
nowoczesnej refleksji, filozofii, ideologii, ale jej zastosowanie zawsze przy-
nosi negatywne konsekwencje wychowawcze, dlatego, szczególnie obecnie, 
kiedy starsze rodzeństwo, rodzice, opiekunowie i dziadkowie podejmują 
różnorodne działania wychowawcze wobec rodzeństwa, swoich dzieci czy 
wnuków, zmagając się z zagrożeniami i wyzwaniami ponowoczesności, re-
alizowany przez nich proces wychowania powinien być wspierany przez 
inne osoby i instytucje wychowawcze (z zachowaniem ich praw i obowiąz-
ków), a zwłaszcza przez przedszkole i szkołę. Trzeba jednak pamiętać o ta-
kim konstruowaniu działań wychowawczych w instytucjach oświatowych, 
aby bazowały one na fundamencie personalizmu, i wspomaganiu rodziców 
lub opiekunów w tym odpowiedzialnym dziele72.

Zdaniem papieża Jana Pawła II u podstaw antropologii leży zakorzenio-
na norma personalistyczna, uznająca osobową wielkość i godność każdego 
człowieka. Każdy człowiek, niezależnie od swojej sprawności lub osłabienia 
niepełnosprawnością, winien być postrzegany i traktowany jako osoba ludz-
ka stworzona przez Boga, ku Niemu ukierunkowana, zbawiona przez Jego 
Syna, Jezusa Chrystusa, i stale uświęcana przez Ducha Świętego73. Osoba 

70 Por. K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Kraków 1999, s. 95–97; M. Krąpiec, 
Człowiek – dramat natury i osoby, w: Człowiek – Wychowanie – Kultura, red. F. Adamski, 
Kraków 1993, s. 12.

71 Por. R. Fenigsen, Eutanazja. Śmierć z wyboru?, Poznań 1994, s. 125.
72 Por. J. Stala, Wybrane wymiary wychowania ludzkiego w rodzinie, „Rocznik Teologii 

Katolickiej” (2009), t. VIII, s. 122–133; J. Stala, Charyzmat rodziny i realizowana przez nią 
edukacja religijna, „Studia Pastoralne” (2009) nr 5, s. 112–121; J. Stala, Wyzwania stojące 
przed rodziną realizacji misji wychowawczej, „Polonia Sacra” 13 (2009) nr 25, s. 159–169.

73 Por. Evangelium vitae, nr 8, 10; Ecclesia in Africa, nr 68; P. Kaźmierczak, Personali
styczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2003, s. 39; T. Bilicki, 
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w swojej indywidualności i oryginalności nie może być traktowana jak rzecz, 
którą da się zdeptać, zniszczyć lub wyrzucić. Wynika to z faktu, że zawsze jest 
ona bytem istniejącym jako „ktoś”, w odróżnieniu od „czegoś”, stąd wszel-
kie dzieła człowieka, obecne w różnych cywilizacjach i kulturach, są jedynie 
środkami, których używa człowiek do realizacji obranego przez siebie celu74. 
Pedagogika personalistyczna, będąc pod wpływem poszukiwań naukowych 
podejmowanych przez takich filozofów, jak: J. Maritain, É. Gilson, K. Wojty-
ła, M.A. Krąpiec, M. Gogacz, J. Tischner, podkreśla autonomiczną wartość 
osoby ludzkiej oraz jej wyjątkową doskonałość wśród innych bytów. Uzna-
je osobową wielkość każdego człowieka, niezależnie od jego roli społecznej 
i zawodowej, umiejętności, sprawności czy zasobów finansowych, ponieważ 
każdy jest uznawany za osobę ludzką powołaną do życia przez Boga i skiero-
waną ku Niemu, pozostającą w relacji z innymi ludźmi75.

Personalizm papieża Jana Pawła II, którego odbicie widać w jego naucza-
niu i powstałych podczas Jego pontyfikatu dokumentach Kościoła, nawią-
zuje do koncepcji filozoficznej J. Maritaina, który – z kolei sięgając do myśli 

Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Kraków 2000, s. 56; L. Negri, Wiek dwudzie
sty – zamach na ludzką tożsamość, „Ethos” 15 (2002) nr 3–4, s. 315–324; S. Olejnik, Kryzys 
moralny cywilizacji, „Chrześcijanin w Świecie Współczesnym” 12 (1980), s. 25–46; W. Polak, 
Chrześcijańskie orędzie o życiu w kontekście współczesnych zagrożeń życia ludzkiego, „Studia 
Gnesnensia” 13 (1999), s. 265–278; A. Kłoczowski, Sacrum i ethos: jedno czy dwoje?, w: Re
ligia a sens bycia człowiekiem, red. Z. Zdybicka, Lublin 1994, s. 98–99; I. Obuchowska, Wy
chowanie dzieci niesprawnych umysłowo – dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, w: 
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, Warszawa 1991, s. 201; R. Koście-
lak, Psychologiczne podstawy rewalidacji upośledzonych umysłowo, Warszawa 1989, s. 10–11; 
J. Opiat, Kształcenie dzieci upośledzonych umysłowo, Warszawa 1994, s. 16.

74 Por. Christifideles laici, nr 37; Evangelium vitae, nr 75; Familiaris consortio, nr 43; Ve
ritatis splendor, nr 13; Jan Paweł II, Słowo do ludzi zranionych przez życie, Tours 21 IX 1996 
r., w: Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 522; K. Wojtyła, 
Przemówienia i wywiady w radio Watykańskim, Rzym 1987, s. 28; C. Bartnik, Personalizm, 
Lublin 1995, s. 189; J. van der Vloet, Obraz człowieka jako fundament pedagogii, w: Pedago
gika katolicka. Zagadnienia wybrane, red. A. Rynio, Stalowa Wola 1999, s. 37–44; M. Gogacz, 
Wokół problemu osoby, Warszawa 1974, s. 17.

75 Por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005; K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 
1985; K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982; A. Kłoczowski, Sacrum i ethos: 
jedno czy dwoje?, w: Religia a sens bycia człowiekiem, red. Z. Zdybicka, Lublin 1994, s. 98–99; 
I. Obuchowska, Wychowanie dzieci niesprawnych umysłowo – dzieci upośledzone umysłowo 
w stopniu lekkim, w: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, red. I. Obuchowska, Warszawa 
1991, s. 201; W kręgu inspiracji personalizmu etycznego. Ślipko – Tischner – Styczeń, red. 
P. Duchliński, Kraków 2012.
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św. Tomasza z Akwinu – na nowo ukazał idee personalistyczne. To dlatego 
personaliści katoliccy zrezygnowali z filozofii platońskiej oraz jej postrzega-
nia człowieka. W tradycji platońskiej człowiek jest „tym, co bezpośrednio 
poznajemy. Jest więc albo sumą cech fizycznych, albo jednym obszarem do-
znań i oddziaływań, albo jest realnością. To «albo» wynika z tego, że we-
dług Platona istota człowieka znajduje się poza człowiekiem, i że wobec tego 
podmiot poznający sam ustala element dominujący w człowieku jako tak 
zwany sens człowieka. Dowolnie więc uznaje jakąś cechę za czynnik wyróż-
niający człowieka”76. Platon wprowadzał do filozofii powracającą później 
myśl o doskonałości duszy ludzkiej, która została uwięziona w ciele i można 
ją z niego uwolnić jedynie poprzez podporządkowanie ciała duszy i zacho-
wanie w ryzach skłonności cielesnych. Jego założenie filozoficzne wpłynęło 
na ujawniające się wielokrotnie w różnych okresach historycznych duali-
styczne przeciwstawianie ciała i duszy, a w konsekwencji ambiwalentne od-
niesienie do ciała: od nieposzanowania i wyniszczenia, aż po uwielbienie 
i hedonizm. Sięgając do filozofii platońskiej, św. Augustyn połączył grzech 
pierwszych ludzi z nadużyciem seksualnym w postaci aktu cielesnego, czym 
jeszcze bardziej przyczynił się do podkreślenia kontrastu między duszą i cia-
łem. Rozwijające się, zwłaszcza w późnym średniowieczu, ruchy o podłożu 
manichejskim umacniały nurt traktujący ciało z pogardą, szczególnie dys-
kryminując jego seksualność. Dopiero św. Tomasz z Akwinu przełamał do-
minację myśli platońskiej i postplatońskiej, wprowadzając arystotelesowski 
hylemorfizm oraz podkreślając dynamiczny związek formy i materii. We-
dług niego nieśmiertelna dusza jest formą ciała, w którym się ona wyraża 
oraz doskonali, dlatego ciało nie może być traktowane tylko jako narzędzie 
poddane całkowicie duszy. Dodatkowo w ujęciu teologicznym człowiek zo-
stał stworzony jako byt cielesno-duchowy, zatem ciało również domaga się 
szacunku, szczególnie że jest przewidziane do zmartwychwstania i ponow-
nego zjednoczenia z duszą77.

Papież Jan Paweł II w wielu dokumentach powraca do myśli Akwina-
ty i przedstawia człowieka jako podmiot duchowo-materialny, który nie 
może być sprowadzony jedynie do materii, co ma duże znaczenie w kon-
tekście współczesnych zagrożeń człowieka i jego człowieczeństwa. „Wielki 

76 M. Gogacz, Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993, s. 10.
77 Por. M. Chmielewski, Ciało i duchowość. Zarys problematyki, https://pracownik.kul.

pl/files/10591/public/Artykuly/Cialo_i_duchowosc._Zarys_problematyki.pdf (dostęp: 28.07. 
2020).
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spór o człowieka u nas, w Polsce, wcale się nie zakończył wraz z upadkiem 
ideologii marksistowskiej. Spór o człowieka trwa w dalszym ciągu, a pod 
pewnym względem nawet się nasilił. Formy degradacji osoby ludzkiej oraz 
wartości życia ludzkiego stały się bardzo subtelne, a tym samym bardziej 
niebezpieczne. Potrzeba dziś wielkiej czujności w tej dziedzinie. Otwiera 
się tutaj szerokie pole działania właśnie dla uniwersytetów, dla ludzi nauki. 
Zdeformowana lub niepełna wizja człowieka sprawia, że nauka łatwo prze-
mienia się z dobrodziejstwa w poważne dla człowieka zagrożenie. Rozwój 
współczesnych badań naukowych w pełni potwierdza te obawy. Człowiek 
z podmiotu i celu staje się dzisiaj nierzadko przedmiotem lub wręcz surow
cem: wystarczy wspomnieć o eksperymentach inżynierii genetycznej, które 
budzą wielkie nadzieje, ale równocześnie także i niemałe obawy o przyszłość 
rodzaju ludzkiego”78. Człowiek jest zatem istotą cielesną i zarazem ducho-
wą, dlatego zarówno sprowadzanie go wyłącznie do materii jak i do samego 
ducha niesie negatywne konsekwencje dla niego samego i jego wychowa-
nia. Antropologia personalistyczna stara się przede wszystkim rozumieć 
i tłumaczyć człowieka w tym, co istotowo najbardziej ludzkie79, dlatego jej 
spojrzenie na ciało osoby ludzkiej nie jest czysto teoretyczne, spekulatywne 
czy abstrakcyjne, ale praktyczne, bazujące na rozumieniu i doświadczeniu 
człowieka. Z kolei redukcjonizm spirytualistyczny człowieka nie jest wcale 
mniej groźny niż materialistyczny, gdyż podkreślając rangę duszy, spycha na 
margines ciało, a tym samym deprecjonuje człowieka.

Człowiek jest niewątpliwie bytem psychosomatycznym, realizującym 
się poprzez swoją fizyczność i psychikę, jednak pozostanie tylko przy tym 
określeniu gubi wymiar duchowy osoby80. Wprowadzenie w odniesieniu 
do człowieka pojęcia „osoba” pozwala zaznaczyć, że nie da się go umieścić 

78 Jan Paweł II, Przemówienie z okazji 600lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Ja
giellońskiego, 5.

79 Por. K. Wojtyła, Podmiotowość i „to, co nieredukowalne w człowieku”, „Ethos” 2/3 
(1988), s. 22; I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, Płock 
2012.

80 Por. Gravissimum educationis, nr 3; Apostolicam actuositatem, nr 11; Gaudium et spes, 
nr 52; Catechesi tradendae, nr 36; Gratissimam sane, nr 9, 13; Katechizm Kościoła katolickiego, 
nr 1012, 1015; Jan Paweł II, Chrystus a sens życia człowieka i jego pracy. Do Polaków w Szwaj-
carii, Sion, 17 VI 1984, w: Papież Jan Paweł II. Przemówienia do Polonii i Polaków za granicą 
1979–1987, red. R. Dzwonkowski, Londyn 1988, s. 28; J. Galarowicz, Człowiek jest osobą: 
podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Kraków 1994, s. 131; J. Piegsa, Człowiek – 
istota moralna. Prawda i wierność, Opole 2000, s. 118–120; J. Wilk, Rodzina jako podstawowe 
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w takich pojęciach, jak „jednostka gatunku” czy „szczególnie wyspecjalizo-
wany ssak”, gdyż zawiera on w sobie wyjątkową pełnię i doskonałość byto-
wania. Człowiek pojmowany metafizycznie jest bytem natury duchowej, zaś 
już sama wewnętrzna struktura osoby umożliwia odkrycie duchowej natu-
ry ludzkiej duszy81. Chociaż dusza i ciało wspólnie stanowią człowieka, to 
jednak dzięki duszy i jej roli człowiek ma możliwość przekraczania samego 
siebie i uniezależniania się od materialnych uwarunkowań, którym podlega, 
będąc także ciałem82. Duchowość człowieka ujawnia się nie tylko w świa-
domości i myśleniu, ale również w jego działaniu, ponieważ przejawom 
duchowości człowieka winna odpowiadać realna immanencja ducha. To 
dlatego „przejawów duchowości w człowieku nie sposób pojąć ani wyjaśnić 
bez owej stałości oraz substancjalności pierwiastka duchowego w nim”83. 
Duchowy pierwiastek w człowieku jako osobie jest podkreślony dostrze-
galnym złożeniem dwóch dynamizmów: działania („człowiek działa”) oraz 
doznawania („coś się dzieje w człowieku/z człowiekiem”). Owe dynamizmy 
nie niszczą jedności osoby, ale ukazują złożoność człowieka jako bytu mate-
rialno-duchowego, bowiem ma on świadomość swojego ciała, a zatem po-
siada siebie. Ta samoświadomość posiadania siebie jest jednym z istotnych 
przejawów duchowości, zaś czymś innym pozostaje niematerialność jego 
aktów poznawczych, wolitywnych i afektywnych, które ujawniają się po-
przez jego czyn84. Dowartościowanie ludzkiej duchowości nie może jednak 
powodować jakiejkolwiek negacji ciała.

W antropologii papieża Polaka ciało pozwala człowiekowi być sprawcą 
ludzkiego działania, stanowi ono miejsce objawiania się i wyrażania oso-
by, co ma szczególne znaczenie w relacjach międzyludzkich. Człowiek za-

środowisko wychowawcze w świetle doktryny Kościoła katolickiego, w: Pedagogika katolicka. 
Zagadnienia wybrane, red. A. Rynio, Stalowa Wola 1999, s. 292.

81 Por. K. Wojtyła, Tajemnica i człowiek, „Tygodnik Powszechny” (1951), s. l; K. Wojty-
ła, Znak, któremu sprzeciwiać się będą..., „Znak” 268 (1976), s. 1348; K. Wojtyła, Kazania 
1962–1978, Kraków 1979, s. 293; K. Kołodziejczyk, Etyka społeczna Karola Wojtyły, Toruń 
2000, s. 9–11.

82 Por. Sollicitudo rei socialis, nr 28; S. Nowosad, Orędzie moralne Jana Pawła II jako 
pamięć i tożsamość Kościoła, w: Kościół w czasach Jana Pawła II, red. M. Rusecki, K. Kaucha, 
J. Mastej, Lublin 2005, s. 136–137.

83 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985, s. 221.
84 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985; M. Chmielewski, Ciało i duchowość. Zarys 

problematyki, https://pracownik.kul.pl/files/10591/public/Artykuly/Cialo_i_duchowosc._Za 
rys_problematyki.pdf (28.07.2020).
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wsze istnieje w swoim ciele. Poprzez spojrzenia, mimikę, układ ciała i inne 
gesty stopniowo odsłania się drugiemu85. Uznając wartość ciała i odrzu-
cając wszelki dualizm czy próby deprecjonowania ciała (obecne w post-
kartezjańskiej filozofii) ojciec święty Jan Paweł II jako filozof i teolog za-
inicjował i rozwijał teologię ciała w odniesieniu do sakramentalnej miłości 
małżeńskiej, wskazując, że w ramach sakramentu kategoria ludzkiego ciała 
stanowi wyraz osobowego daru i osobowej afirmacji drugiej osoby, przez 
co wykracza poza porządek natury86. Podstawę jego teologii ciała stanowią 
cztery zagadnienia: tajemnica stworzenia człowieka na obraz Boży, pierwot-
na komunia kobiety i mężczyzny jako obraz relacji w Bogu, godność ciała 
ludzkiego wynikająca z faktu przyjęcia go przez Syna Bożego, Jezusa Chry-
stusa we wcieleniu i zbawieniu oraz miłość małżeńska pozostająca znakiem 
oblubieńczej miłości Jezusa Chrystusa do swojego odkupionego Kościoła87. 
Poprzez odwołanie do dzieła stworzenia podkreśla się podstawowy przekaz 
istotny w wychowaniu, a mianowicie – że cały człowiek, a zatem dusza i ciało, 
pozostaje obrazem Bożym. W tajemnicy stworzenia człowiek został powoła-
ny do istnienia jako osoba posiadająca płeć, jako kobieta i jako mężczyzna. 

85 Por. Familiaris consortio, nr 11; Gratissimam sane, nr 9; Christifideles laici, nr 37; Re
demptor hominis nr 16; Evangelium vitae nr 39–41, 52; Jan Paweł II, Człowiek – obraz Boży 
jest istotą duchowocielesną, „L`Osservatore Romano” 4 (1986), s. 20; Papieska Rada do 
Spraw Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzi
nie, 10–11, 13, w: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, red. K. Szczygieł, 
Tarnów 1998, s. 491–548; T. Styczeń, Ciało jako „znak obrazu Stwórcy”, w: Jan Paweł II. Męż
czyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do początku. O Jana Pawła II teologii 
ciała, red. T. Styczeń, Lublin 1998, s. 93–96; M.A. Krąpiec, Ciało jako współczynnik konstytu
tywny człowieka, w: Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do 
„początku”. O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń, Lublin 1998, s. 152; R. Buttiglione, 
Myśl Karola Wojtyły, Lublin 2010, s. 230–233.

86 Por. E. Wolicka, Biblijny archetyp człowieka, w: Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą 
stworzył ich. Chrystus odwołuje się do początku. O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń, 
Lublin 1998, s. 177–182; W. Chudy, Obszary filozoficzne Jana Pawła II teologii ciała, w: Jan 
Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”. O Jana 
Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń, Lublin 1998, s. 235–236; A. Świerczek, Jana Pawła II 
nauka o oblubieńczym znaczeniu ciała ludzkiego, w: Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspek
ty nauczania Jana Pawła II, red. K. Gryz, Kraków 2004, s. 143.

87 Por. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeń
stwa, Watykan 1986; K. Pielorz, Teologia ciała – koncepcja Jana Pawła II jako odpowiedź na 
wyzwania współczesnej rodziny, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” (2014) 
nr 34, s. 101–121.
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Mężczyzna i kobieta zostali stworzeni jako „jedność dwojga” i wezwani do 
życia we wspólnocie miłości, aby ukazywać w świecie komunię miłości, któ-
ra jest w Bogu. To niezwykła komunia, przez którą trzy Osoby Boskie miłują 
się w wewnętrznej tajemnicy jednego życia Bożego. Dzięki pierwotnej „jed-
ności dwojga” mężczyzna i kobieta od „początku” są powołani do tego, by 
być wzajemnie jedno dla drugiego88: poprzez słowa, gesty i czyny, w tym akt 
małżeński. Ciało zyskało także swoją godność w Jezusie Chrystusie, który we 
wcieleniu stał się człowiekiem, doświadczając wszystkiego, czego doświadcza 
człowiek. Przyjmując naturę ludzką, Jezus poprzez swoją męką, cierpienie 
i śmierć na krzyżu oraz zmartwychwstanie dokonał odkupienia całego czło-
wieka. Dzięki spełnionej w Jezusie Chrystusie „rewaloryzacji” ludzkiej natu-
ry człowiek otrzymał możliwość realizacji swojego powołania małżeńskiego 
i rodzicielskiego. Co więcej, przekraczając ograniczenia natury, może zmie-
rzać ku świętości89. Dodatkowo wskutek sakramentalnej relacji małżeńskiej 
ciało staje się także wyrazem w pełni osobowego daru kobiety i mężczyzny, 
dzięki czemu cielesność trzeba sytuować poza porządkiem jedynie natural-
nym. W sakramencie małżeństwa mąż i żona, wszczepieni przez chrzest do 
wspólnoty Kościoła i obdarzeni miłością Jezusa Chrystusa, przedstawiają 
obraz tajemnicy jedności oraz miłości Chrystusa i Kościoła, a jednocześnie 
w tej tajemnicy uczestniczą90.

Dzięki teologii ciała Jana Pawła II, jego skorelowaniu cielesności z tran-
scendencją osoby, także w perspektywie seksualności, można dostrzec waż-
ny element dyskursu z różnymi współczesnymi nurtami, które zarzucają 
chrześcijaństwu negowanie ludzkiego ciała. Odrzucając preferowane przez 
te nurty próby pozbawionej transcendencji „sakralizacji” ciała, potrzeba 
stale ukazywać jego wartość w przestrzeni życia, rozwoju i wychowania 
osoby. Prezentowane w teologii dowartościowanie ludzkiego ciała dokona-
ne w osobie Jezusa Chrystusa winno być szczególnie eksponowane w peda-
gogice i psychologii, bowiem dzieci i młodzież potrzebują słusznych argu-

88 Por. Mulieris dignitatem, nr 7.
89 Por. Redemptor hominis, nr 11; J. Stala, E. Osewska, Aspekty pedagogicznokatechetycz

ne świętości życia rodziców w wychowaniu dzieci, w: Dzisiejsi rodzice. Problemy i wyzwania, 
red. J. Stala, Tarnów 2009, s. 74–75.

90 Por. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeń
stwa, Watykan 1986; K. Pielorz, Teologia ciała – koncepcja Jana Pawła II jako odpowiedź na 
wyzwania współczesnej rodziny, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” (2014) 
nr 34, s. 101–121.
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mentów, by przeciwstawić się wszelkim degradacjom człowieka, w tym jego 
ciała, zwłaszcza kiedy coraz głośniejsze są grupy głoszące, że ciało, a nawet 
człowiek w okresie prenatalnym, jest tylko własnością drugiego człowieka: 
„Mój brzuch należy do mnie”.

Osoba rozwija swój osobowy potencjał bądź też niszczy swoją osobową 
godność, choć nigdy nie może jej w pełni utracić. Sytuacja ta niesie więc ze 
sobą nie tylko zagrożenia, ale i nadzieję. Z perspektywy personalizmu osoba 
ludzka ma ciągle szansę, by swoje ontologiczne esse przekładać na codzien-
ne fieri91. W literaturze przedmiotu występują zasadniczo dwa rozumienia 
terminu „godność osoby ludzkiej”. W pierwszym (np. M. Ossowska, J. Ko-
zielecki, N. Luhmann) jest ona traktowana jako doskonałość, która powsta-
ła dzięki rozwojowi danej osobowości, zatem jest osiągana poprzez wysiłek 
człowieka, jego pracę nad sobą, działania na rzecz innych ludzi, wierność 
przyjętym wartościom. W tym ujęciu człowiek sam zdobywa własną osobo-
wą godność, ale może ją też zgubić, zniszczyć, utracić, gdyż nie jest ona war-
tością wrodzoną, ale związaną z jego działaniem; stąd jest określana god-
nością osobowościową. Zgodnie z drugim rozumieniem, prezentowanym 
przez personalistów katolickich (np. J. Maritain, M.A. Krąpiec, K. Wojtyła), 
godność osoby ludzkiej to wartość ontyczna, zatem wrodzona, stała, nie-
zbywalna w jakichkolwiek okolicznościach92. Jan Paweł II podkreślał: „On-
tologiczna godność osoby ma w istocie charakter nadrzędny: nie przesłania 
jej nawet błędne i naganne postępowanie człowieka… Należy zatem zmo-
bilizować wszystkie siły nauki i zasoby mądrości do służby prawdziwemu 
dobru człowieka i społeczeństwa w każdej części świata, kierując się pod-
stawowym kryterium godności osoby, w której odzwierciedla się wizerunek 
samego Boga”93. Niniejsza ranga ontologiczna wskazuje, że człowiek jako 
osoba ma swoją godność, pozostaje najdoskonalszą osobą w świecie istot 
stworzonych, zaś jego godność nie może być mu przez nikogo odebrana.

91 Por. J. Głąbiński, Formacja osoby w kontekście społecznym. Krytyczna analiza wybra
nych materiałów dydaktycznych do nauczania religii w gimnazjum i liceum powstałych w Pol
sce po 2001 roku, Kraków 2019.

92 Por. J.M. Mazurek, Godność osoby ludzkiej jako wartość absolutna, „Roczniki Nauk 
Społecznych” 21 (1993) z.1, s. 261–271.

93 Jan Paweł II, W obronie życia i zdrowia każdej osoby 8, Przesłanie do członków Papie-
skiej Akademii Pro Vita, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemo-
wienia/provita_19022005.html (dostęp: 24.07.2020).
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Personalizm katolicki, odwołując się do tomizmu, dokonał jednak reo-
rientacji myśli tomistycznej. Osoba ludzka istnieje tym samym istnieniem, 
co tomistyczna substancja ludzka, ale „być kimś jednym osobowo” nie 
oznacza tego samego, co „być kimś jednym substancjalnie”94. Karol Wojtyła 
uważał, że osoba jest kimś więcej niż tylko zindywidualizowaną naturą, dla-
tego podkreślał rozróżnienie pomiędzy „kimś” a „czymś”, co konsekwentnie 
prowadziło do zmiany w ujmowaniu człowieka, gdyż obok wielostronne-
go i harmonijnego ubogacania się substancji rozumnej wskazywał jej cel 
nadrzędny, to jest afirmację godności osoby jako osoby95. Należy podkre-
ślić, że myśl personalistów katolickich podnosząca kwestię godności osoby 
ludzkiej jest mocno eksponowana w nauczaniu Kościoła, przy czym bywa 
ona ujmowana w dwóch aspektach: jako godność naturalna, o której stano-
wi rozum, wolność i sumienie, i jako godność nadprzyrodzona. O ile Jan 
XXIII w encyklice Pacem in terris96 wskazywał na godność naturalną, o tyle 
Jan Paweł II w wielu dokumentach podkreślał godność nadprzyrodzoną, 
wynikającą ze stworzenia, odkupienia i zaproszenia człowieka do szczęścia 
wiecznego. W encyklice Redemptor hominis wołał: „Kościół, który nie prze-
staje kontemplować całej tajemnicy Chrystusa, wie z całą pewnością wiary, 
że Odkupienie, które przyszło przez Krzyż, nadało człowiekowi ostateczną 
godność i sens istnienia w świecie, sens w znacznej mierze zagubiony przez 
grzech. I dlatego też to Odkupienie wypełniło się w tajemnicy paschalnej, 
prowadzącej przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania”97. W adhortacji 
Ecclesia in America przypominał: „Arcydzieło Boże, człowiek, jest obrazem 
i podobieństwem Boga. Jezus przyjął całą naszą naturę, z wyjątkiem grze-
chu; bronił godności każdej osoby ludzkiej bez wyjątku; umarł za wolność 
wszystkich. Ewangelia pokazuje nam, że Chrystus uznał centralne miejsce 
osoby ludzkiej w porządku natury (por. Łk 12,22–29), w porządku społecz-
nym i religijnym, jak również w odniesieniu do Prawa (por. Mk 2,27), wy-
stępując w obronie tak mężczyzny, jak kobiety (por. J 8,11) i dzieci (por. 
Mt 19,13–15), które w Jego czasach i w ówczesnej kulturze zajmowały 
miejsce podrzędne w obrębie społeczeństwa. Prawa i obowiązki człowieka 
mają uzasadnienie w godności człowieka jako dziecka Bożego. Z tego po-
wodu wszelkie naruszenie godności człowieka stanowi obrazę samego Boga, 

94 A. Rodziński, Osoba, moralność, kultura, Lublin 1989, s. 15.
95 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 109–111.
96 Por. Jan XXIII, Pacem in terris, nr 48.
97 Redemptor hominis, nr 10.
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którego jest obrazem. Godność ta jest wspólna wszystkim ludziom bez wy-
jątku, ponieważ wszyscy zostali stworzeni na obraz Boga (por. Rdz 1,26). 
Odpowiedź Jezusa na pytanie: «kto jest moim bliźnim?» (Łk 10,29) domaga 
się od każdego postawy szacunku dla godności drugiego i troskliwej po-
stawy wobec niego, także wtedy, gdy jest cudzoziemcem lub wrogiem (por. 
Łk 10,30–37)”98. Na podstawie niniejszych tekstów można wnioskować, że 
wartość osoby ludzkiej − jej godność – jest „powinnościorodna” w stop-
niu kategorycznym, bezwzględnym i niestawiającym warunków, ponieważ 
wyklucza ona jakiekolwiek instrumentalne traktowanie osoby przez inną 
osobę, grupy, państwo. Niniejsza norma brzmi jednoznacznie: Persona est 
affirmanda propter se ipsam, zatem osobę należy afirmować dla niej samej99.

Docenić trzeba to, że teolodzy, personaliści, pedagodzy chrześcijańscy 
i katechetycy przyjmują godność osoby ludzkiej i normę personalistyczną 
jako fundament tworzonych teoretycznych koncepcji wychowawczych, od-
wołując się w pierwszym rzędzie do Katechizmu Kościoła katolickiego, który 
zawiera wieloaspektowe odniesienie do godności osoby ludzkiej, zarówno 
w ujęciu naturalnym (rozum, wolna wola, sumienie), jak i nadprzyrodzo-
nym (stworzenie i powołanie przez Boga, a także przeznaczenie człowieka 
do szczęścia wiecznego)100. „Godność osoby ludzkiej ma podstawę w stwo-
rzeniu jej na obraz i podobieństwo Boże; wypełnia się ona w powołaniu jej 
do Boskiego szczęścia. Jest właściwe istocie ludzkiej, że w sposób dobrowol-
ny dąży do tego wypełnienia. Osoba ludzka przez swoje świadome czyny 
dostosowuje się lub nie do dobra obiecanego przez Boga i potwierdzonego 
przez sumienie moralne. Ludzie kształtują samych siebie i wzrastają we-
wnętrznie; całe swoje życie zmysłowe i duchowe czynią przedmiotem swo-
jego wzrostu. Z pomocą łaski wzrastają w cnocie, unikają grzechu, a jeśli go 
popełnili, jak syn marnotrawny, powierzają się miłosierdziu naszego Ojca 
Niebieskiego. W ten sposób osiągają doskonałość miłości”101. Ojciec świę-
ty Jan Paweł II nie poprzestawał na wskazywaniu godności osoby ludzkiej 
wynikającej z aktu stworzenia, ale akcentował także jej chrystocentryczny 
i soteriologiczny charakter, wskazując, że to odkupienie dokonane przez Je-
zusa Chrystusa dało osobie ludzkiej jej ostateczną godność, a także wska-

98 Ecclesia in America, nr 57.
99 Por. J.M. Mazurek, Godność osoby ludzkiej jako wartość absolutna, „Roczniki Nauk 

Społecznych” 21 (1993) z.1, s. 267.
100 Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1700–1876.
101 Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1700.
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zało sens istnienia102. To dlatego nadprzyrodzony wymiar godności osoby 
jest z jednej strony połączony ze stworzeniem człowieka przez Boga, zaś 
z drugiej odkupieniem człowieka, które dokonało się dzięki wcieleniu, ży-
ciu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa oraz przez nieustanną 
współpracę z Duchem Świętym103.

Zagadnienie godności osoby ludzkiej, chociaż nie zawsze wprost, jest 
podejmowane w wielu dokumentach Kościoła, szczególnie od Soboru 
Watykańskiego II104 oraz przez papieży: Pawła VI105, Jana Pawła II106, Be-
nedykta XVI107 i Franciszka108. Uznając wyjątkowość i godność osoby ludz-
kiej oraz jej prawo do wychowania, również posoborowe dokumenty ka-
techetyczne wskazują, że w sytuacji zmieniającej się kultury, a szczególnie 
atakowania dotychczasowych kultur przez wzrastające wpływy zewnętrz-
ne i upowszechnianie się obojętności religijnej, niezbędny jest powrót do 
teologicznego i personalistycznego postrzegania człowieka i wspierania go 
w procesie wychowania109.

W nawiązaniu do Dyrektorium ogólnego o katechizacji z 1997 roku Kon-
ferencja Episkopatu Polski przygotowała Dyrektorium katechetyczne Kościoła 
katolickiego w Polsce, w którym poddano refleksji teologicznej i pastoralnej 
sytuację katechetyczno-pedagogiczną w Polsce w okresie transformacji spo-
łeczno-politycznej. Autorzy tego dokumentu, przyjmując znaną fundamen-
talną katechetyczną wierności Bogu i człowiekowi, wyakcentowali nie tylko 
kwestie związane z głoszeniem orędzia o Bogu, ale skupili się również na 
drugim podmiocie wychowania i katechezy – na człowieku. Jednocześnie 
zaznaczyli, że dramatycznie zmienia się kontekst życia współczesnego wy-

102 Por. Redemptor hominis, nr 10.
103 Por. S. Witkowski, Człowieczeństwo i bóstwo Syna Człowieczego w Jego męce, śmierci 

i zmartwychwstaniu. Trzy pouczenia Jezusa o swej pasji w ujęciu Markowym, „Polonia Sacra” 
19 (2015) nr 3 (40), s. 150.

104 Por. Gaudium et spes; Gravissimum educationis.
105 Por. np.: Humanae vitae; Populorum progressio; Octogesima adveniens, Evangelii nun

tiandi.
106 Por. np.: Redemptor hominis; Evangelium vitae; Veritatis splendor; Familiaris consortio; 

Christifideles laici; Redemptoris custos; Gratissimam sane; Mulieris dignitatem; Jan Paweł II, 
Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, red. 
S. Dziwisz, J. Kowalczyk, T. Rakoczy, Watykan 1986.

107 Por. np.: Deus Caritas est; Caritas in veritate.
108 Por. np.: Amoris laetitia; Evangelii gaudium.
109 Por. Dyrektorium ogólne o katechizacji, nr 18–23.
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chowanka110, stąd konieczność powrotu do podstawowej prawdy o człowie-
ku: „Nie można bowiem mówić o prawdziwym i pełnym rozwoju, a także 
o wychowaniu tam, gdzie brakuje wystarczających środków materialnych dla 
zaspokojenia podstawowych potrzeb i dążeń osoby ludzkiej. Podobnie nie 
może być prawdziwego rozwoju osoby i życia społecznego w takich warun-
kach, w których nie szanuje się godności osoby, wartości duchowych, nie 
promuje się rozwoju kultury i nauki, nie uznaje się kompetencji zawodowych 
osób, brakuje troski o dobro wspólne, a jedynie zabiega się o posiadanie dóbr 
materialnych, co przyjmuje niekiedy formy wyzysku ekonomicznego”111.

Można zatem stwierdzić, iż autorzy dyrektorium rozpoznają aktualne 
wyzwania wychowawcze i katechetyczne wynikające z nowej rzeczywisto-
ści politycznej, ekonomicznej i społeczno-kulturowej, zdając sobie sprawę, 
że odejście od totalitaryzmu socjalistycznego nie wiąże się z automatyczną 
zmianą społeczną, ale wymaga adekwatnego procesu wychowawczego, aby 
człowiek umiał odnaleźć się w nowych warunkach życia. Z argumentacji 
Autorów niniejszego dyrektorium wynika, że szacunek dla godności osoby 
pozostaje bazą do prawidłowego wychowania człowieka, zaś jej unicestwie-
nie niszczy nie tylko samego człowieka, ale również jego kulturę, naukę 
i cywilizację112. Rozwijająca się obecnie kultura konsumpcyjna ocenia czło-
wieka według kategorii posiadania, a tym samym osoby słabiej uposażone 
materialnie spycha na margines życia społecznego. W tej sytuacji niezbędne 
jest wychowanie młodego pokolenia tak, by nabyło ono umiejętności rozpo-

110 „Przyczyny kryzysowych sytuacji w naszej Ojczyźnie, związane z transformacją ustro-
jową, są bardzo złożone. Zachodzące przemiany niosą niejednokrotnie z sobą konieczność 
wielu ograniczeń i wyrzeczeń. Duszpasterstwo, wychowanie chrześcijańskie i katecheza, 
świadome tych faktów, nie mogą jednak godzić się na taki rodzaj przemian, które dokonują 
się kosztem godności osoby ludzkiej”. Dyrektorium katechetyczne, nr 6.

111 Dyrektorium katechetyczne, nr 6.
112 „Kultura zajmuje bardzo ważne miejsce w całokształcie życia i powołania chrześci-

jańskiego. Jest ona wyrazem pierwotnego zamysłu Bożego, aby człowiek czynił sobie ziemię 
poddaną. Człowiek żyje prawdziwym życiem ludzkim dzięki kulturze. Jest on podmiotem, 
a także jedynym przedmiotem i celem kultury, stanowi dla niej zawsze fakt pierwotny i pod-
stawowy. Kultura zatem w sposób szczególny ukazuje godność człowieka, o którym wia-
ra uczy, że jest stworzony na obraz Boży. Więź, jaka zachodzi między kulturą a wiarą, ma 
ogromne znaczenie wychowawcze, a ukazanie jej przyczynia się do zintegrowania wychowa-
nia naturalnego z religijnym. Należy także zwrócić uwagę na wspólnotowo-twórczy wymiar 
kultury w odniesieniu do dziejów własnego narodu, przenoszony jednocześnie na płaszczy-
znę uniwersalną”. Dyrektorium katechetyczne, nr 69.
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znawania godności osoby ludzkiej niezależnie od jej zasobów finansowych, 
pozycji społecznej, zawodowej czy prezentacji medialnej. Podobnie jak 
wcześniej papież Jan Paweł II, autorzy Dyrektorium katechetycznego Kościo
ła katolickiego w Polsce wskazują na miłość jako lekarstwo na ujawniające 
się współcześnie zagrożenia. Przypominają, że każdy człowiek jest wezwa-
ny do bezwarunkowego i bezinteresownego miłowania drugiej osoby, i to 
nie tylko w bardzo bliskich relacjach dwóch osób, ale także w każdej relacji 
międzyosobowej. Można to uznać za wyraźne przeciwstawienie ponowo-
czesnemu utylitaryzmowi i wszelkim przedmiotowym ujęciom człowieka. 
Z tego powodu człowiek, który jako osoba pozostaje w relacji do innych 
osób, potrzebuje rozpoznawać, uznawać i afirmować wartość drugiej osoby: 
„Naturalnymi wspólnotami są rodzina i naród. Katecheza Kościoła winna 
więc zwracać uwagę na umacnianie więzi rodzinnych, i to nie tylko w od-
niesieniu do rodziców i dzieci, rodzeństwa, ale także wobec najstarszych 
członków rodziny. Nacechowane miłością relacje rodzinne stanowią najlep-
sze lekarstwo na mentalność konsumpcyjną, niszczącą wspólnotę i poniża-
jącą godność osoby ludzkiej poprzez jej urzeczowienie”113.

Warto przypomnieć, że w polskim kontekście politycznym, ekonomicz-
nym, społeczno-kulturowym, edukacyjnym i religijnym pojęcie godności 
osoby ludzkiej, chociaż było obecne w nauczaniu Kościoła katolickiego, to 
jednak w przestrzeni publicznej zostało ujawnione dopiero w sierpniu 1980 
roku, kiedy w etosie zainicjowanego wówczas ruchu „Solidarność” odwoła-
no się do postulatu godności robotniczej, prezentując ją na transparentach 
wczesnego strajku114. Stopniowo poszanowanie godności człowieka stało 
się podstawą przygotowywanych praw obywatela. Odniesienie do godności 
osoby i prezentacja praw obywatela została dokonana w Konstytucji Rze
czypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. W preambule znajduje się 
sformułowanie: „Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę 
Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie 
przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku so-
lidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną pod-
stawę Rzeczypospolitej Polskiej”115.

113 Dyrektorium katechetyczne, nr 28.
114 Por. J.J. Mrozek, Godność osoby ludzkiej jako źródło praw człowieka i obywatela, „Civi-

tas et Lex” (2014) nr 1, s. 41–47.
115 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp? 

id=WDU19970780483 (dostęp: 27.07.2020).
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Godność osoby została wskazana jako podstawowa norma konstytucyj-
na, będąca punktem wyjścia do dalszych regulacji związanych z prawami 
jednostki: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło 
wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej posza-
nowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”116. Określana jako 
norma norm stanowi ona fundament wszelkiej wykładni ustawy zasadni-
czej, zatem godność osoby pozostaje podstawą wszelkich praw konstytucyj-
nych i wyraża się zarówno w odniesieniu do własnej wartości, jak i oczeki-
waniu jej respektowania przez innych ludzi117, o czym stanowi art. 31 ust. 
2 zd. 2. Konstytucji: „Każdy jest zobowiązany szanować wolności i prawa 
innych”118. W sytuacji wystąpienia naruszenia własnej godności każda oso-
ba może wnieść skargę na akt normatywny do Trybunału Konstytucyjnego.

Nie tylko konstytucja, ale także inne powstające u początków III Rzeczy-
pospolitej dokumenty państwa odwoływały się do godności osoby. Jednym 
z ważnych zadań koalicji AWS–UW było przygotowanie polityki proro-
dzinnej z zachowaniem godności każdego człowieka. Opracowany i przy-
jęty przez Radę Ministrów 3 listopada w 1999 roku Program polityki pro
rodzinnej państwa zakładał kierunki działań na rzecz rodziny akceptujące 
wartość rodziny jako wspólnoty i każdego jej członka119, nawiązując w du-
żym stopniu do Karty Praw Rodziny120 będącej realizacją życzenia przed-
stawionego przez Synod Biskupów w 1980 roku, który podjął zagadnienie 
zadań chrześcijańskiej rodziny we współczesnym świecie. Niestety, póź-
niejsze działania rządu PO–PSL odeszły od tych założeń i skupiły się raczej 
na poprawie dostępności do publicznej opieki nad dziećmi oraz usuwaniu 
nierówności między kobietami i mężczyznami na rynku pracy. Dopiero od 
2015 roku rząd Zjednoczonej Prawicy odszedł od dotychczasowej polityki 
socjalnej i przyjął założenia polityki prorodzinnej, koncentrując się nie tyl-
ko na zwiększeniu dochodów rodziny za pomocą świadczenia pieniężnego, 
ale podejmując także szereg inicjatyw potwierdzających ważność rodzi-

116 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 30.
117 Por. J.J. Mrozek, Godność osoby ludzkiej jako źródło praw człowieka i obywatela, „Civi-

tas et Lex” (2014) nr 1, s. 41–47.
118 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 31.
119 Por. Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny, Polityka prorodzinna państwa. Program, 

Warszawa 2000, s. 5.
120 Por. Karta Praw Rodziny, https://www.srk.opoka.org.pl/srk/srk_pliki/karta.htm (do-

stęp: 27.07.2020).
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ny, a w niej godność każdej osoby. Mocno zaakcentowano podmiotowość 
i godność rodziny, a także wartość każdej jednostki jako najcenniejszego 
dobra społeczeństwa, narodu i państwa.

Ważnym działaniem z zakresu wzmacniania wartości rodziny stały się 
organizowane w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej Narodo-
we Debaty o Rodzinie121. Pierwsza odbyła się 27 września 2017 roku, zaś 
druga 11 października 2018 roku. Już wprowadzające wystąpienie Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbiety Rafalskiej, pokazało, że rząd 
potwierdza przekonanie, że istotną wartością jest rodzina, która zapewnia 
prawidłowy rozwój i wychowanie człowieka. U początku wszelkich działań 
na rzecz małżeństwa i rodziny „musi się znaleźć godność osoby ludzkiej. 
Myślimy najpierw o godności małego dziecka, niezależnie od etapu rozwoju 
i stanu świadomości. Nigdy nie jest za wiele wskazywania i egzekwowania 
godności kobiety. Jest to istotne szczególnie w naszym narodzie, który w tym 
zakresie może się poszczycić konkretnymi wielowiekowymi osiągnięciami. 
Pragniemy mocno podkreślić, że każda kobieta ma prawo do niezależno-
ści, swobodnego kreowania własnego życia, realizacji planów i rozwijania 
ambicji w życiu zawodowym, godziwego wynagrodzenia i dostępności 
do wszystkich stanowisk, ale też pełnej wolności w realizowaniu się jako 
żona i matka. W obecnej rzeczywistości, charakteryzującej się słabnięciem 
roli mężczyzny, chcemy pokreślić wielką godność przedstawicieli tej płci. 
Szczególnie istotne jest wskazanie, że dziesiątki pokoleń odpowiedzialnych 
mężów i ojców za punkt odniesienia stawiało sobie triadę największych 
wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna, w imię której mocno angażowali się w za-
bezpieczanie podstaw bytu materialnego rodziny, wychowanie potomstwa 
w oparciu o wartości chrześcijańskie, ale też bez zawahania gotowi byli od-
dać życie w ich obronie”122.

To niezwykle czytelne i jednoznaczne wystąpienie minister Rafalskiej, 
podkreślające godność kobiety, mężczyzny i dziecka w ujęciu historycznym 
i egzystencjalnym, było nawiązaniem do słów papieża Polaka wygłoszonych 
w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej w 1999 roku: „Dzieląc radość z po-
zytywnych przemian dokonujących się w Polsce na naszych oczach, winni-

121 Por. G. Ożarek, M. Guzewicz, Wstęp, w: Narodowa Debata o Rodzinie. Główne potrze
by polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 2018, s. 8.

122 E. Rafalska, Wystąpienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w: Narodowa 
Debata o Rodzinie. Główne potrzeby polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 
2018, s. 8.
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śmy sobie również uświadomić, że w wolnym społeczeństwie muszą istnieć 
wartości zabezpieczające najwyższe dobro całego człowieka. Wszelkie prze-
miany ekonomiczne mają służyć kształtowaniu świata bardziej ludzkiego 
i sprawiedliwego. Pragnąłbym życzyć polskim politykom i wszystkim oso-
bom zaangażowanym w życiu publicznym, by nie szczędzili sił w budowa-
niu takiego państwa, które otacza szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, 
wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do pracy, widzi istotne 
sprawy całego narodu i jest wrażliwe na potrzeby konkretnego człowieka, 
szczególnie ubogiego i słabego”123. Troszcząc się o każdego człowieka, każdą 
rodzinę i swój ukochany naród, ojciec święty Jan Paweł II dbał, by człowiek 
nie był jedynie dodatkiem do jakości posiadanych przez dane społeczeństwo, 
ale zupełnie inną, oryginalną całością. Dlatego dostrzegając istniejące zagro-
żenie sprowadzenia człowieka do elementu społeczeństwa podporządkowa-
nego celom tegoż społeczeństwa wzywał, by to osoba ludzka stała się funda-
mentem życia społecznego, a jej pełne człowieczeństwo celem tworzonego 
przez ludzi prawa124. Godność osoby ludzkiej stanowiła dla Jana Pawła II nie-
zniszczalną własność każdego człowieka, gdyż opierał ją na wyjątkowości, 
oryginalności i umiłowaniu każdej osoby stworzonej przez Boga125, stąd we-
zwanie o mądrą, odpowiedzialną i sprawiedliwą politykę na rzecz człowieka 
i wspólnoty rodzinnej.

123 Jan Paweł II, Przemówienie w Parlamencie, Warszawa, 11.06.1999, http://mateusz.pl/
jp99/pp/1999/pp19990611a.htm (dostęp: 22.07.2020).

124 Por. Redemptor hominis, nr 10; Veritatis splendor, nr 31–32; Familiaris consortio, nr 8; 
Gratissimam sane, nr 9; Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników sympozjum nt. Evangew
lium vitae a prawo, „L`Osservatore Romano” 9 (1996), s. 43; Jan Paweł II, Człowiek – drogi 
do pełnego odnalezienia siebie. Do Polaków w RFN. Moguncja, 16 XI 1980, w: Wiara i kultura, 
Rzym 1986, s. 28–29; K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Kraków 1999, s. 95–97, 
123–126; J. Gałkowski, Jan Paweł II o godności człowieka, w: Zagadnienie godności człowieka, 
red. J. Czerkawski, Lublin 1994, s. 107; J. Moltmann, Bóg w stworzeniu, Kraków 1995, s. 365; 
P. Magier, Kategorie humanizmu w pedagogice na przykładzie nowego wychowania oraz perso
nalizmu chrześcijańskiego, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, 
red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 369; A. Szostek, Wokół godności prawdy i miłości, Lublin 1998, 
s. 48–53; J. Krucina, Prawda o człowieku miarą wolności, w: W prawdzie ku wolności. W kręgu 
encykliki Veritatis splendor, red. E. Janiak, Wrocław 1994, s. 136–139.

125 Por. Christifideles laici, nr 5, 37; Evangelium vitae, nr 34, 70–71; Pastores dabo vobis, 
nr 9; Jan Paweł II, Solidarność z ludźmi niepełnosprawnymi, Watykan, 8 III 1981 r., w: Anioł 
Pański z papieżem Janem Pawłem II, t. I, Kraków 1983, s. 349.
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Krytyczna analiza dokumentów przygotowanych przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej126 po 2015 roku ukazuje odejście od 
przedmiotowego traktowania rodziny i jej członków na rzecz jej podmio-
towego ujęcia. Zgodnie z nowym spojrzeniem na wspólnotę rodzinną dział 
ministerstwa zajmujący się rodziną podejmuje między innymi następujące 
kwestie: działania w kierunku poprawy sytuacji demograficznej w Polsce; 
wzmocnienie opieki nad dzieckiem do trzech lat; pomoc, ochronę i wspar-
cie rodziny z dziećmi na utrzymaniu (zwłaszcza rodziny w trudnej sytuacji 
finansowej i społecznej), rozwój prawidłowego systemu pieczy zastępczej 
nad dzieckiem; koordynowanie i podtrzymywanie współpracy wszelkich 
organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz różnych 
instytucji działających na rzecz praw rodziny i dziecka; podtrzymywanie 
współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji praw rodziny i dziec-
ka127. Można zatem przyjąć, że obecna polityka społeczna państwa na rzecz 
rodziny, chociaż nie jest jeszcze idealnym modelem, to stara się podejmować 
potrzeby współczesnej rodziny, wzmacniając jej więzi rodzinne i społeczne. 
W wypowiedziach ekspertów Narodowej Debaty o Rodzinie podkreślano, że 
„rodzina to wspólnota osób zbudowana na – z założenia trwałym – związku 
małżeńskim kobiety i mężczyzny, która dąży do realizacji wspólnego dobra, 
jakim jest: budowanie głębokich i prawidłowych więzi (więzi małżeńskiej 
oraz więzi rodzinnych – także więzi międzypokoleniowych); zaspokajanie 
istotnych potrzeb wszystkich członków rodziny; kształtowanie właściwych 
postaw wobec najważniejszych wartości i norm cenionych w danej rodzi-
nie, w społeczeństwie i w narodzie, a także we wspólnocie ogólnoludzkiej 
(takich jak: godność każdej osoby, dobro, prawda, piękno, prawo do życia, 
prawo do godnego życia, prawo do rozwoju, do życia zgodnego z uznawaną 
hierarchią wartości, do wolności, do szacunku, do życia w pokoju itp.), od-

126 Istotnym wyrazem przemian zachodzących w Ministerstwie była m.in. dokonana 
z dniem 16 listopada 2015 roku (rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej) zmiana nazwy z „Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej” na „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”.

127 Por. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, https://www.gov.pl/web/rodzi-
na/informacje–o–urzedzie (dostęp: 27.07.2020).
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powiedzialne wypełnianie ważnych społecznych zadań, jakich od rodziny 
oczekuje społeczeństwo”128.

Doceniając pozytywne działania państwa sprzyjające rodzinie i wspie-
rające ją w wypełnianiu podstawowych funkcji (prokreacyjnej, emocjonal-
nej, ekonomicznej, socjalizacyjno-wychowawczej, opiekuńczej i religijnej), 
m.in. przez wsparcie finansowe, wzmocnienie usług na rzecz rodziny, przy-
wrócenie wieku emerytalnego i politykę senioralną, familiolodzy, w tym 
członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, zwracali jednak 
uwagę, że podstawowych problemów małżeństwa i rodziny nie rozwiąże 
wyłącznie poprawa warunków mieszkaniowych ani zwiększenie form opie-
ki nad dziećmi, czy nawet tak ceniony program Rodzina 500+129, gdyż we 
współczesnym polskim społeczeństwie ujawnia się „permisywizm moral-
ny, deprawacja seksualna, niedosyt wychowania moralnego, lansowanie 
hedonizmu i konsumpcjonizmu, brak integralnego ujmowania człowieka 
(uwzględniającego aspekt somatyczny, psychiczny, duchowy i społeczny), 
próby zastępowania wychowania do życia w rodzinie edukacją seksualną 
typu B i C, dewaluacja małżeństwa, promocja innych związków (przygod-
nych, kohabitacyjnych, homo- i biseksualnych), negatywna prezentacja 
małżeństwa i rodziny w filmach, audycjach, artykułach, niewystarczające 
przygotowanie do małżeństwa, rozwody, eliminacja płodności, aborcja, 
osłabianie wychowawczej roli rodziców, ośmieszanie autorytetu Kościo-
ła”130. W związku z licznymi zagrożeniami polskiej rodziny i każdej osoby 
funkcjonującej w rodzinie niezbędne jest nie tylko podawanie propozycji 
wsparcia skierowanych bezpośrednio do członków rodziny, ale także do 
wszystkich, którzy z racji posiadanej pozycji społecznej lub wykonywanego 
zawodu mogą oddziaływać na rodziny. W tym znaczeniu w interesie spo-
łecznym byłyby m.in. prorodzinne szkolenia polityków, aby potrafili pra-

128 M. Ryś, Znaczenie rodziny jej rola w budowaniu cywilizacji miłości, w: Narodowa De
bata o Rodzinie. Główne potrzeby polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 
2018, s. 65.

129 Por. R. Szarfenberg, Dwa lata programu 500 Plus a ubóstwo rodzin i dzieci, w: Rodzi
na w społeczeństwie – relacje i wyzwania, red. E. Osewska, J. Stala, Kraków 2019, s. 75–97; 
M. Maląg, Program 500+ w Wielkopolsce, w: Rodzina w społeczeństwie – relacje i wyzwania, 
red. E. Osewska, J. Stala, Kraków 2019, s. 99–107.

130 U. Dudziak, Wartość, potrzeby i sposoby wsparcia rodziny, w: Narodowa Debata o Ro
dzinie. Główne potrzeby polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 2018, s. 92. 
Por. J. Pulikowski, Jakość małżeństwa, jakość społeczeństwa, w: Narodowa Debata o Rodzinie. 
Główne potrzeby polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 2018, s. 24–30.
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widłowo ocenić, czy podejmowane przez nich decyzje służą rodzinie, czy 
raczej jej szkodzą jako wspólnocie lub poszczególnym jej członkom131.

Niezbędne są adekwatne działania w sferze prawno-instytucjonalnej, 
które skierowane na rodzinę będą ją umacniać jako instytucję i wspólno-
tę, dlatego „antyrodzinnymi są te wszystkie rozwiązania, które prowadzą 
do osłabienia więzi rodzinnych, zmniejszenia zakresu odpowiedzialności 
i kompetencji rodziny (np. zmniejszenia zakresu władzy rodzicielskiej). To 
działania zmierzające do ustanawiania dla wybranych kategorii osób w ro-
dzinie specjalnych instytucji zastępujących je w dochodzeniu ich praw naru-
szanych przez innych członków rodziny, na przykład rzecznicy praw kobiet, 
dzieci, niepełnosprawnych i in. Wszystkie te instytucje, stając w obronie, 
będąc rzecznikami, zastępując rodzinę w jej funkcjach, są w swojej istocie 
antyrodzinne, bo osłabiają więzi i solidarny wysiłek rodziny w pokonywa-
niu trudności. Pokazują także, że zwykłe rozwiązania zastosowane w pra-
wie (rodzinnym, cywilnym i in.) oraz w polityce społecznej są nieskuteczne 
i nie działają prawidłowo”132. W sytuacji ukazywania przez familiologów, 
socjologów i politologów licznych wyzwań stojących przed rodziną133 po-
winna się rozwijać polityka wspierająca rodzinę, a zanikać typowa polityka 
socjalna, to znaczy interwencyjna w odniesieniu do rodzin dysfunkcyjnych 
i znajdujących się w trudnej sytuacji134.

Zaprezentowane przez naukowców, a także przedstawicieli samorzą-
dów lokalnych, reprezentantów różnych organizacji pozarządowych, prak-

131 Por. U. Dudziak, Wartość, potrzeby i sposoby wsparcia rodziny, w: Narodowa Debata 
o Rodzinie. Główne potrzeby polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 2018, 
s. 93.

132 J. Hrynkiewicz, Polityka społeczna wobec rodziny. Wybrane aspekty, w: Prorodzinne 
rozwiązania w systemie podatkowym. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję 
Rodziny Sejmu RP, Warszawa 1998, s. 17.

133 Por. M. Grabowski, Niepokojący wzrost liczny rozwodów w Polsce, w: Narodowa Debata 
o Rodzinie. Główne potrzeby polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 2018, 
s. 55n; J. Krupska, Potrzeby rodzin w Polsce, w: Narodowa Debata o Rodzinie. Główne po
trzeby polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 2018, s. 86–90; E. Osewska, 
Trwałe i szczęśliwe małżeństwa podstawą zdrowego społeczeństwa, w: Narodowa Debata o Ro
dzinie. Główne potrzeby polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 2018, s. 11–
23; J. Pulikowski, Jakość małżeństwa, jakość społeczeństwa, w: Narodowa Debata o Rodzinie. 
Główne potrzeby polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 2018, s. 24–30.

134 Por. Pełnomocnik Rządu do Spraw Rodziny, Polityka prorodzinna państwa, Warszawa 
2000, s. 5.
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tyków podczas obydwu Narodowych Debat postulaty wynikające z dobrej 
znajomości aktualnego stanu polskiej rodziny wymagają mądrego i odpo-
wiedzialnego wdrażania we wszystkich sferach135: politycznej, społecznej, 
prawnej, ekonomicznej, kulturowej, ale również edukacyjnej.

W odniesieniu do edukacji człowieka nie można zapomnieć o koniecz-
ności przyjęcia prawidłowych założeń antropologicznych oraz zadbania 
o rzetelne podstawy filozoficzne w zakresie wiedzy o człowieku. Model 
kształcenia i wychowania bezpośrednio zależy od założonej koncepcji czło-
wieka, co zostało wskazane w materiałach z Narodowej Debaty o Rodzinie: 
„urodzenie, wychowanie i wykształcenie człowieka w długofalowej perspek-
tywie decyduje o bogactwie narodu (również w kategoriach ściśle ekono-
micznych). Nie ma lepszej inwestycji nad inwestycję w człowieka. Oby czło-
wieka najwyższego formatu – rozumnego, wolnego i wiernego. Rozumnego, 
czyli zdolnego do rozpoznania rozumem, co jest dla niego i innych obiek-
tywnie dobre, a co złe. Rozpoznania opartego na prawidłowej hierarchii 
wartości. Całe pokolenia Polaków były gotowe do największych poświęceń 
w imię wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna. Wolnego, czyli posiadającego we-
wnętrzną wolność (zdobywaną w trudzie), pozwalającą zawsze wybrać do-
bro, a odrzucić zło bez względu na okoliczności, ostatecznie nawet za cenę 
życia. Człowiek rozumny i wolny może zadysponować sobą w życiu, obrać 
drogę miłości (rozumianej jako bezinteresowny dar z siebie samego) i wier-
nie wypełnić ją do końca (w małżeństwie lub innym powołaniu). Wierność 
ostatecznie podsumowuje życie człowieka. Tylko człowiek rozumny i wol-
ny jest zdolny do wierności i może być w pełni szczęśliwy”136. Wychowanie 
w tak ujętej perspektywie pedagogicznej jest zasadniczo wychowaniem do 
bycia osobą, zatem jest to działanie prowadzące do wzmocnienia własnego 
„ja”, odkrycia swojej wartości jako osoby oraz rozpoznania i realizowania 
cech osoby ludzkiej oraz wzmocnienia poczucia godności jako osoby137. Ko-

135 W Polsce funkcjonuje wiele organizacji, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz 
rodziny od naukowych np. Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne po praktyczne, np. Fun-
dacja Mamy i Taty dążących do umacniania działań prorodzinnych i eliminowania działań 
mających negatywny wpływ na kondycję rodziny.

136 J. Pulikowski, Jakość małżeństwa, jakość społeczeństwa, w: Narodowa Debata o Rodzi
nie. Główne potrzeby polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 2018, s. 24.

137 Por. T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, w: Człowiek, wychowanie, kultura, 
red. F. Adamski, Kraków 1993, s. 108.
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niecznym warunkiem skuteczności wychowania jest prawidłowa koncepcja 
osoby ludzkiej138.

Pytanie o koncepcję człowieka i marksistowska odpowiedź na to za-
gadnienie nie została odrzucona ani usunięta na margines wraz z formal-
nym odejściem ideologii komunistycznej. Debata na temat człowieka trwa 
w polskim społeczeństwie, a biorąc pod uwagę przedstawione w pierwszym 
rozdziale uwarunkowania płynnej nowoczesności, można uznać, że nawet 
się nasiliła. To dlatego tak ważne jest wspieranie dziecka i młodego czło-
wieka w rozpoznawaniu własnej godności, a także odkrywaniu jej w innym 
człowieku. Środowiskiem, w którym człowiek najbardziej naturalnie roz-
poznaje, kim jest, i odkrywa swoją godność, jest niewątpliwie rodzina. Jeśli 
funkcjonuje prawidłowo, to pozostaje wspólnotą bezinteresownej miłości 
i solidarności, przekazującą wartości niezbędne dla rozwoju człowieka139. 
Doświadczenie miłości, szacunku, poczucia własnej wartości i wartości in-
nych członków rodziny uzmysławia dziecku także jego prawa i obowiąz-
ki mające swoje korzenie w godności osoby ludzkiej. Najważniejszą rolę 
w tym procesie odgrywają rodzice, czy opiekunowie, którzy stają się wzo-
rem zachowań dla swojego potomstwa140. Najlepszym środowiskiem z per-
spektywy wychowania dziecka jest rodzina pełna, stabilna, zbudowana na 
mocnym fundamencie moralnym oraz połączona silnymi więzami miłości, 
składająca się z kobiety – matki i mężczyzny – ojca, i dzieci, które są kocha-
ne, bezpieczne i wychowywane zgodnie z personalistyczną koncepcją czło-
wieka141. Jednak każde dziecko, młody człowiek i dorosły, choćby wzrastają-
cy w dysfunkcyjnej rodzinie, nie może zostać pozbawiony swojej osobowej 

138 Por. S. Michałowski, Kategorie edukacyjne w pedagogii współbycia osobowego, w: Wy
chowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007, 
s. 192; A. Rodziński, Osoba, moralność, kultura, Lublin 1989; H. Pilus, Godność człowieka 
jako osoby, Warszawa 1997; J. Bińczycka, Między swobodą a przemocą w wychowaniu, Kra-
ków 2005.

139 Por. np.: Rodzina w społeczeństwie – relacje i wyzwania, red. E. Osewska, J. Stala, Kra-
ków 2019.

140 Por. M. Ryś, Znaczenie rodziny jej rola w budowaniu cywilizacji miłości, w: Narodowa 
Debata o Rodzinie. Główne Potrzeby polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 
2018, s. 65.

141 Por. J. Pulikowski, Jakość małżeństwa, jakość społeczeństwa, w: Narodowa Debata 
o Rodzinie. Główne potrzeby polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 2018, 
s. 24–30.
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godności142, lecz potrzebuje wsparcia ze strony innych instytucji, a przede 
wszystkim Kościoła i szkoły. Odpowiedzialna edukacja może być szansą dla 
współczesnego młodego pokolenia na odkrycie podstawowych wartości. 
W prawidłowo realizowanym procesie wychowawczym dziecko, nastolatek 
czy młody dorosły może zyskać lub odzyskać prawdę o samym sobie jako 
o osobie obdarzonej godnością. Może zobaczyć, że jego sposób bytowania 
w świecie jest różny od pozostałych istot żyjących i względem nich także 
nadrzędny. Szczególnym zadaniem nauczycieli, wychowawców i duszpaste-
rzy staje się troska o to, by wychowanek dostrzegł, że jest osobowym pod-
miotem, osobą posiadającą swoją godność, ale również ma wynikające z tej 
godności prawa i obowiązki.

W niniejszym podrozdziale, w oparciu o dokumenty Kościoła i państwa, 
zaprezentowano tezę, że godność osoby ludzkiej jest wartością nadrzędną 
i stanowi fundament wychowania człowieka, dając szansę na pokonanie 
trudności, zagrożeń i kryzysów zawiązanych z postrzeganiem człowieka we 
współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

2.3. Wychowanie osoby do życia we wspólnocie

Wychowanie człowieka jako osoby wiąże się z przekonaniem, że jest on isto-
tą społeczną (homo socialis) pozostającą w relacjach z innymi osobami, dla-
tego czuje się dobrze wtedy, kiedy rozwija się, wzrasta, wychowuje i pracuje, 
przebywając wśród innych ludzi i pozostając z nimi. W ujęciu klasycznej 
filozofii samotność jest dla człowieka przykra, a całkowite pozbawienie go 
kontaktu z innymi ludźmi staje się dla niego karą143. Z tego podstawowe-
go założenia wyłania się potrzeba respektowania obydwu wymiarów życia 
człowieka: indywidualnego i społecznego, tymczasem „współczesna kultu-
ra ze względu na swoje silne nacechowanie utylitarystycznym indywidu-
alizmem oraz technokratycznym ekonomizmem sprzyja wyraźnemu niedo-
wartościowaniu osoby ludzkiej. Współczesna cywilizacja, choć przedstawia 

142 Por. Veritatis splendor, nr 13; Jan Paweł II, Słowo do ludzi zranionych przez życie, Tours, 
21 IX 1996, w: Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 522.

143 Por. S. Kowalczyk, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły, Lublin 2010, s. 120–
122; S. Kowalczyk, Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje, Lublin 2012, s. 135–136; 
H. Kiereś, Osoba i społeczność, Lublin 2013, s. 183.
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się jako antropocentryczna, paradoksalnie stanowi dla godności człowieka 
tak silne zagrożenie, jakiego jeszcze nigdy ludzkość nie doświadczała. Ma 
ona wprost potężną tendencję do tego, aby wyeliminować jakąkolwiek bar-
dziej pogłębioną myśl o ludzkiej godności. Nie sposób rzeczywiście odwo-
ływać się do godności człowieka, a zwłaszcza respektować ją, skoro jest ona 
postrzegana jako byt właściwie płynny i pozbawiony trwałej konsystencji. 
Pomimo że człowiek jest właściwie uwikłany w sieć licznych relacji i coraz 
bogatszych form komunikacji, to zrazem jawi się nierzadko jako mocno od-
izolowany od innych ludzi”144.

Troszcząc się o wychowanie młodego pokolenia, warto sięgnąć do pod-
staw filozoficznych, aby tu szukać społecznych ujęć człowieka. Analiza filo-
zoficzna dotycząca pytania o człowieka i jego życie społeczne ujawnia trzy 
podstawowe modele: indywidualizm, kolektywizm i personalizm. U pod-
staw każdego z nich znajdują się odmienne założenia antropologiczne. In-
dywidualizm zwraca uwagę na dobro jednostki, jej potrzeby, oczekiwania, 
interesy i prawa, sprowadzając społeczność do roli strażnika przywilejów 
należnych jednostkom. Natomiast kolektywizm daje pełnię człowieczeń-
stwa jednostkom na określonym poziomie życia społecznego, sprowadzając 
jednostkę do roli wytworu społeczeństwa, grupy, klasy czy państwa. Per-
sonalizm odrzuca obydwa wyżej wymienione rozwiązania, uznając życie 
społeczne jako wspólnotę osób. Zgodnie z założeniami filozofii persona-
listycznej człowiek nie jest tylko jednostką nabywającą swoją wartość we 
wspólnocie, ale jest osobą, to znaczy kimś, kto ma wartość sam w sobie, 
w swojej rozumnej i wolnej naturze. Dlatego według personalizmu społe-
czeństwo nie jest jedynie zbiorem czy układem jednostek, ale wspólnotą 
osób145. Warto pamiętać, że dyskurs antropologiczny nie jest jedynie kwestią 
czysto teoretyczną, ale ma swoje przełożenie na praktykę życia codziennego 
człowieka, w tym proces jego wychowania. Błędna antropologia przynosi 
negatywne skutki na poziomie traktowania człowieka oraz funkcjonowania 
systemu organizacji życia społecznego. Zafałszowanie prawdy o człowieku 
przenosi się na przedmiotowe traktowanie człowieka, zwłaszcza słabego, 

144 J. Głąbiński, Formacja osoby w kontekście społecznym. Krytyczna analiza wybranych 
materiałów dydaktycznych do nauczania religii w gimnazjum i liceum powstałych w Polsce po 
2001 roku, Kraków 2019, s. 45.

145 Por. Z. Pawlak, Formy uczestnictwa człowieka we wspólnocie według Karola Wojtyły, 
„Studia Wrocławskie” (2006) nr 9, s. 51–62.
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chorego czy z niepełnosprawnościami146. Dlatego należy uznać, że pono-
woczesny totalitaryzm ma swoje korzenie w negacji transcendentnie poj-
mowanej godności osoby ludzkiej147. Trudno też w oparciu o redukcyjną 
antropologię mówić o formacji człowieka w perspektywie jego osobowego 
spectrum.

W nawiązaniu do filozofii klasycznej personalizm postrzega człowieka 
jako byt społeczny ze swojej natury, ale nie poprzez odwołanie do specjalnej 
umowy z innymi ludźmi148. Bez odniesień do społeczeństwa człowiek nie 
mógłby wyjść ze stanu „zwierzęcości” i nie stałby się osobą samoświadomą 
swojego statusu ontycznego, bowiem każde ludzkie „ja” może odkryć siebie 
dopiero w kontekście innego „ja”, które pozostaje do niego podobne, ale jest 
także wyraźnie odrębne149. Można stwierdzić, że ontycznie osoba staje się 
sobą, kiedy realizuje różnorodne odniesienia do innych osób, w tym cał-
kowicie bezinteresowne150. Personalizm, zwłaszcza personalizm katolicki, 
odrzuca przyjmowane od oświecenia (za T. Hobbesem i J.J. Rousseau) za-
łożenie, że człowiek to byt z natury skrajnie egoistyczny, niespołeczny, nie-
zaangażowany, realizujący czysto konwencjonalne więzi społeczne, służące 
jego interesom151. Według przedstawicieli personalizmu każda osoba rozwi-
ja się, staje sobą i funkcjonuje nie tylko sama w sobie i sama przez się, ale 
także przez ontyczne odniesienia zarówno do innej osoby, jak również do 
innych osób. „Dzięki relacji do społeczności osobowość otrzymuje wyższą 
ludzką istotowość, spełniając się dopiero w fakcie, treści i tematyce innych 
osób. Co ważne, nie tylko osoba staje się sobą, gdy odnosi się do wspólnoty 
osób, lecz i społeczność staje się naprawdę sobą dopiero wówczas, gdy rze-

146 Por. M. Gejdos, Troska o integralny rozwój i wychowanie człowieka, w: W trosce o integralne 
wychowanie, red. M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio, Lublin 2003, s. 205–210.

147 Por. Veritatis splendor, nr 99.
148 Por. J. Chorowski, Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej, Toruń 

2015, s. 367–374.
149 Por. G. Mead, Umysł, osobowość, społeczeństwo, tłum. Z. Wolińska, Warszawa 1975, 

s. 189; M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Warszawa 1992, s. 56; 
E. Levinas, Etyka i nieskończony, tłum. B. Opolska-Kokoszka, Kraków 1991, s. 55.

150 Por. S. Kowalczyk, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły, Lublin 2010, s. 120–
122; S. Kowalczyk, Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje, Lublin 2012, s. 135–136; 
H. Kiereś, Osoba i społeczność, Lublin 2013, s. 183.

151 Por. J. Rousseau, Emil, czyli o wychowaniu. Wyznanie wiary wikarego sabaudzkiego, 
t. 1, Wrocław 1995, s. 11; W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, Historia filozofii i etyki. 
Do współczesności. Źródła i komentarze, Toruń 2002, s. 315.



154 ROZDZIAŁ 2

czywiście zwrócona jest ku innym osobom. Ze swojej istoty osoba jest więc 
społeczna, a społeczność z natury swojej jest personalna”152. Do filozoficznej 
myśli o człowieku jako istocie społecznej nawiązuje ojciec święty Jan Paweł 
II: „Człowiek nie jest stworzony, by żyć samotnie. Rodzi się i dorasta w ro-
dzinie, aby później włączyć się swoją pracą w życie społeczne. Od dnia na-
rodzin jest zatem włączony w różne tradycje, przejmując od nich nie tylko 
język i formację kulturową, ale także liczne prawdy, w które wierzy niejako 
instynktownie”153.

Można zatem przyjąć, że od początku rozwój człowieka dokonuje się 
w dwóch kierunkach: formacji osoby i budowania społeczności/wspólno-
ty. Człowiek nie tylko jest osobą indywidualną, ale posiada także wymiar 
wspólnotowy, dlatego został wezwany do rozwoju i do uczestnictwa we 
wspólnocie osób154. Według Mieczysława Gogacza w polskiej myśli filozo-
ficznej występują trzy odrębne koncepcje wspólnoty osób. Według pierw-
szej wspólnota jest „aksjologicznie ujętym zespołem osób podobnie wybie-
rających dobro wspólne”155. W myśl drugiej „wspólnota jest zespołem relacji 
pomiędzy osobami, które dzięki tym relacjom spełniają swoje bytowe aspi-
racje przez osiągnięcie Boga”156. Zgodnie z trzecią „wspólnota jest zespo-
łem osób, z których każda jest dla drugiej osoby interioryzującym się w niej 
dobrem wspólnym”157. Pierwsza koncepcja pochodzi od K. Wojtyły, który 
przypominał, że każdą osobę charakteryzuje uczestnictwo jako różnorodna 
postać odniesienia osoby do innych osób. Osoba, działając wspólnie z inny-
mi, wybiera to, co inni, nawet kiedy wybiera dlatego, że wybierają inni. Po-
dobieństwo w wyborze i podobieństwo motywu wyboru czyni dany zespół 
wspólnotą ze względu na ukierunkowanie ku dobru wspólnemu. Z kolei 
w drugim ujęciu wspólnoty, proponowanym przez M.A. Krąpca, nie jest 
ona bytem intencjonalnym, lecz relacyjnym, pozwalającym każdej osobie 
na osiągnięcie dobra. W sensie subiektywnym dobro jest realizowaniem by-

152 J. Głąbiński, Formacja osoby w kontekście społecznym. Krytyczna analiza wybranych 
materiałów dydaktycznych do nauczania religii w gimnazjum i liceum powstałych w Polsce po 
2001 roku, Kraków 2019, s. 122.

153 Fides et ratio, nr 31.
154 Por. T. Kobierzycki, Filozofia osobowości. Od antycznej teorii duszy do współczesnej 

teorii osoby, Warszawa 2001, s. 269.
155 M. Gogacz, Wokół problemu osoby, Warszawa 1974, s. 126.
156 M. Gogacz, Wokół problemu osoby, s. 126.
157 M. Gogacz, Wokół problemu osoby, s. 127.
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towych aspiracji ludzi, a w sensie obiektywnym tym dobrem wspólnym jest 
Bóg. W ujęciu wspólnoty L. Kuca ważne jest „dobro wspólne, poznawane 
w związkach międzyosobowych” oraz wskazanie, że „osoba i wspólnota to 
rzeczywistość sprzężona, czyli jedna i ta sama rzeczywistość rozpatrywana 
z rozmaitego punktu widzenia”. Zgodnie z tą koncepcją dobrem wspólnym 
dla poszczególnych osób jest każda osoba158. Zagadnienie wspólnoty jest 
w filozofii dość nowe. Jeżeli jednak przez wspólnotę rozumie się zarazem 
społeczeństwo, to różnych koncepcji tak rozumianej wspólnoty można od-
szukać w historii filozofii dość dużo.

W perspektywie społecznego rozwoju i wychowania człowieka ponowo-
czesność ukazuje swoje destruktywne oblicze. O ile indywidualizm i ego-
centryzm nie niszczą tak mocno pokoleń wychowanych w jasnych relacjach 
człowiek – człowiek, człowiek – wspólnota, człowiek – Bóg, w których po-
zostaje mocno zakorzeniona zasada miłości bliźniego i działania na rzecz 
jego dobra, o tyle w najmłodszych pokoleniach dokonują silnej dewastacji 
postaw prospołecznych. Typowym przykładem jest dziecko, które w dzie-
ciństwie nie nauczyło się zachowań prospołecznych, ale między innymi pod 
wpływem medialnej propagandy egocentryzmu, konsumpcjonizmu i he-
donizmu przyjęło postawę roszczeniową wobec innych ludzi. Współcze-
sne dziecko roszczeniowe jest przekonane, że nie musi zachowywać zasad 
obowiązujących w społeczeństwie, gdyż to ono jest najważniejsze, a jego 
potrzeby i oczekiwania wyrastają ponad potrzeby innych ludzi. Dziecko 
roszczeniowe zazwyczaj traktuje drugiego człowieka jako narzędzie do 
realizacji jego pragnień, zachcianek, pomysłów, dlatego nie potrafi odna-
leźć się w grupie rówieśniczej159. Innym odniesieniem do zaburzonej relacji 
człowiek – wspólnota jest promowane w ponowoczesnym społeczeństwie 
zjawisko singla, czyli człowieka żyjącego pojedynczo z własnego wyboru, 
świadomie, ze względu na własną wygodę. W świecie singli przestaje się 
myśleć i wykazywać jakiekolwiek odniesienia do wspólnoty. Singel nie dzia-
ła wspólnie z innymi, nie poszukuje ich towarzystwa, nie dokonuje wspól-
notowych wyborów, bowiem bardziej ceni sobie tzw. „wolność osobistą”. 
Współczesny singiel, oddzielony od jakichkolwiek stałych relacji rodzin-

158 Por. M. Gogacz, Wokół problemu osoby, s. 126–129.
159 Por. D. Kiełb-Grabarczyk, Wychowanie pod presją, czyli dzieciństwo XXI wieku, „Wy-

chowanie w Rodzinie” (2013) t. 8, s. 317–329; R. Doniec, Kultura pedagogiczna rodziców 
w ponowoczesnej kulturze. Istota, uwarunkowania, przejawy, w: Rodzina w kontekście współ
czesnych problemów wychowania, red. B. Muchacka, Kraków 2008, s. 207–220.
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nych, przyjacielskich, zawodowych i społecznych, staje się wzorem jednost-
ki konsumującej160, w tym sensie bardzo oczekiwanej przez globalne korpo-
racje, gdyż kupuje i konsumuje znacznie więcej niż typowa rodzina161.

Uciekając od tworzenia bliskich i mocnych relacji osobowych, człowiek 
jedynie pozornie powiększa swoją wolność i prywatność, ponieważ tym 
samym tworzy podwaliny pod izolację, osamotnienie oraz niepewność 
jutra162. Realizując swoje egoistyczne pragnienia, jednostki konsekwentnie 
konstytuują społeczeństwo, w którym dominują postawy socjonomijne163. 
Wszelkie relacje międzyosobowe są jedynie przypadkowe, nieplanowane, 
krótkotrwałe, zmienne, bez głębszych więzi164. Zygmunt Bauman twierdzi, 
że w społeczeństwie konsumpcyjnym zanika klasyczna wspólnota, a stop-
niowo utrwala się nowy typ życia wspólnotowego, który określa mianem 
roju, gdzie wszyscy obecni są tacy sami, robią to samo, a jednocześnie żyją 
w oddzieleniu od siebie: „W rojach, w przeciwieństwie do grup, nie wystę-
pują odszczepieńcy lub rebelianci, a jedynie, jeżeli można tak powiedzieć, 
dezerterzy, niedorajdy lub niespokojne duchy”165. Niestety, w roju, inaczej 
niż we wspólnocie opartej na realizacji wspólnego dobra i zachowującej sil-
ne związki, nie powstają trwałe więzi, nie ma również odniesienia do tej 
samej hierarchii wartości czy poszukiwania dobra wspólnego, którym jest 
Bóg, ponieważ jednostki łączą się jedynie na krótki czas wspólnego działa-
nia, przede wszystkim wspólnej konsumpcji. Słowo „wspólnota” traci zatem 
w ponowoczesnym społeczeństwie swoje klasyczne rozumienie.

Na zjawisko zaniku wspólnoty i zagubienia młodego pokolenia w pono-
woczesnej rzeczywistości wielokrotnie zwracał uwagę, tak bliski młodym 
ludziom, papież Jan Paweł II: „Młodzi ulegają fascynacji tak zwanym spo
łeczeństwem konsumpcyjnym, które zniewala ich i zamyka w kręgu indywi-
dualistycznej, materialistycznej i hedonistycznej interpretacji ludzkiej egzy-

160 Por. A. Żurek, Single. Żyjąc w pojedynkę, Poznań 2008.
161 Por. W. Wątroba, Społeczeństwo konsumpcyjne, Wrocław 2009.
162 Por. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. w drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002, 

s. 54.
163 Por. J. Kopka, Jednostka wobec moralności – subiektywna wizja przyszłości, w: Wartości, posta

wy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Mariański, L. Smyczek, Kraków 2008, 
s. 69.

164 Por. Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2003, s. 308–309; S. Michałowski, Pe
dagogia osoby. Personalistyczne spotkania dialogowe w edukacji, Toruń 2017, s. 302.

165 Z. Baumann, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Kraków 2007, s. 184.
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stencji. Jedynym ideałem życiowym staje się wówczas dobrobyt materialny, 
który trzeba osiągnąć za wszelką cenę i bezwarunkowo. Odrzuca się zatem 
wszystko to, co wiąże się z ofiarą, oraz rezygnuje z trudu poszukiwania war-
tości duchowo-religijnych i życia zgodnego z nimi. Prymat być nad mieć 
zostaje przysłonięty przez wyłączną troskę o rzeczy, co powoduje, że wartość 
osoby oraz relacji międzyludzkich rozumie się i przeżywa nie według logiki 
daru i bezinteresowności, lecz według egoistycznej logiki posiadania, a tak-
że instrumentalnego stosunku do drugiego człowieka”166. Ojciec Święty Jan 
Paweł II uważał, że korzeniem niniejszych postaw młodzieży, jest „niewła
ściwe doświadczenie wolności. Daleka od podporządkowania się obiektyw-
nej i powszechnej prawdzie, wolność przeżywana jest jako ślepe uleganie 
instynktom oraz żądzy władzy. W sferze mentalności i zachowań człowieka 
staje się więc w pewnej mierze czymś naturalnym naruszanie powszechnie 
uznanych zasad etycznych; w sferze religii natomiast – odrzucenie Boga, 
nawet jeśli nie zawsze jest ono wyraźne, to w każdym razie szeroko rozpo-
wszechniona obojętność religijna albo życie w taki sposób, również w chwi-
lach bardzo ważnych i decydujących, jak gdyby Bóg nie istniał”167. Z po-
wyższego papieskiego dokumentu wynika, że papież Jan Paweł II troszcząc 
się o młodych doceniał wartość zakorzenienia ich we wspólnocie, bowiem 
chroni ona przed wieloraką alienacją społeczną, a tym samym zagubieniem 
szansy odkrycia własnej osobowej tożsamości. Z drugiej strony zdawał so-
bie sprawę ze współczesnych zagrożeń, zwłaszcza indywidualizmu wynika-
jącego z nieprawidłowego rozumienia wolności zamienionej na samowolę 
moralną i rezygnację z relacji z Bogiem. Dlatego społeczeństwu ponowo-
czesnemu skłaniającemu człowieka do nadmiernej troski o siebie samego 
papież Jan Paweł II przypominał prawdę o wspólnocie osób, której nie moż-
na tworzyć jedynie według zasad społecznych, gdyż potrzebne jest spojrze-
nie teologiczne.

W ujęciu teologicznym wspólnotą doskonałą jest Trójca Święta. Jedność 
pomiędzy Osobami Trójcy Świętej z jednej strony stanowi tajemnicę, a z dru-
giej pozostaje wzorem dla jedności między członkami wspólnoty. „W swoim 
życiu wewnętrznym Bóg jest Miłością (por. 1 J 4,8.16), miłością istotową, 
wspólną trzem Osobom Boskim: miłością osobową jest Duch Święty jako 
Duch Ojca i Syna, dlatego przenika głębokości Boże (por. 1 Kor 2,10) jako 

166 Pastores dabo vobis, nr 8.
167 Pastores dabo vobis, nr 8.



158 ROZDZIAŁ 2

MiłośćDar nie stworzony. Można powiedzieć, iż w Duchu Świętym życie 
wewnętrzne Trójjedynego Boga staje się całkowitym darem, wymianą wza-
jemnej miłości pomiędzy Osobami Boskimi, i że przez Ducha Świętego Bóg 
bytuje na sposób daru. Duch Święty jest osobowym wyrazem tego obdaro-
wywania się, tego bycia Miłością. Jest Osobą-Miłością, jest Osobą-Darem. 
Jest to niezgłębione bogactwo rzeczywistości i niewysłowione pogłębienie 
pojęcia Osoby w Bogu, które możemy poznać jedynie dzięki Objawieniu”168. 
Dlatego chrześcijanin, tworząc wspólnotę osób, znajduje jej prawzór w jed-
ności wspólnoty Boga Trójjedynego, w której każda z osób oddaje się w da-
rze pozostałym. Istota bycia chrześcijaninem ujawnia się w tej perspektywie 
jako „bycie-wzajemnie-dla-siebie”, a wspólnota staje się naturalnym środo-
wiskiem rozwoju ucznia Mistrza z Nazaretu169.

Doceniając teologiczną wizję wspólnoty i jej znaczenie w procesie in-
tegralnego wychowania człowieka, Dyrektorium katechetyczne Kościoła ka
tolickiego w Polsce przywołuje konieczność przygotowania wychowanków 
do życia w różnych wspólnotach i społecznościach, gdyż wynika to z prze-
konania, „że istnieje pewne podobieństwo między jednością Osób Boskich 
a braterstwem, jakie ludzie powinni zaprowadzić między sobą, w prawdzie 
i miłości”170. Zdaniem autorów dyrektorium „wychowanie do życia wspól-
notowego winno uwzględniać istnienie różnych społeczności, w jakich 
katechizowani żyją lub będą żyć. Powinno ono mieć ponadto charakter 
integralny, tak aby mogło przygotowywać do podjęcia zadań zarówno we 
wspólnotach i społecznościach naturalnych, jak i nadprzyrodzonych”171. 
Z kolei Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz 
Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach 
podają jedynie wskazanie, by za istotne zadanie nauczania religii w szkole 
przyjąć ukazanie człowieka jako istoty społecznej172. Co ciekawe, więcej od-
niesień do młodego człowieka realizującego swoje powołanie we wspólnocie 
i na rzecz wspólnoty zawierał Program katechezy parafialnej młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych, wskazując, że człowiek może rozwijać się w różnych 

168 Dominum et vivificantem, nr 10.
169 Por. B. Szymik-Iwanecka, J. Szymik, Trójedyny Bóg, Jezus Chrystus, człowiek. Teologicz

nopsychologiczne podstawy rozumienia komunikacji, „Śląskie Studia Historyczno-Teologicz-
ne” (1996) nr 29, s. 69–78.

170 Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1878.
171 Christifideles laici, nr 59.
172 Por. Podstawa programowa (2010), s. 72 i 75; Program nauczania religii (2010), s. 131.
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wspólnotach, pośród których warto wskazać wspólnoty: eklezjalną, para-
fialną, rówieśniczą, rodzinną, a także naród i społeczeństwo. Dla chrześcijan 
znaczącą wspólnotą jest Kościół, określany pojęciami: Lud Boży, wspólnota 
sakramentalna i mistyczne Ciało Chrystusa. Cały Lud Boży, w tym rodzi-
na, bierze udział w mesjańskiej godności Jezusa Chrystusa i jest powołany 
przez Niego do wspólnoty miłości, życia, prawdy, a także realizuje funkcję 
prorocką, kapłańską i królewską Jezusa Chrystusa poprzez głoszenie słowa 
Bożego, modlitwę, przyjmowanie sakramentów, życie zgodne z Ewangelią, 
ofiarę życia, służbę drugiemu człowiekowi173.

Ogromne znaczenie w życiu chrześcijanina ma rodzina174, która dzięki 
swojej odrębności, celom życiowym oraz bezpośrednim, intymnym rela-
cjom między jej członkami wywiera istotny i niezastąpiony wpływ na czło-
wieka. Rodzina jako wspólnota jest zbudowana na małżeństwie, które będąc 
głęboką jednością życia wyrastającą z komplementarnej relacji mężczyzny 
i kobiety tworzących nierozerwalny, dobrowolnie zawarty, publicznie wy-
rażony związek małżeński, jest otwarta na przekazywanie życia i przyjęcie 
potomstwa175. Warto przy tym zaznaczyć, że istotną rolę odgrywa już sam 
charakter wspólnoty rodzinnej podkreślany w dokumentach Kościoła.

Trzeba pamiętać, że Kościół troszczy się o małżeństwo i rodzinę, czego 
wyrazem są powstające, zwłaszcza od Soboru Watykańskiego II, dokumen-
ty prezentujące wartość i godność rodziny, w tym ukazujące rodzinę jako 
szczególną wspólnotę. Już podczas Soboru Watykańskiego II ukazano ro-
dzinę jako domowy Kościół, to znaczy wspólnotę podejmującą tę samą misję 

173 Por. Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Rada do Spraw 
Rodziny KEP, Program Katechezy Parafialnej Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych, Kraków 
2004, s. 11–12.

174 Por. Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1883; Familiaris consortio, nr 15, 17–64; Ro
dzina – bezcenny dar i zadanie, red. J. Stala, E. Osewska, Radom 2006; Rodzina, szkoła, Ko
ściół, red. W. Kubik, Kraków 2000.

175 Por. W. Bołoz, Promocja osoby w rodzinie, Warszawa 1998; Małżeństwo i rodzina w po
nowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, red. W. Muszyński, E. Sikora, Toruń 2008; 
J. Stala, W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie (Próba refleksji nad nauczaniem 
Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań), Tarnów 2010; Dzisiejsze aspiracje kate
chezy rodzinnej. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2005; Rodzina. Bezcenny dar i zada
nie, red. J. Stala, E. Osewska, Radom 2006; E. Osewska, J. Stala, W kierunku katechezy rodzin
nej, Kielce 2003; Drogi katechezy rodzinnej, red. E. Osewska, J. Stala, Poznań 2002; W służbie 
prawdzie o rodzinie. Prawda o człowieku rodzinie i cywilizacji. Teksty Księdza Arcybiskupa 
Kazimierza Majdańskiego, red. B. Bassa, E. Osewska, J. Stala, Kraków 2019.
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i zadania, które realizuje Kościół176. Wskazano także na potrzebę wsparcia 
godności małżeństwa i rodziny177, uznano wartość miłości między mężem 
a żoną, która zakłada wzajemny dar z siebie, w tym włącza i zawiera wymiar 
ludzkiej uczuciowości i płciowości178. Podkreślono także konieczność reali-
zacji wychowania w rodzinie179. Papież Paweł VI, kontynuując myśl soboru, 
zaakcentował nierozerwalny związek między miłością małżeńską a przeka-
zywaniem życia180, ale również podkreślił związek między rodziną i Kościo-
łem, zwłaszcza w adhortacji apostolskiej Evangelii nuntiandi181.

Ważnym dokumentem prezentującym wspólnotę rodzinną była posyno-
dalna Adhortacja apostolska Familiaris consortio182 ojca świętego Jana Pawła 
II, a później także jego list do rodzin Gratissimam sane183 z okazji roku ro-
dziny w 1994 roku oraz cykl katechez środowych pt. Mężczyzną i niewiastą 
stworzył ich184. Zgodnie z chrześcijańską koncepcją rodziny wyrażoną przez 
papieża Jana Pawła II „została [ona] utworzona jako głęboka wspólnota ży
cia i miłości, przeto na mocy swego posłannictwa ma ona stawać się coraz 
bardziej tym, czym jest, czyli wspólnotą życia i miłości”185. W ujęciu chrze-
ścijańskim rodzina została zatem powołana do istnienia jako wspólnota 
osób – życia i miłości, która buduje głębokie relacje zarówno międzyludzkie: 
małżonków, rodziców, dzieci, rodzeństwa, dziadków, wnuków, krewnych, 
kuzynów, ale także ich relacje z Bogiem. Dzieje się tak przede wszystkim 
dzięki temu, że to właśnie rodzice, którzy przekazali życie swojemu dziecku 
i przyjęli je w klimacie miłości, są obdarowani zdolnościami wychowawczy-
mi, których w takim stopniu nie posiada nikt inny. Rodzice przecież, dzię-
ki szczególnej bliskości i współpracy z Bogiem, znają swoje własne dzieci, 

176 Por. Lumen gentium, nr 11.
177 Por. Gaudium et spes, nr 47–52.
178 Por. Gaudium et spes, nr 48–49.
179 Por. Gravissimum educationis, nr 3.
180 Humanae vitae, nr 10.
181 Evangelii nuntiandi, nr 71.
182 Por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, 22 XI 1981, w: Adhortac

je Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 87–208.
183 Por. Jan Paweł II, Gratissimam sane, 2 II 1994, w: Listy pasterskie Ojca Świętego Jana 

Pawła II, Kraków 1997, s. 247–327.
184 Por. Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramental

ność małżeństwa, red. S. Dziwisz, J. Kowalczyk, T. Rakoczy, Watykan 1986.
185 Familiaris consortio, nr 17.
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w całej ich niepowtarzalności, oryginalności oraz ich osobowej miłości186. 
Dzieje się tak przede wszystkim dzięki niemożliwym do odtworzenia w wa-
runkach innych środowisk wychowania więzom łączącym członków każdej 
rodziny, niezbędnym dla zachowania ich zdrowia fizycznego, psychicznego, 
ale i duchowego187. Więź rodzinna tworzy najsilniejsze fundamenty łączące 
wspólnotę rodzinną, których nie jest w stanie wypracować jakakolwiek inna 
instytucja. Z tego powodu w perspektywie teologicznej charakterystyczny 
dla rodziny układ wspólnotowy jest zarezerwowany tylko dla niej, niepo-
wtarzalny i nie może być przekazany bądź wymieniony na inny188.

Ukazując rodzinę jako wspólnotę osób, ojciec święty Jan Paweł II od-
woływał się do jej podobieństwa do wspólnoty Osób Boskich, stosując po-
jęcia wspólnoty, komunii i przymierza: „Rodzina jest społecznością osób, 
dla których właściwym sposobem bytowania – wspólnego bytowania – jest 
komunia: communio personarum. W tym wyraża się też – z uwzględnieniem 
całej dysproporcji bytowej – podobieństwo do Boskiego My. Tylko osoby 
zdolne są do bytowania in communione. Rodzina bierze początek z takiej 
małżeńskiej wspólnoty, którą Sobór Watykański II określa jako przymierze. 
W tym przymierzu mężczyzna i kobieta «wzajemnie się sobie oddają i przyj-
mują»… W niniejszym Liście do rodzin pojawiają się dwa pojęcia, które są 
sobie bliskie, ale nie tożsame. Jest to pojęcie komunii oraz pojęcie wspólnoty. 
Komunia dotyczy relacji międzyosobowej pomiędzy ja i ty. Wspólnota na-
tomiast zdaje się ten układ przekraczać w kierunku społeczności, w kierun-
ku jakiegoś my. Rodzina jako wspólnota osób jest równocześnie pierwszą 
ludzką społecznością. Rodzina powstaje wówczas, gdy urzeczywistnia się 
przymierze małżeńskie, które otwiera małżonków na dozgonną wspólnotę 
miłości i życia, dopełniając się w sposób specyficzny poprzez zrodzenie po-
tomstwa. W ten sposób komunia małżonków daje początek wspólnocie, jaką 
jest rodzina. Cała ta wspólnota rodzinna jest dogłębnie przeniknięta tym, co 
stanowi samą istotę komunii”189.

186 Por. Papieska Rada do Spraw Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie, Łomian-
ki 1996, nr 7.

187 Por. A. Doboszyńska, Zagrożenia zdrowia i życia rodziny, w: W trosce o rodzinę. W po
szukiwaniu prawdy, dobra i piękna, red. M. Ryś, M. Jankowska, Warszawa 2007, s. 269–270; 
E. Osewska, J. Stala, W kierunku katechezy rodzinnej, Kielce 2003, s. 173–180.

188 Por. K. Wojtyła, Rodzicielstwo a communio personarum, s. 30–31.
189 Gratissimam sane, nr 7.
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Rodzina jest zatem szczególną wspólnotą, w której człowiek odkrywa 
swoją wartość i godność, jest niejako domem człowieka powołanego przez 
Boga do realizacji Jego misji miłości190. Profil określony jako communio per
sonarum zachowuje więź małżeńską i rodzinną poprzez swoje zakotwicze-
nie w więzi osobowej, ukonstytuowanej aktami miłości przynależnej każ-
dej osobie z powodu bycia podmiotem osobowym191. Poprzez narodziny 
dziecka i rodzicielstwo rodzina otwiera się na nowe relacje osobowe wią-
żące ją jeszcze bardziej w jedną wspólnotę życia i miłości. Dlatego słusznie 
podkreśla się, że rodzina i małżeństwo to nie tylko instytucje społeczne, ale 
przede wszystkim wspólnota oparta na więziach miłości i otwarta na nowe 
życie. We wspólnocie rodzinnej istotne są relacje osobowe, gdyż communio 
tworzy szczególny rodzaj uczestnictwa w miłości, wierności oraz zaufania 
i zawierzenia człowieka człowiekowi. To zawierzenie najbardziej odpowiada 
specyfice relacji interpersonalnych, bowiem osoba to nie tylko byt natury 
rozumnej, ale byt, który jest otwarty na drugiego, kocha, ufa i dochowuje 
wierności. Osoba z racji tego, kim jest, najpełniej przejawia się w relacjach 
miłości, wiary i nadziei, które może realizować we wspólnocie rodzinnej192.

Wspólnota rodzinna pozostaje pierwszym środowiskiem wychowania, 
w tym wychowania do udziału we wspólnocie. Papież Jan Paweł II przy-
pominał, że każdy człowiek jest powołany do życia w prawdzie i miłości 
i każdy może urzeczywistniać samego siebie poprzez bezinteresowny dar 
z siebie. Dlatego wychowanie pozostaje procesem, w którym wzajemna 
komunia osób jest szczególnie obecna, bowiem rodzice rodzą dziecko nie 
tylko w znaczeniu fizycznym, ale również duchowym, przygotowując je do 
przyszłego życia w relacji z innymi i w relacji z Bogiem. Co ważne, proces 
wychowania dziecka winien być realizowany nie tylko przez matkę, która 
silnie wiąże się z dzieckiem już w jego okresie prenatalnym, ale również 
przez ojca, który winien zaangażować się w oczekiwanie na mające urodzić 
się dziecko i jego proces wychowania. Wychowanie do wspólnoty jako „ob-

190 Por. Gratissimam sane, nr 7; T. Styczeń, Człowiek darem. Na marginesie Jana Pawła II 
teologii ciała, w: Z badań nad rodziną, red. T. Kukołowicz, Lublin 1984, s. 47–51; T. Kukoło-
wicz, Osoba i czyn a wychowanie w rodzinie, „Analecta Cracoviensia” (1973–1974), t. V–VI, 
s. 217–220; Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II, red. J. Żukowicz, Kraków 1990; W służbie 
prawdzie o rodzinie. Prawda o człowieku rodzinie i cywilizacji. Teksty Księdza Arcybiskupa 
Kazimierza Majdańskiego, red. B. Bassa, E. Osewska, J. Stala, Kraków 2019.

191 Por. T. Styczeń, Urodziłeś się, by kochać, Lublin 1993, s. 172.
192 Por. M. Gogacz, Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1995, s. 100.
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darzanie się człowieczeństwem” jest zawsze procesem dwustronnym: z jed-
nej strony rodzice udzielają swego dojrzałego człowieczeństwa dziecku, 
a z drugiej dziecko obdarza ich swoją świeżością człowieczeństwa193.

Papież Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas est pisał o miłości mię-
dzy mężczyzną a kobietą, która znajduje swoje pełne wyjaśnienie w świetle 
miłości Chrystusa ukrzyżowanego194. Jednocześnie w encyklice Caritas in 
veritate przypomniał, że dzisiejszy świat jest pod wpływem pewnych kultur, 
które nie włączają człowieka we wspólnotę, ale izolują go na drodze poszu-
kiwania indywidualnego dobrobytu, ograniczając się do zaspokajania jego 
oczekiwań psychologicznych195.

Z kolei papież Franciszek, dostrzegając kryzysy współczesnego mał-
żeństwa i rodziny, zwołał synod, którego efektem jest adhortacja apostol-
ska Amoris laetitia. Wskazuje ona między innymi na trudności i zranienia 
w małżeństwie i rodzinie, wzywając do adekwatnego przygotowania mło-
dych do zawarcia sakramentu małżeństwa i udziału we wspólnocie rodzin-
nej, ale także akcentuje potrzebę towarzyszenia małżonkom i rodzinom 
przeżywającym różnorodne trudności, zachęcając do duszpasterskiego ro-
zeznawania sytuacji każdego małżeństwa i rodziny oraz otoczenia ich ade-
kwatną pomocą196. Ojciec święty Franciszek akcentuje nie tylko wychowanie 
do wspólnoty rodzinnej, które jego zdaniem dokonuje się w zdrowej rodzi-
nie „w sposób zwyczajny poprzez wymogi współżycia rodzinnego”197, ale 
również wychowanie do udziału w innych wspólnotach, gdyż poprzez ro-

193 Por. Gratissimam sane, nr 16.
194 Por. Deus Caritas est, nr 2; „Dlatego też staje się koniecznością społeczną, a nawet 

ekonomiczną ukazywanie nadal nowym pokoleniom piękna rodziny i małżeństwa oraz tego, 
że instytucje te odpowiadają potrzebom serca i godności osoby. W tej perspektywie zada-
niem państw jest prowadzenie polityki promującej główną rolę i integralność rodziny opartej 
na małżeństwie mężczyzny i kobiety, będącej pierwszą i żywotną komórka społeczeństwa, 
a także zatroszczenie się o jej problemy ekonomiczne i fiskalne, z poszanowaniem jej natury 
relacyjnej”. Caritas in veritate, nr 44.

195 Por. Caritas in veritate, nr 55; „Podobnie jak wspólnota rodzinna nie odbiera tożsa-
mości tworzącym je osobom i jak sam Kościół dowartościowuje w pełni nowe stworzenie 
(Ga 6,15; 2 Kor 5,17), które przez chrzest włącza się w jego żywe Ciało tak również jedność 
rodziny ludzkiej nie zaciera różnic między osobami, narodami i kulturami, ale stają się one 
bardziej otwarte na siebie nawzajem, bardziej zjednoczone w swej uprawnionej różnorodno-
ści”. Caritas in veritate, nr 53.

196 Por. Amoris laetitia, nr 217–258.
197 Amoris laetitia, nr 275.
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dzinę „łamie się pierwszy krąg śmiertelnego egoizmu, aby uznać, że żyjemy 
obok innych ludzi, z innymi, którzy są godni naszej uwagi, naszej życzliwo-
ści, naszej miłości. Nie ma więzi społecznej bez tego pierwszego, codzien-
nego wymiaru, niemal mikroskopijnego: przebywanie razem w bliskości, 
mijając się ze sobą w różnych porach dnia, martwiąc się o to, co dotyka nas 
wszystkich, śpiesząc sobie nawzajem z pomocą w małych codziennych spra-
wach. Rodzina musi wynajdywać każdego dnia nowe sposoby promowania 
wzajemnego szacunku”198.

Zagadnienie wychowania do życia we wspólnocie, a zwłaszcza we wspól-
nocie rodzinnej, jest podejmowane nie tylko w dokumentach Kościoła po-
wszechnego, ale także w dokumentach Kościoła w Polsce199. Rada do Spraw 
Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przygotowała dokument Służyć 
prawdzie o małżeństwie i rodzinie200, w którym nie tylko przypomina pod-
stawowe kwestie dotyczące zamysłu Boga względem małżeństwa i rodziny, 
ale wskazuje także na potrzebę wychowania do realizacji powołania rodzi-
cielskiego, bowiem zgodnie z powołaniem Bożym bycie ojcem i matką do-
pełnia się wzajemnie i nie może być redukowane jedynie do biofizjologii, 
ale role rodzicielskie wymagają zaangażowania i intensywności201. Wskazu-
jąc na znaczącą obecność kobiet w wychowaniu, zwłaszcza w wychowaniu 
wewnątrzrodzinnym, przeciwstawiają się mentalności, według której zaan-
gażowanie kobiety poza domem jest uznawane za jej promocję, natomiast 
jej działanie w życiu rodzinnym uważa się za ucisk. Tego typu propaganda, 
skłaniająca kobiety do rezygnacji z działań wewnątrzrodzinnych, ma nega-

198 Amoris Laetitia, nr 276.
199 Por. np.: Konferencja Episkopatu Polski, Stanowisko biskupów polskich w sprawie mał

żeństwa katolickiego zawieranego poza miejscem świętym; Konferencja Episkopatu Polski, 
Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie; Konferencja Episkopatu Polski, Sól ziemi. Po
wołanie i posłannictwo świeckich; Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o przygotowaniu 
do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim; Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium 
duszpasterstwa rodzin; Rada do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Służyć praw
dzie o małżeństwie i rodzinie; Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne pastoralne do Adhor
tacja Amoris Laetitia; Listy pasterskie Episkopatu Polski na niedzielę Świętej Rodziny; Pre-
zydium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony życia ludzkiego; Apel Prezydium 
Episkopatu w sprawie zatrzymania aborcji eugenicznej.

200 Por. Rada do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o mał
żeństwie i rodzinie, Łomża 2009.

201 Por. Rada do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o mał
żeństwie i rodzinie, Łomża 2009, nr 43.
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tywny wpływ na proces wychowania, w którym matka posiada niezastąpio-
ną rolę202.

W perspektywie prawidłowego przygotowania młodych do realizacji ży-
cia w małżeństwie i rodzinie Konferencja Episkopatu Polski wydała w 1989 
roku również Instrukcję o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele 
katolickim203. W 2003 roku Konferencja Episkopatu Polski opracowała z ko-
lei Dyrektorium duszpasterstwa rodzin204, w którym w ramach przygotowa-
nia do małżeństwa i do życia w rodzinie wskazała na cnoty, których zdobycie 
pozwala na prawidłową realizację życia rodzinnego. Należą do nich: forma-
cja charakteru, szacunek dla każdej zdrowej wartości ludzkiej, umiejętność 
współżycia z innymi, rozpoznanie i zrozumienie własnego powołania, sza-
cunek wobec czystości, odpowiednia postawa w stosunku do rodziny i mał-
żeństwa205. Dalsze przygotowanie powinno się dokonywać w rodzinie, która 
żyje i swoim życiem chrześcijańskim świadczy o relacji z Bogiem206. Sami 
rodzice zostali zachęceni do kontrolowania programów edukacji seksual-
nej podejmowanych w szkołach, tak aby zapobiegać demoralizacji dzieci 
i młodzieży207. Szczególną rolę w przygotowaniu do małżeństwa i rodziny 
wyznaczono katechezie – zarówno poprzez realizację tematów dotyczących 
człowieka, małżeństwa sakramentalnego, wspólnoty rodzinnej i Kościoła, 
ale także w ramach rocznej katechezy przedmałżeńskiej realizowanej w pa-
rafiach dla młodzieży208. Dużą rolę przypisano rocznej katechezie przed-
małżeńskiej i przygotowaniu bezpośredniemu obejmującemu zaręczyny, 
spotkania w poradni życia rodzinnego, spowiedź przedślubną, katechezy 
przedślubne i spotkania narzeczonych z duszpasterzem209.

Kwestię wychowania do życia we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej 
podjęło także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podczas 

202 Por. Rada do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Służyć prawdzie o mał
żeństwie i rodzinie, Łomża 2009, nr 44–45.

203 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeń
stwa w Kościele katolickim, Warszawa 1989.

204 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, Warszawa 
2003.

205 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, nr 19.
206 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, nr 20.
207 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, nr 21–22.
208 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, nr 24.
209 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, nr 25–34.
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Narodowych Debat o Rodzinie210. W czasie spotkań podkreślono, że wy-
chowanie dziecka to ogromne wyzwanie, do którego niektórzy z rodziców 
nie są przygotowani, podczas kiedy dla wielu innych jest to najbardziej 
ubogacające doświadczenie w ich życiu211. Wspólnota rodzinna pozostaje 
podstawowym środowiskiem wychowania człowieka do miłości, ze wzglę-
du na interpersonalny system stosunków wewnątrzgrupowych o unikalnym 
charakterze. „Relacje w rodzinie tworzą niespotykane w innych instytucjach 
i grupach społecznych ilości bodźców do rozwoju i dojrzewania psychicz-
nego – nie tylko dzieci, ale również rodziców i pozostałych jej członków. 
Trzeba tu podkreślić, że szkołą miłości jest rodzina kochająca, prawidło-
wa. Określana jest ona jako wspólnota życia i miłości, ponieważ powsta-
je w oparciu o miłość małżonków i jej zadaniem jest tworzenie, a także 
pogłębianie tej miłości. Wspólnototwórcza funkcja rodziny odnosi się do 
małżonków i do dzieci. Jest zadaniem każdego członka rodziny na wszyst-
kich etapach rozwoju życia rodziny”212. Eksperci w zakresie nauk o rodzinie 
wskazywali, że fundamentem wychowania do życia we wspólnocie rodzin-
nej jest prawidłowa relacja małżeńska kobiety i mężczyzny, którzy prezentu-
jąc dojrzałą osobowość, okazują sobie wzajemnie miłość, zaspokajają swoje 
potrzeby, troszczą się o siebie. Właśnie owe mocne relacje małżeńskie i ro-
dzinne, więzi emocjonalne łączące członków rodziny, a także prawidłowe 
style wychowawcze przyczyniają się do formowania postawy miłości wzglę-
dem drugiego człowieka. Wspólnota rodzinna formuje podstawy osobowo-
ści dziecka m.in. przez system postaw i potrzeb, sposoby ich zaspokajania 
oraz mechanizm właściwej samooceny213. Ukształtowanie się prawidłowego 
obrazu siebie jest podstawowym warunkiem dostrzeżenia świata wartości 
i potrzeb innych ludzi, zgodnie z chrześcijańskim przykazaniem miłości: 
„kochaj bliźniego swego jak siebie samego”. Podczas drugiej Narodowej De-
baty o Rodzinie w październiku 2018 roku (pod hasłem Rodzina miejscem 

210 Por. G. Ożarek, M. Guzewicz, Wstęp, w: Narodowa Debata o Rodzinie. Główne Potrze
by polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 2018, s. 8.

211 Por. B. Mierzejewska, Głos w dyskusji, w: Narodowa Debata o Rodzinie. Główne potrze
by polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 2018, s. 143–144.

212 M. Ryś, Znaczenie rodziny jej rola w budowaniu cywilizacji miłości, w: Narodowa De
bata o Rodzinie. Główne Potrzeby polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 
2018, s. 78–83.

213 Por. Z. Zaborowski, Kształtowanie się osobowości dziecka, Rodzina jako grupa społecz
nowychowawcza, Warszawa 1980, s. 115.
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wychowania do wartości) wskazano, że życie rodzinne nadal jest uznawane 
przez Polaków za jedną z cennych wartości, a rodzina najlepiej wychowuje 
do życia we wspólnocie, m.in. przez realizację takich wartości, jak: zdrowie, 
miłość, odpowiedzialność, wiara214.

Z zaprezentowanych danych wynika, że rodzina jest podstawowym śro-
dowiskiem przygotowującym człowieka do życia we wspólnocie. Warto jed-
nak się zastanowić, na ile kwestie wychowania prospołecznego są podejmo-
wane także w szkole. O ile programy wychowawcze poszczególnych szkół 
różnią się od siebie i trudno jednoznacznie określić, na ile podejmują kwestie 
wychowania do życia we wspólnocie, o tyle podstawy programowe kształce-
nia ogólnego i wychowania przedszkolnego są regulowane rozporządzenia-
mi Ministra Edukacji Narodowej, stąd ich analiza (przynajmniej częściowo) 
pozwala na stwierdzenie, czy polska szkoła przygotowuje ucznia do życia 
wspólnotowego. Krytyczna analiza podstaw programowych kształcenia 
ogólnego z 2012 roku zrealizowana w ramach projektu Improving Teaching 
Methods for Europe215 wykazała między innymi, że w niniejszych podsta-
wach programowych kształcenia ogólnego dominują wymagania dotyczące 
wiedzy (74,8%). Efekty uczenia się właściwe dla wspólnoty (rozumianej jako 
grupa konstruktywna, posiadająca charakter otwarty i włączający) koncen-
trują się na kilku przedmiotach: historia, wiedza o społeczeństwie, historia 
i społeczeństwo, język polski, przy czym dominują wymagania odnoszące 
się do funkcji adaptacyjnej szkoły. Zaskakująco nisko uplasowała się umie-
jętność współpracy, rozwiązywania konfliktów, gotowość osiągania kom-
promisu. Zrealizowane badania wykazały, że w podstawach programowych 

214 Por. Druga Narodowa Debata o Rodzinie: Rodzina miejscem wychowania do wartości, 
https://archiwum.mpips.gov.pl/aktualnosci–wszystkie/ministerstwo/art,10187,narodowa–
debata–o–rodzinie–2018.html (dostęp: 30.07.2020); Rodzina w społeczeństwie – relacje i wy
zwania, red. E. Osewska, J. Stala, Kraków 2019.

215 Badanie zostało przeprowadzone przez pracowników katedry pedagogiki szkolnej 
Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2015 roku. 
Analizowano podstawy programowe opublikowane w załączniku nr 2 do Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. 2012, poz. 977 ze 
zm. – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu 
maturalnego.
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kształcenia ogólnego w obrębie kompetencji społecznych i obywatelskich 
dominuje przekaz wiedzy. Na wszystkich etapach edukacyjnych ujawnia 
się też mocno adaptacyjna funkcja kształcenia, czyli wprowadzania w role 
społeczne i zawodowe. Słabo reprezentowana jest funkcja emancypacyj-
na, z kolei współpraca i komunikacja, niezwykle ważne w funkcjonowaniu 
społecznym, nie są umiejętnościami celowo i konsekwentnie rozwijanymi 
w edukacji. Jeszcze słabiej ujawnia się autonomia, krytyczna ocena i odpo-
wiedzialność. Na poziomie podstaw programowych nie jest wspierane także 
uczestnictwo w życiu obywatelskim ani aktywność w sferze publicznej. To 
wszystko prowadzi do pesymistycznego stwierdzenia, że w ramach edukacji 
szkolnej (przynajmniej z perspektywy podstaw programowych) nie osiąga 
się tych efektów kształcenia, które są ważne z punktu widzenia udziału w ży-
ciu wspólnoty konstruktywistycznej216.

Zarysowane powyżej badania nie uwzględniały szkolnego przedmiotu, 
jakim jest religia, a jedynie etykę, stąd warto się zastanowić, czy nauczanie 
religii podejmowane w szkole przyczynia się do wdrażania młodego poko-
lenia do życia wspólnotowego, co podkreślają dokumenty katechetyczne 
Kościoła katolickiego w Polsce. Analiza materiałów dydaktycznych do na-
uczania religii w dawnych gimnazjach i liceach wykazuje, że wychowanie do 
życia we wspólnocie naturalnej, jaką jest rodzina, dokonuje się raczej jako 
mało przekonujący przekaz wiedzy na temat rodziny, głównie teologicz-
ny, a niekiedy nawet przyjmujący ton moralizatorski, co raczej zniechęca 
młodych do zaangażowania się w życie rodzinne. Autentyczne przygoto-
wanie do życia we wspólnocie małżeńskiej i rodzinnej domaga się przede 
wszystkim wprowadzenia języka i argumentów zrozumiałych przez mło-
dego człowieka. W ponowoczesnej rzeczywistości, odwołującej się bardziej 
do idei indywidualizmu niż życia wspólnotowego, potrzebne jest ukazywa-
nie rodziny opartej na sakramencie małżeństwa jako rzeczywistości cennej, 
znaczącej, potrzebnej w rozwoju. W sytuacji dramatycznego odrzucania 
chrześcijańskiego rozumienia małżeństwa i rodziny nauczanie religii na 
wszystkich etapach edukacyjnych nie może się skoncentrować wyłącznie na 
obronie teologicznej wizji małżeństwa i rodziny (choć jest to niewątpliwie 
potrzebne), ale wymaga konsekwentnego, systematycznego i odpowiedzial-
nego wychowania do udziału w życiu małżeńskim i rodzinnym z uwzględ-

216 Por. V. Kopińska, H. Solarczyk-Szwec, Edukacja dla wspólnoty? Krytyczna analiza pod
staw programowych kształcenia ogólnego, „Forum Oświatowe” (2016) nr 1, s. 11–32.
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nieniem aktualnych zagrożeń ponowoczesności. Wychowanie do życia we 
wspólnocie rodzinnej domaga się wzmocnienia wymiaru wychowawczo- 
-inicjacyjnego w taki sposób, aby przekaz wiedzy na temat wspólnoty znaj-
dował potwierdzenie w codziennym świadectwie małżeństw i rodzin. Się-
gnięcie do konkretnych świadectw, tak jak to miało miejsce podczas synodu 
na temat rodziny, może być jednym z możliwych rozwiązań, zwłaszcza w sy-
tuacji negatywnej medialnej prezentacji życia małżeńskiego i rodzinnego. 
Wychowanie osoby nie może się dokonywać bez uwzględnienia jej wymiaru 
relacyjnego, stąd w wychowaniu do uczestnictwa we wspólnocie naturalnej 
musi się położyć nacisk na umiejętność budowania silnych więzi z innym 
ludźmi i z Bogiem, wzmacniając nabywane przez najmłodsze pokolenie 
umiejętności i formację postaw217. 

Trzeba także pamiętać, że w edukacji religijnej istotne jest przygotowa-
nie do uczestnictwa w innych wspólnotach, w tym eklezjalnych. W Kościele 
istnieją wspólnoty parafialne, które tworzą Kościół lokalny, typu zakonne-
go, monastycznego oraz życia konsekrowanego. Wszystkie one wzorują się 
na wspólnocie pierwotnej, jaką tworzyła pierwsza grupa wyznawców po 
śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa (Dz 2,42–45). Termin grecki 
koinonia, odnoszący się do udziału, uczestnictwa, wspólnoty celów, pod-
kreślał połączenie, bezinteresowność, szczodrość i wspólnotowość, w od-
różnieniu od egoistycznej postawy człowieka. Był stosowany na określenie 
niezwykle mocnego związku międzyludzkiego i związku z Bogiem. Z kolei 
z łacińskiego określenia communio wywodzi się termin „komunia”, który 
w ten sposób staje się synonimem Eucharystii. Zatem communio kładzie 
nacisk na udzielenie daru, dzięki któremu tworzy się dynamika komunika-
cji. Z tego powodu greckie słowo koinonia przeniesione do łaciny i tłuma-
czone jako communio zostało wprowadzone do rzeczywistości Kościoła na 
oznaczenie wspólnoty Boga z ludźmi umacnianej przez słowo i sakramen-
ty jako wzajemne udzielanie się i obdarowywanie w wymiarze duchowym 

217 Por. S. Łastowska, Rodzina jako wspólnota życia i miłości wobec wyzwań współczesno
ści. Krytyczna analiza wybranych materiałów dydaktycznych do nauczania religii w gimna
zjum i liceum powstałych po 2001 roku, Kraków 2019; B. Sypień, Małżeństwo sakramentalne 
w świetle materiałów dydaktycznych do nauczania religii w gimnazjum i liceum w Polsce po
wstałych po 2001 roku, Kraków 2020; J. Głąbiński, Formacja osoby w kontekście społecznym. 
Krytyczna analiza wybranych materiałów dydaktycznych do nauczania religii w gimnazjum 
i liceum powstałych w Polsce po 2001 roku, Kraków 2019.
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i materialnym218. W tym znaczeniu wychowanie do życia wspólnotowego 
musi wykraczać poza wspólnotę małżeńską i rodzinną oraz przygotowywać 
dzieci i młodzież do uczestnictwa we wspólnocie eklezjalnej.

Pogłębianie poczucia przynależności do wspólnoty Kościoła oraz bu-
dzenie mocnych relacji ze wspólnotą pojawia się jako wyzwanie w Dyrek
torium katechetycznym Kościoła katolickiego w Polsce219, zaś w Podstawach 
programowych katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2001220 i 2010 
roku221 na każdym poziomie edukacyjnym występuje zadanie wychowania 
do życia wspólnotowego. W szczególny sposób cel socjalizacji eklezjalnej jest 
prezentowany na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej jako odkrycie przez 
ucznia swojego miejsca oraz zadań w Kościele, wynikających z przyjętego 
sakramentu bierzmowania. Niestety, o ile na wcześniejszych etapach eduka-
cyjnych (począwszy od przedszkola) ujawniają się konkretne umiejętności 
uzdalniające do uczestnictwa we wspólnocie (rodzinnej, klasowej, rówieśni-
czej, parafialnej, narodowej), o tyle począwszy od gimnazjum, wymagania 
szczegółowe związane z zadaniem wychowania do życia wspólnotowego 
koncentrują się na przekazie treści nauczania (historii Kościoła, roli Kościoła 
w świecie, relacji państwo – Kościół) niż doskonaleniu umiejętności i for-
macji postaw222. Nadmierne skupienie na przekazie treści na temat Kościoła, 
zamiast wprowadzenia do życia we wspólnocie eklezjalnej, jest szczególnie 
niebezpieczne w sytuacji społeczeństwa ponowoczesnego, w którym wystę-
pują raczej słabe formy religijności, a właściwie quasi-religijności, oparte na 
wymiarze czysto symbolicznym223. Nie można także zapomnieć o krytycznej 
postawie młodych względem Kościoła i osób, które go reprezentują. W tej sy-
tuacji, zgodnie z zapisem Dyrektorium katechetycznego Kościoła katolickiego 

218 Por. Lumen gentium, nr 8; Katechizm Kościoła katolickiego, nr 771; A. Korwin-Gron-
kowski, Wspólnota Kościołem jutra. Eklezjalne communio w Chrystusie w ujęciu Franciszka 
Blachnickiego, „Teologia w Polsce” 10 (2016) nr 1, s. 189–203.

219 Por. Dyrektorium katechetyczne, nr 28.
220 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolic

kiego w Polsce, Kraków 2001.
221 Por. Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolic

kiego w Polsce, Kraków 2010.
222 Por. A. Kielian, Wychowanie do życia wspólnotowego jako zadanie szkolnej lekcji religii 

w świetle polskich dokumentów oświatowych i katechetycznych, „Analecta Cracoviensia” 45 
(2013), s. 121–135.

223 Por. R. Boguszewski, Religia i religijność Polaków w zmieniającym się społeczeństwie. 
Studium socjologiczne, Toruń 2012, s. 5–10.
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w Polsce, należy położyć większy nacisk na to, aby nauczanie religii w szkole 
inicjowało, budowało lub pogłębiało poczucie przynależności do wspólno-
ty eklezjalnej224. Referując zarys historii Kościoła, należałoby odnieść treści 
historyczne do współczesności, ukazując, jaką rolę w życiu współczesnych 
chrześcijan zajmuje parafia. Czy pozostaje dla nich wspólnotą wspólnot i do-
mem zapewniającym poczucie bezpieczeństwa w świecie pełnym zagrożeń? 
Ważne byłoby pokazanie młodym ludziom ich miejsca w parafii, w tym na 
przykład zaproszenie do uczestnictwa w grupach czy ruchach religijnych 
działających w parafii, bowiem Kościół jest rozpoznawalny przede wszyst-
kim przez wspólnotę eklezjalną225, a zadaniem parafii, wezwanej do stawania 
się domem rodzinnym i braterskim, jest wsparcie wszystkich członków tej 
wspólnoty w realizacji chrześcijańskiego ideału życia.

Działania wychowawcze nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, gdy 
zabraknie odniesienia do konkretnej wspólnoty. „Grupa chrześcijańska, 
oprócz tego, że jest czynnikiem dydaktycznym, jest wezwana do tego, aby 
być doświadczeniem wspólnot i formą uczestniczenia w życiu eklezjalnym, 
znajdując w szerszej wspólnocie eucharystycznej swój cel i swój pełny wy-
raz”226. Aby katechizowani odnaleźli się we wspólnocie eucharystycznej, 
potrzebują doświadczyć „wspólnoty katechetycznej” (na tyle, na ile to jest 
możliwe) w środowisku szkolnym. Z tego powodu cenne byłoby wychodze-
nie w edukacji religijnej poza wymiar wspólnoty służącej realizacji funkcji 
dydaktycznej i inicjowanie wspólnoty wiary lub prowadzenie do niej227.

Podejmując zagadnienie wychowania do życia wspólnotowego, nie moż-
na zapomnieć o wspólnocie narodowej. Naród daje człowiekowi możliwość 
zakorzenienia się w czasie i przestrzeni, przynależności do określonej wspól-
noty ludzi, posługiwania się wspólnym językiem, znakami i symbolami228. 

224 Por. Dyrektorium katechetyczne 28.
225 Por. S. Stefanek, Misja wychowawcza rodziny w programie pracy duszpasterskiej Epi

skopatu Polski, w: Ochrona funkcji wychowawczej rodziny, red. J. Krukowski, A. Maćkowski, 
Szczecin 2007, s. 201.

226 Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 
1998, 159.

227 Por. A. Kielian, Wychowanie do życia wspólnotowego jako zadanie szkolnej lekcji religii 
w świetle polskich dokumentów oświatowych i katechetycznych, „Analecta Cracoviensia” 45 
(2013), s. 121–135.

228 Por. S. Kowalczyk, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personali
stycznej, Lublin 2006, s. 187; R. Dobrowolski, Czy idea narodowa jest wciąż aktualna?, „Cy-
wilizacja” 8 (2004), s. 137–151.
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Chociaż cele narodu i państwa są zazwyczaj komplementarne, to naród tran-
scenduje państwo. W odróżnieniu od państwa, które odwołuje się do formal-
nych relacji między obywatelami, wspólnota narodowa tworzy się bowiem 
w oparciu o więzi międzyosobowe229. Naród znacznie bardziej odpowiada 
ludzkiej potrzebie przynależności, dając szansę rozwoju osobowego230. Pro-
ces powstawania narodu wymaga długiego czasu, często wieków. Ludzie, któ-
rzy go tworzą, przekształcali i doskonalili system, aby mógł być w pełni zro-
zumiały. Czynnikiem najmocniej łączącym członków wspólnoty narodowej 
pozostaje jednak kultura narodowa. Naród może nadal żyć własnym życiem, 
nawet kiedy traci podmiotowość państwową. Gorzkim, ale cennym przykła-
dem jest naród polski, który przetrwał ponad stuletni czas braku państwo-
wości. Nie przestał istnieć dzięki kulturze: językowi polskiemu, literaturze, 
sztuce, muzyce, historii i katolicyzmowi231. Z tego względu wychowanie do 
uczestnictwa w życiu wspólnoty narodowej jest złączone z przekazywaniem 
dziedzictwa kulturowego i zależne od wielu czynników. Jednym z nich pozo-
staje współpraca rodziny i szkoły w ukazywaniu wartości narodu oraz jego 
kultury. Można przyjąć, że im większa otwartość, zrozumienie i zgodność 
w określeniu celu wychowania do udziału w życiu wspólnoty narodowej 
między rodziną i szkołą, tym bogatszy przekaz wiedzy o dziedzictwie kultu-
rowym i pełniejsze formowanie postaw pronarodowych232. Szkoła pozostaje 
kontynuatorką wychowania podejmowanego w rodzinie, dopełnia swoim 
oddziaływaniem jej przekaz, ma również większe możliwości organizacyjne, 
gdyż dysponuje innym zestawem środków.

229 Por. A. Zygmunt, Naród w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, Kraków 2015, s. 25; 
A. Jabłoński, Stanisława Kowalczyka personalistyczna koncepcja społeczeństwa, „Roczniki 
Nauk Społecznych” 1 (2012), s. 69–70; S. Kowalczyk, Substruktury narodu, w: Wychowanie 
ku wartościom narodowo–patriotycznym. Elementy teorii i praktyki, t. II, Lublin–Kielce 2006, 
s. 59.

230 Por. S. Kowalczyk, Naród. Państwo. Europa. Z problematyki filozofii narodu, Radom 
2003, s. 31.

231 Por. J. Głąbiński, Formacja osoby w kontekście społecznym. Krytyczna analiza wybra
nych materiałów dydaktycznych do nauczania religii w gimnazjum i liceum powstałych w Pol
sce po 2001 roku, Kraków 2019, s. 261–263.

232 Por. L. Dyczewski, Rola rodziny w wychowaniu patriotycznym, w: A to Polska właśnie, 
red. A. Sikora, Warszawa – Wrocław 2007, s. 106–108; J. Wilk, R. Bieleń, Pedagogika rodziny. 
Wybrane zagadnienia, w: Rodzina. Bezcenny dar i zadanie, red. J. Stala, E. Osewska, Radom 
2006, s. 473–474; L. Dyczewski, Rodzina – Społeczeństwo – Państwo, Lublin 1994; J. Frątczak, 
O wychowaniu patriotycznym w szkole, „Nauczyciel i Szkoła” (2011) nr 1, s. 111–121.
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*   *   *

Rodzina i szkoła w XXI wieku znalazły się w centrum zmagań toczących 
się o koncepcję człowieka, jego godność i człowieczeństwo. Poważnym pro-
blemem, przed którym stają rodzice i wychowawcy, jest brak możliwości 
pełnego przewidzenia wszystkich skutków swoich działań wychowawczych. 
Dlatego w sytuacji tak wielu istniejących zagrożeń i wyzwań wychowaw-
czych osoby zaangażowane w proces wychowania: rodzice, opiekunowie, 
dziadkowie, nauczyciele, wychowawcy, duszpasterze, przeżywają często 
rozgoryczenie i frustrację, gdyż wydaje im się, że mimo prowadzenia dziec-
ka ku najwyższym ideałom wychowawczym, znacznie większy wpływ na 
jego wychowanie mają współczesne ideologie przemycane często w formie 
różnorodnych propozycji medialnych. Uznając obecność różnych trudno-
ści i wyzwań, które ujawniają się z całą ostrością w ponowoczesnym spo-
łeczeństwie, potrzeba wrócić do podstaw wychowania, a przede wszystkim 
do prawidłowej koncepcji człowieka jako osoby. O ile różnorodne redukcjo-
nistyczne koncepcje człowieka sprowadzają go tylko do egzemplarza ewo-
lucji biokosmosu, do wytworu społecznego, do bardziej udoskonalonego 
ssaka, czy proponują jego rozumienie jako płynnego bytu lub wręcz bytu 
językowego, tekstualnego, o tyle koncepcja ontologiczno-personalistyczna, 
odwołując się do znanej definicji Boecjusza („osoba jako byt substancjalny 
natury rozumnej”), zakłada substancjalność, rozumność oraz samodziel-
ność istnienia człowieka. Z drugiej strony współczesna kultura, umieszcza-
jąc człowieka w centrum rzeczywistości i stawiając go poza kategorią dobra 
i zła, prowadzi do jego ubóstwienia. W ten sposób człowiek egzystujący 
w ponowoczesnym społeczeństwie nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, 
kim jest. Gubi swoją tożsamość lub przyjmuje nieustannie nowe tożsamo-
ści, coraz bardziej pogrążając się w bezładzie i chaosie aksjologicznym. Co-
raz bardziej umacniania mentalność indywidualistyczna i propagowanie 
nieustannej konsumpcji prowadzi człowieka do izolacji i osamotnienia, co 
w konsekwencji przynosi zachwianie relacji międzyludzkich we wszystkich 
wspólnotach, w których żyje człowiek.

Rodzina i szkoła, poszukując efektywnych, a zarazem realistycznych roz-
wiązań wobec trudności i wyzwań wychowawczych stojących przed nimi, 
zwraca się w kierunku pedagogiki, ale i tutaj rodziców i wychowawców 
czeka pewne rozczarowanie, gdyż wielość i różnorodność niekiedy prze-
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ciwstawnych i wzajemnie wykluczających się koncepcji wychowawczych 
utrudnia prawidłowy wybór. W tak nakreślonej sytuacji pomocą może być 
powrót do filozofii personalistycznej i teologii, które budują podstawy pe-
dagogiki personalistycznej. Ma to szczególne znaczenie w społeczeństwie 
polskim, w którym po latach zmagania się z socjalistycznym systemem wy-
chowania zaczyna dominować system liberalny. Przyjęcie podstawowych 
założeń personalizmu realistycznego, teocentrycznego i etycznego prowa-
dzi do przywrócenia godności osoby i jej relacji z innymi osobami, zarówno 
z ludźmi, jak i z Bogiem. Nie wystarczy jednak samo przekazywanie wiedzy 
o człowieku jako osobie, niezbędne jest też jego świadome wprowadzanie 
w życie wspólnotowe, w którym może doświadczać siebie dzięki odniesie-
niom do innych osób.



ROZDZIAŁ 3  
Wychowanie w rodzinie i szkole 
w warunkach ponowoczesności

Jednym z warunków odpowiedzialnego i mądrego wychowania pozostaje 
uwzględnienie rzeczywistego kontekstu życiowego wychowanków. W po-
przednich rozdziałach wykazano, że współcześnie zachodzą silne antyno-
mie pomiędzy tradycyjną kulturą, w tym kulturą wychowania człowieka, 
a upowszechniającymi się modelami ponowoczesnego stylu życia, relacji 
międzyludzkich, nowych odniesień do kultury i religii. W obecnej sytuacji 
mocno ujawniają się dylematy tożsamościowe młodych ludzi, ale również 
problemy rodziców, nauczycieli, wychowawców, do czego i w jaki sposób 
wychowywać dzisiejsze pokolenie, by przygotować je do udziału w życiu 
społecznym, zawodowym, kulturalnym i religijnym, pomóc odnaleźć się 
w coraz bardziej złożonej rzeczywistości płynnej nowoczesności. Trudność 
w podjęciu adekwatnych decyzji wychowawczych pogłębia fakt zderzania 
się ze sobą dwóch form samoświadomości człowieka. Z jednej strony są to 
dylematy tożsamościowe między przynależnością do swojego kręgu etnicz-
nego, kulturowego i religijnego, do obyczajowości lokalnej i wyznawanych 
wartości, a presją globalnej cywilizacji oraz narzucanych subkultur pono-
woczesności i jej nowych stylów życia o odmiennych zasadach, wartościach, 
pseudowartościach i antywartościach, przy czym w dużym stopniu wartości 
uznawane dotychczas za uniwersalne, są spychane na margines życia spo-
łeczno-kulturowego. Z drugiej strony występuje zjawisko zaburzenia ciągło-
ści w uwewnętrznianiu doświadczenia w całość egzystencjalną i świadomo-
ściowo-kulturową. Prowadzi to do rozwarstwienia poczucia integralności 
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osobowej w dwóch niejako przeciwstawnych środowiskach: rodzimym oraz 
zewnętrznym. Niniejsza antynomia nabiera coraz bardziej destrukcyjnej 
siły, mającej ogromny wpływ na młode pokolenie1.

Chaos aksjologiczny, płynność oraz zmienność współczesnej cywilizacji 
ma swoje korzenie również w rewolucji informatyczno-technologicznej2, 
która wpływa na głębokie zmiany pokoleniowe i utrwala trudności w ko-
munikacji międzypokoleniowej, gdyż o ile najmłodsze pokolenia wyra-
stają w bezpośrednim kontakcie z nowoczesnymi technologiami informa-
cyjno-komunikacyjnymi i przyjmują narzucany przez nie styl życia, o tyle 
starsze, chociaż korzystają z nowych technologii, to jednak zachowują wo-
bec nich dystans i preferują bezpośredni kontakt interpersonalny nad kon-
takt online. Dodatkowo zawrotny postęp technologiczny sprzyja szybkiemu 
przekazywaniu i promowaniu kultury łatwej, popularnej, masowej niejed-
nokrotnie sprowadzającej młodego człowieka do pozycji odbiorcy i konsu-
menta. Technologia nie jest neutralna, ale od początku do końca procesu 
pociąga za sobą różne intencje i możliwości, w tym przyczynia się do wzro-
stu fałszywego antropocentryzmu, który zagraża rozwojowi człowieka i jego 
więzi społecznych3. W obliczu rewolucji technologicznej przejawiającej się 
w śmiałej rewolucji kulturowej człowiek zostanie tylko wówczas wolny, kie-
dy na fascynację nowoczesną technologią odpowie świadomymi decyzjami 
wynikającymi z jego postawy i odpowiedzialności moralnej4.

W tej sytuacji rodzą się jednak fundamentalne pytania: czy młody czło-
wiek, zdominowany mentalnością ponowoczesności i liberalizmu, będzie 
umiał w sposób wolny i świadomy wybierać to, co służy jego rozwojowi? Czy 
i w jakim zakresie można ocalić zagrożony cywilizacją śmierci świat kultury 
i szlachetności? W jakim stopniu rodzina i szkoła rozpoznają współczesne 

1 Por. K. Szmyd, Regionalizm i ponowoczesność – w stronę wychowania antropologicz
nego i edukacji kulturotwórczej, https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/1937/ 
3%20szmyd-regionalizm%20i%20ponowoczesno%c5%9b%c4%87.pdf?sequence=1&isAllo-
wed=y (dostęp: 30.07.2020).

2 Por. S. Michałowski, Zatrzymaj się i pomyśl – po co żyjesz. Dialog egzystencjalny a dramat 
człowieka, w: Pedagogika, red. K. Rędziński, M. Łopata, t. XXI, Częstochowa 2012, s. 15–16; 
D. Lemish, Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna, Kraków 2008; Katecheta i katechizowany 
w sieci, red. B. Bilicka, Toruń 2015; Wychowanie do wartości w świetle cyberkultury, red. B. Bi-
licka, Toruń 2012; P. Drzewiecki, Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole, Warszawa 
2013.

3 Por. Laudato si, nr 112–116.
4 Por. Caritas in veritate, nr 69–70.
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wyzwania wychowawcze wynikające z aktualnego kontekstu społeczno-kul-
turowego? Jakich kompetencji i umiejętności potrzebuje rodzina i szkoła, by 
odpowiedzialnie stanąć wobec dzisiejszych wyzwań i zagrożeń wychowaw-
czych? Co może uczynić wspólnota rodzinna i szkolna, by przeciwstawić się 
dzisiejszym zagrożeniom wychowawczym?

Szansę na racjonalne postępowanie oraz udzielenie adekwatnej odpowie-
dzi wychowawczej na współczesne zagrożenia mają ci rodzice, opiekunowie, 
nauczyciele, wychowawcy i duszpasterze, którzy nie tylko posiadają wiedzę 
o otaczającej ich rzeczywistości i dzisiejszej cywilizacji, ale także – odrzuca-
jąc nurty społeczno-pedagogiczne uwłaczające godności człowieka i kierując 
się realizmem w wychowaniu – podejmą systematyczną pracę wychowaw-
czą realizowaną we współpracy z różnymi instytucjami wychowawczymi5. 
Oznacza to, że zarówno rodzice, jak i wychowawcy, chcąc sprostać aktualnym 
wyzwaniom niesionym przez ponowoczesność, powinni nie tylko dyspo-
nować odpowiednią wiedzą, ale również umiejętnościami i kompetencjami 
wychowawczymi6. Współpraca rodziny i szkoły realizowana na zasadach 
partnerstwa staje się nie tylko szansą na urzeczywistnienie propagowanego 
w reformie oświaty i deklarowanego w obowiązujących obecnie aktach praw-
nych ideału uspołecznienia szkoły, ale koniecznością wynikającą ze współcze-
snych wyzwań wychowawczych. Stawia to jednoznaczny wymóg zwiększenia 
wychowawczej roli szkoły tak, aby wspólnie z rodziną mogła odpowiadać „na 
wymagania społeczeństwa odznaczającego się rozwojem wiedzy i technologii, 
które narażają na popadnięcie w depersonalizację i masowość”7.

5 Por. A. Rynio, Wychowanie do odpowiedzialności. Studium teorii i praktyki pedagogiki 
integralnej, Lublin 2019; Wartość życia a wychowanie. W XX rocznicę Encykliki Jana Paw
ła II Evangelium vitae, red. M. Parzyszek. D. Opozda, B. Kiereś, Lublin 2015; D. Hanesová, 
Teachers under the Microscope. A review of research on teachers in a postcommunist region, 
Bloomington 2016.

6 Por. R. Doniec, Kultura pedagogiczna rodziców w ponowoczesnej kulturze. Istota, uwarun
kowania, przejawy, w: Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, red. B. Mu-
chacka, Kraków 2008, s. 207; R. Bieleń, Kościół katolicki w Polsce promotorem podnoszenia kultury 
pedagogicznej rodziców, w: Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. Problemy i wyzwania, red. 
J. Stala, Kielce 2005, s. 385–406; J. Mastalski, Pedagogizacja rodziców w świetle zadań wycho
wawczych szkoły, w: W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretycznoempiryczne. 
Problemy i wyzwania, red. J. Stala, E. Osewska, Tarnów 2007, s. 297.

7 Por. Kongregacja do Spraw Edukacji Katolickiej, Szkoła Katolicka, nr 31, w: Rada Szkół 
Katolickich w Polsce, Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, Szczecin–
Warszawa 2002.
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Aby współpraca wychowawcza rodziny i szkoły przyniosła zamierzone 
efekty, muszą być uwzględnione następujące kwestie: przede wszystkim 
uznanie prawa rodziny do wychowania, wspólne określenie celu wycho-
wawczego, przyjęcie personalizmu jako fundamentu wychowania, zaak-
ceptowanie potrzeby wychowania integralnego człowieka oraz ustalenie 
hierarchii wartości zgodnej z ważnością osoby ludzkiej i godnością wy-
chowanka. Wychowanie musi pozostawać zawsze procesem zakładającym 
godność osoby i koherentnie syntetyzującym wszystkie wymiary człowie-
czeństwa, tak aby osoba ludzka mogła osiągnąć pełną dojrzałość uwzględnia-
jącą również dojrzałość religijną. Chociaż, szczególnie w społeczeństwach 
wysokorozwiniętych, wychowanie zaczyna być przenoszone z rodziny na 
profesjonalne instytucje, ze szkołą na czele8, to żadna z nich nie zastąpi 
wychowania podejmowanego w rodzinie, stąd mądrym rozwiązaniem nie 
jest instytucjonalizacja wychowania, ale podejmowanie wspólnych wysił-
ków wychowawczych9. To dlatego w niniejszym rozdziale zostaną naj-
pierw zaprezentowane różne koncepcje człowieka i ich wpływ na tworzone 
koncepcje wychowania, ze szczególnym odniesieniem do wkładu chrześci-
jaństwa w rozumienie osoby. Prawidłowa koncepcja wychowania wymaga 
świadomie określonego celu, do którego będzie zmierzać, stąd w dalszej 
części rozdziału zostaną przedstawione główne cele wychowania, z wyróż-
nieniem chrześcijańskiej inspiracji. Chrześcijańska intuicja wychowawcza, 
wyrażona również w nauczaniu Kościoła, prowadzi do przyjęcia wychowa-
nia integralnego na gruncie personalizmu, chrystocentryzmu, moralizmu 
i humanizmu chrześcijańskiego, co zostanie zaprezentowane w następnej 
części rozdziału. Po zarysowaniu celów i koncepcji wychowania niezbędne 
staje się odniesienie do wartości. W filozofii klasycznej trzy podstawowe 
wartości, to: prawda, dobro i piękno określane jako transcendentalia, zaś 
w rzeczywistości chrześcijańskiej trzy podstawowe wartości, to: wiara, na-
dzieja i miłość, uznawane za cnoty teologalne. W ostatniej części rozdzia-
łu zostanie zarysowana koncepcja wychowania do wartości w środowisku 
rodzinnym i szkolnym, a następnie zaprezentowane wychowanie do wiary, 
nadziei i miłości, przy czym – ze względu na poważny kryzys wychowaw-
czy – najpierw zostanie przedstawiona nadzieja.

8 Por. M. Babik, Filozoficzne podstawy wychowania dziecka do życia w rodzinie, w: Rodzi
na szkołą wartości, red. A. Pryba, Poznań 2011, s. 40–41.

9 Por. B. Bocian, M. Lipińska-Rzeszutek, Współpraca nauczycieli i rodziców sposobem 
rozwiązywania sytuacji problemowych uczniów, w: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. 
Szanse – zagrożenia – patologie, red. W. Muszyński, E. Sikora, Toruń 2008, s. 350.
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3.1. Od koncepcji człowieka do koncepcji wychowania

Wychowanie, nawet jeśli nie jest to wyrażone bezpośrednio w danym kie-
runku, nurcie czy tendencji pedagogicznej, zawsze staje wobec rzeczywi-
stości przyjęcia konkretnej koncepcji człowieka. Od jej prawidłowego 
wyboru będzie w dużym stopniu zależała koncepcja wychowania i przyj-
mowany później ideał oraz cel wychowawczy. Dlatego w procesie wycho-
wania podejmowanym wspólnie przez rodzinę i szkołę bardzo ważne staje 
się odwołanie do realnej koncepcji człowieka. Wypaczona – uwarunko-
wana poprawnością polityczną, ideologią, pragnieniem zysku lub świado-
mego wprowadzenia chaosu aksjologicznego – od początku prowadzi do 
błędnych założeń pedagogicznych, katechetycznych i pastoralnych. Błędna 
antropologia dopuszcza do promowania wadliwego myślenia (tzw. „pozy-
tywne” zamiast realistyczne), słabych więzi personalnych (opartych bardziej 
na pociągu fizycznym, atrakcyjności czy estetyce), wadliwej hierarchii war-
tości (tolerancja ważniejsza niż prawda, dobro, miłość i odpowiedzialność), 
ułomnych aspiracji (hedonizm i posiadanie jako dominująca aspiracja), ale  
także do ułomnego wychowania10. Zanim zostanie przedstawiona koncepcja 
wychowania wyrastająca z koncepcji człowieka zgodnej z personalizmem 
katolickim, wcześniej warto sięgnąć do przyjmowanych koncepcji człowie-
ka jako osoby i wynikających z nich założeń pedagogicznych. Pomocą tutaj 
jest wskazanie Romana Guardiniego zapisane w jego traktacie11, w którym 
wyróżnia on kilka sposobów rozumienia pojęcia „osoba”. Pierwsze to uję-
cie osoby jako kategorii ontologicznej. Osoba pozostaje istotą niezależną, 
istniejącą w sobie samej w sensie egzystencjalnym. Zdaniem R. Guardi-
niego takie ujęcie terminu „osoba” charakteryzuje koncentrację uwagi na 
przekazie wiedzy, a w związku z tym poznanie intelektualne jest najbardziej 
eksponowane poprzez antropologie idealistyczne, humanistyczne oraz in-
telektualistyczne, zakładające, że sama wiedza o wartościach wystarczy, by 

10 Por. M. Dziewiecki, Odrzucenie norm moralnych i wartości duchowych, w: Od konfron
tacji do dialogu, red. V. Kmiecik, Lublin 2003, s. 187–202; M. Dziewiecki, Antropologiczne 
podstawy programów profilaktycznych, w: Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, red. 
E. Osewska, Warszawa 2011, s. 111–113.

11 Por. R. Guardini, Grundlegung der Bildungslehre, „Die Schildgenossen“ 4 (1928), 
s. 314–339. Późniejsze wydania: Grundlegung der Bildungslehre. Versuch einer Bestimmung 
des PädagogischEigentlichen, Würzburg 1953 (fragment w tłum. J. Koźbiała: Podstawy peda
gogiki (1928), w: R. Guardini, Bóg daleki – Bóg bliski, Poznań 1991, s. 270–278.
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podjąć zgodne z nimi działania. Zaznaczony tutaj błąd intelektualizmu jest 
powtarzany także współcześnie jako podkreślanie sprawności dialektycznej 
albo położenie nacisku na szczegółową i techniczną specjalizację. Drugie 
rozumienie pojęcia „osoba” odnosi się do jej prezentacji jako bytu relacyj-
nego, dlatego podkreśla się dialogiczny charakter relacji zachodzący między 
jednostką a społecznością. Wydaje się jednak, że niniejsza koncepcja osoby 
przeniesiona na grunt pedagogiki może doprowadzić do zaniku wartości 
osoby i dominacji wychowania kolektywnego czy grupowego, dlatego per-
sonalizm próbuje poszukać harmonijnego rozwiązania między skrajnością 
indywidualizmu a kolektywizmu poprzez wprowadzenie personalizmu dia-
logicznego. Trzecie rozumienie terminu „osoba” ujawnia się w kategoriach 
etyczno-moralnych, bowiem odnosi się ono do wskazania na osobę jako 
najwyższe dobro, na jej oryginalność i niepowtarzalność. Przyjmuje się tak-
że założenie o wolnych i odpowiedzialnych decyzjach osoby, stąd niekiedy 
następuje zmiana tego pojęcia na termin „osobowość”. Przy takim rozumie-
niu pojęcia „osoba” wychowanie odnosi się do nabycia pewnej wrażliwości 
moralnej, do rozwinięcia osobowości i umiejętności etycznego działania. 
Jednak i to stanowisko może być uważane za błędne, gdyż wychowanie sku-
pia się albo na woli, albo na wolnym wyrażeniu natury i potencjalności czło-
wieka. Stąd potrzebne jest odniesienie nie tylko do woli, ale i do współpracy 
woli oraz rozumu w procesie wychowania. Czwarte ujęcie terminu „osoba” 
jest dokonywane w sensie psychologicznym i socjo-psychologicznym. Ak-
centuje się w nim indywidualny charakter aktów poznawczych człowieka, 
a także podkreśla jego społeczny wymiar oraz zadania, role i funkcje, które 
ma do spełnienia w społeczeństwie. Termin „osoba” występuje tu również 
jako synonim pojęcia „osobowość”, zwłaszcza w zakresie psychologii posta-
ci i psychologii behawioryzmu, przy czym akcentuje się bardziej dynamicz-
ne ujęcie osoby i problem rozwoju lub „stawania się” osoby. Niniejsze ujęcie 
wychowania i jego celu również wydaje się błędne, bowiem uproszczenie 
koncepcji człowieka i połączenie jej z rolą ekonomiczną, społeczną czy kul-
turalną występowało już wcześniej w historii i prowadziło do powstania 
utopii pedagogicznych12. 

R. Guardini we wszystkich wyżej wymienionych rozumieniach pojęcia 
osoby oraz wychowania neguje ich jednostronność i jednoaspektowość, 

12 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześci
jańskiej, Lublin 1999, s. 313–317.
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gdyż nawet najbardziej pogłębiona wiedza nie jest jednoznaczna z umiejęt-
nością jej zastosowania zaś nadmierne akcentowanie sfery etyczno-moral-
nej może osłabiać płaszczyznę ludzką i kulturalną. Z kolei wydobycie wy-
łącznie aspektów estetyki lub koncentracja na biologizmie i naturalizmie 
sprowadza człowieka do poziomu nieludzkiego13.

W sytuacji zaprezentowanych błędnych koncepcji człowieka i jedno-
stronnych idei wychowania niezbędne jest poszukiwanie realistycznej i in-
tegralnej koncepcji wychowania, która będzie bazą do prawidłowej myśli 
o wychowaniu przyjętej przez rodzinę i szkołę. Trzeba jednak pamiętać, że 
najstarsi nauczyciele szkół w Polsce (jako ważna grupa zawodowa do wpro-
wadzania systemu socjalistycznego) podlegali zarówno na etapie przygoto-
wania do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela, jak i w trakcie doskonale-
nia zawodowego silnemu ideologicznemu naciskowi, stąd w pamięci wielu 
z nich pozostaje socjalistyczna koncepcja negująca podmiotowość człowie-
ka i traktująca go jako część kolektywu. Z kolei młode pokolenie nauczycieli 
polskich szkół czerpie często ze współczesnego liberalizmu i ateistycznego 
humanizmu, dlatego także w małym stopniu posiada wiedzę o człowieku 
opartą na fundamencie personalizmu katolickiego.

Zagubienie prawdy antropologicznej o człowieku często w przeszłości 
prowadziło do ideologizacji lub utopii wychowania. Wyciągając wnioski 
z występujących w historii błędnych teorii wychowania, niezbędne jest 
sięgnięcie do założeń antropologii chrześcijańskiej wypracowanej między 
innymi przez Karola Wojtyłę, który podawał, że „osoba ludzka jest takim 
dobrem, które nie może być traktowane jako przedmiot użycia, a właściwe 
i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi tylko miłość”14; zawsze po-
winien być widziany i rozumiany jako osoba ludzka, która została stworzo-
na przez Boga, zbawiona przez Jezusa Chrystusa i uświęcana przez Ducha 
Świętego15.

Tak zarysowane pojęcie osoby stanowiło dla Karola Wojtyły punkt 
wyjścia do określenia normy personalistycznej rozwijanej później w jego 
nauczaniu już jako papieża Jana Pawła II. Norma personalistyczna, która 
uznaje osobową godność człowieka, znajduje się u podstaw antropologii. 

13 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześci
jańskiej, s. 313–317.

14 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 43.
15 Por. Evangelium vitae, nr 8, 10; Ecclesia in Africa, nr 68; P. Kaźmierczak, Personalistycz

na koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2003, s. 39.
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K. Wojtyła, później papież Jan Paweł II, znajdował uzasadnienie dla wła-
ściwego traktowania osoby w miłości. Mówił o miłowaniu jej w prawdzie, 
podkreślał, że człowiek zawsze pozostaje szczególną wartością, stąd prze-
nosząc normę personalistyczną na grunt wychowania, trzeba wskazać na 
obowiązek ponadrzeczowej i ponadkonsumpcyjnej wartości osoby ludz-
kiej16. Jednocześnie papież przypominał, że przykazanie miłości bliźniego 
sformułowane w Ewangelii „opiera się na normie personalistycznej jako na 
zasadzie zawierającej treść negatywną i pozytywną, a zatem – w ścisłym tego 
słowa znaczeniu – normą personalistyczną nie jest, wyrasta z niej tylko jako 
z zasady (normy zasadniczej) stanowiącej właściwy grunt dla przykazania 
miłości… O ile więc, ściśle biorąc przykazanie miłości, nie utożsamia się 
z normą personalistyczną, ale tylko ją zakłada, podobnie jak personalistycz-
ną aksjologię, to natomiast biorąc szerzej, można powiedzieć, że przykaza-
nie miłości jest normą personalistyczną. Ściśle biorąc, przykazanie mówi: 
«Miłuj osoby». A norma personalistyczna mówi: «Osoba jest takim bytem, 
że właściwe i pełne, wartościowe odniesienie do niej stanowi miłość»”17.

Zatem w ujęciu K. Wojtyły, a później papieża Jana Pawła II, miłość znaj-
duje się u podstaw odniesienia do człowieka, stąd w procesie wychowania 
wychowawca powinien sięgać przede wszystkim po miłość, służąc pełne-
mu rozwojowi człowieka. Proces wychowania jest więc ukierunkowany na 
urzeczywistnianie pełni człowieczeństwa wychowanka, a w ujęciu chrześci-
jańskim także na urzeczywistnianie bycia chrześcijaninem – uczniem Je-
zusa Chrystusa. Ważnym momentem w wychowaniu jest sam akt wycho-
wania, który można rozumieć jako „całość tych procesów dokonujących 
się w wychowanku, które sprawiają takie realizowanie przez niego jego we-
wnętrznej formy, że mogą być określone jako wychowanie”18. Z tego wzglę-
du konieczne jest podjęcie współpracy wychowanka z wychowawcą i z jego 
otoczeniem. Błędne byłoby traktowanie wychowania tylko jako swobodne-
go wzrostu albo zewnętrznego wpływu. Musi dokonać się swoiste porozu-
mienie między wychowankiem i wychowawcą a tzw. sytuacją wychowaw-
czą. Ponieważ na płaszczyźnie ontologicznej człowiek jest osobą, dlatego nie 
można stwierdzić, że dopiero nią się staje, czy dopiero będzie człowiekiem, 
gdyż jest nim od samego początku, od momentu poczęcia. Natomiast w pe-

16 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, s. 30–36.
17 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, s. 42–43.
18 W. Flitner, Allgemeine Pädagogik, Stuttgart 1950, s. 133.
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dagogice możemy wskazywać na „urzeczywistnianie się istoty jego człowie-
czeństwa”19. W tym ujęciu człowiek, który otwiera się na wartości i udu-
chowienie swojej natury, uczestniczy w procesie wychowania. Można także 
uznać, że urzeczywistnianie istoty człowieczeństwa lub dążenie do pełni 
człowieczeństwa nie jest tylko procesem naturalnym, ale jest zadaniem, któ-
re staje przed człowiekiem. Z tak zarysowanego ujęcia człowieka i koncepcji 
wychowania wynika wskazanie szanowania godności człowieka w każdym 
miejscu i w każdej relacji wychowawczej, by doprowadzić wychowanka do 
osiągnięcia pełni człowieczeństwa. Wypływająca z papieskiego nauczania 
koncepcja wychowania dotyczy pełnego rozwoju osoby, który nie może się 
prawidłowo zrealizować bez odwołania do poznania i zrozumienia natury 
człowieczeństwa i osobowości20.

Zatem sam fakt bycia osobą pozostaje podstawą do urzeczywistniania 
człowieczeństwa i stawania się osobowością. Takie ujęcie podkreśla dyna-
mizm stawania się, gdyż z jednej strony człowiek od początku pozostaje 
osobą, zaś z drugiej dąży do urzeczywistnienia swojej istoty. W perspekty-
wie chrześcijaństwa potrzebne jest jeszcze odniesienie do nowego obrazu 
chrześcijanina jako człowieka wyzwolonego z grzechu mocą łaski Bożej, 
dążącego do realizacji ideału chrześcijańskiego przyniesionego przez Jezu-
sa Chrystusa. Ideałem wychowawczym staje się doskonałość na miarę Ojca 
Niebieskiego – Boga: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz 
Ojciec Niebieski” (Mt 5, 48). Realizacja tak zarysowanego ideału wycho-
wawczego stawia bardzo wysokie standardy wychowawcze zarówno wycho-
wankowi, jak i wychowawcom. Z drugiej strony osobowość wychowanka 
formuje się w kontakcie z otoczeniem, z osobami, z wartościami, ze stałym 
otwieraniem się na nie i ubogacaniem swojej osobowości. W tym sensie 
ogromne znaczenie ma uzgodnienie przez rodzinę i szkołę hierarchii war-
tości, która będzie prezentowana, promowana i wdrażana w obydwu wspól-
notach wychowawczych, tak aby akt wychowawczy podejmowany przez 

19 M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijań
skiej, s. 459–460. Podobne założenie przyjmuje katechetyka, por. R. Murawski, Wychowanie 
w wierze. Co to jest?, w: Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności, red. 
R. Buchta, S. Dziekoński, Katowice 2011, s. 20.

20 Por. S. Chrobak, Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Woj
tyły – Jana Pawła II, Warszawa 1999 s. 136; J. Majka, Wychowanie chrześcijańskie – wycho
waniem personalistycznym, w: Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005, 
s. 155–168.
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rodzica w środowisku rodzinnym był realizowany na tych samych zasadach 
w środowisku szkolnym. Polski pedagog Marian Nowak, prezentując akt 
wychowawczy, uznaje, że może on być tylko „maieutyką osoby”, bowiem 
chodzi o wzbudzanie czegoś, co tkwi już we wnętrzu osoby ludzkiej, a także 
we wnętrzu chrześcijanina. Wierzącego wyróżnia nowe życie i „nowy czło-
wiek”, który w nim istnieje w rzeczywistości ziemskiej w sposób ukryty, ale 
w wieczności zaistnieje w swojej pełni21. Powstaje jednak pytanie, czy ro-
dzic i wychowawca szkolny skłaniają się do wydobywania z „wnętrza wy-
chowanka” tego samego i dokonują podobnej interpretacji?

3.2. Główne cele wychowania

Cele wychowania wywodzą się z wybranych, świadomie ustalonych i przy-
jętych dla wychowania wartości i norm. Odpowiadają one na pytania: do-
kąd?, dlaczego?, w jakim celu? Cele wychowania wyraźnie różnią się od 
celów nauczania/uczenia się. Można wskazać na cele wychowawcze jako za-
sady instytucjonalne, będące świadomie zamieszczanymi i określanymi ce-
lami przyjętymi przez organizacje, społeczności i instytucje. W instytucjo-
nalnym celu wychowania znajduje się zazwyczaj informacja o rozumieniu 
wychowania przez daną społeczność. Można również wskazywać na niefor-
malne (nie instytucjonalne cele wychowania), które mają szczególne zna-
czenie w naturalnym środowisku wychowawczym, na przykład w rodzinie.

Człowiek, wbrew rozpowszechnionym poglądom naturalistów i ideali-
stów, nie jest od poczęcia i narodzenia bytem doskonałym i sam z siebie, bez 
pomocy innych ludzi, nie osiągnie doskonałości. Gdyby był istotą doskonałą, 
to znaczy „dopełnioną” przez wszystkie mogące mu przysługiwać wartości, 
jak i spełnioną, wykończoną, gotową, wówczas wychowanie nie tylko nie by-
łoby potrzebne, lecz wręcz niemożliwe. Wychowanie zakłada bowiem dyna-
miczną strukturę człowieka, to znaczy jego stawanie się, zmienianie, rozwój, 
co z kolei implikuje możliwość zmiany na lepsze22. Personalistyczna wizja 
człowieka, stanowiąca podstawę wychowania, przypomina na nowo, że 
nowo narodzony człowiek jest słaby, delikatny i niedoskonały, dlatego od 

21 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześci
jańskiej, s. 470.

22 Por. F. Adamski, Człowiek – Wychowania – Kultura, Kraków 1993, s. 57.
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pierwszych dni życia potrzebuje opieki i wychowania, by stawać się „coraz 
bardziej człowiekiem”. Punktem wyjścia owego doskonalenia jest człowiek, 
który jest, ale celem – człowiek, którym ma się stać w pełni swego człowie-
czeństwa. Wychowanie to uczestnictwo w procesie ciągłego doskonalenia 
się, prowadzenie życia zgodnego z tym, kim człowiek jest jako istota rozum-
na, wolna, mówiąca, społeczna, pozostająca pod wpływem kultury i religii 
oraz tworząca kulturę23.

Wychowanie personalistyczne służy rozwojowi człowieka, aż do osiągnię-
cia przez niego pełni człowieczeństwa. Przyglądając się różnym określeniom 
celów wychowania proponowanych przez odmienne nurty pedagogiczne, 
a zarazem szanując godność wychowanka i respektując jego wolność, rodzice 
i wychowawcy mogą wskazać na wspólny cel wychowania, zakładający re-
alizm wychowawczy, a zrazem dobro i szczęście wychowanka. Rezygnując ze 
szczegółowego przeglądu definicji i celów wychowania, można przyjąć, że 
wychowanie oznacza świadome, celowe działanie zakładające wywieranie 
pozytywnego rozwojowo wpływu na człowieka, na jego stawanie się człowie-
kiem poprzez dojrzewanie fizyczne, psychiczne i duchowe, przy zachowa-
niu godności i podmiotowości wychowanka24. Celem jest osiągnięcie pełni 
człowieczeństwa. Niniejsze określenie celu wychowania ma na celu uznanie 
natury człowieka, a zarazem podjęcie jego potrzeb i aspiracji. Propagatorem 
tak ujętego celu wychowania był Jan Paweł II. Papieska myśl o tym, że czło-
wiek ma stawać się coraz bardziej i pełniej człowiekiem, powraca w wielu 
jego wypowiedziach i dokumentach, zwłaszcza w słynnym przemówieniu 
wygłoszonym w UNESCO 2 czerwca 1980 roku: „W wychowaniu bowiem 
chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, 
ażeby bardziej «był», a nie tylko więcej «miał» – a więc poprzez wszystko, 
co «ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, 

23 Por. S. Chrobak, Pedagogika skoncentrowana na osobie Janusza Tarnowskiego koncepcja 
wychowania integralnego, „Pedagogika Społeczna” 17(2018) nr 1, s. 27–37; K. Wojtyła, Mi
łość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 54; M. Gogacz, Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady 
bydgoskie, Warszawa 1997, s. 15–16, 191–197; J. Kurosz, Szkolne nauczanie religii w spotkaniu 
z duszpasterstwem dzieci i młodzieży. Wyzwania i szanse, Poznań 2008; E. Tkocz, Chrześci
jańska formacja młodzieży w świetle orędzi Jana Pawła II na Światowe Dni Młodzieży, Kato-
wice 2005.

24 Por. K. Olbrycht, O utracie zaufania do wychowania, „Horyzonty Wychowania” (2015) 
nr 31, s. 95–109; J. Bagrowicz, Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach edu
kacji religijnej młodzieży, Toruń 2006; Przyszłość wychowania, red. A. Solak, Tarnów 2001.
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żeby również umiał bardziej «być» nie tylko z «drugimi», ale i «dla dru-
gich»”25. Papieska koncepcja wychowania dotyczy z jednej strony rozwoju 
osoby, aż do osiągnięcia przez niego pełni, z drugiej zaś – poprzez osobę – 
społeczeństwa. Obejmując całego człowieka, w swych celach sprowadza się 
do poznania i zrozumienia natury swego człowieczeństwa i osobowości, zaś 
wymiar społeczno-kulturowy tak rozumianego wychowania odsłania moż-
liwości tworzenia nowych wartości kulturowych, doskonalenia współżycia 
międzyludzkiego i współdziałania w kierunku tworzenia dobra wspólnego. 
Przywołane cele i zadania papieskiej wizji wychowania skupiają się w osobie 
odnowionego człowieka, którego pełnia człowieczeństwa jest głównym ce-
lem pedagogicznych zabiegów26.

Jak zauważa Franciszek Adamski, personalizm akcentuje jako cel wycho-
wania pełny rozwój jednostki ludzkiej, rozumiany jako spełnienie się osoby 
w jej ludzkiej egzystencji: „Podczas gdy w sensie ontologicznym osoba jest 
bytem substancjalnym, realnym i autonomicznym, to w znaczeniu psycholo-
gicznym i moralnym jest bytem dynamicznym – potencjalnym”27. Z punktu 
widzenia personalizmu w wychowaniu osoby równie istotna jest integral-
ność w obszarze treści przekazywanych w procesie wychowania, a przede 
wszystkim uwzględnianie obiektywnej hierarchii dóbr. Tylko wtedy, gdy 
zharmonizowane są ze sobą potrzeby ciała i duszy, konstytuuje się pożąda-
na przestrzeń dla pełnego rozwoju człowieka, kształtowania jego charakteru. 
Wychowanie w kierunku zachowania równowagi pomiędzy wskazywanym 
przez Jana Pawła II „być” a „mieć” wiąże się z pogodzeniem własnego ego-
izmu z tworzeniem silnych wspólnotowych relacji z innymi ludźmi. Dora-
stanie do bycia nie tylko dla siebie, ale i dla innych ludzi wydaje się więc 
ściśle skorelowane z dojrzałością osobową28.

25 Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 
2 VI 1980, w: Przemówienia i homilie, wybór J. Poniewierski, Kraków 1997, s. 273 n.

26 Por. S. Chrobak, Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojty
ły – Jana Pawła II, s. 136.

27 F. Adamski, Personalizm – filozoficzny nurt myślenia o człowieku i wychowaniu, w: Wy
chowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005, s. 5.

28 Por J. Konkowska, Osoba w ujęciu Gabriela Marcela jako źródło inspiracji wychowaw
czych, „Forum Pedagogiczne” 2 (2015), s. 106; A. Gielarowski, Tajemnica obecności. Bycie 
i intersubiektywność w filozofii Gabriela Marcela, Kraków 2013, s. 71; M. Ryś, Ku dojrzałości 
osobowej w małżeństwie. Rozwijanie dojrzałej osobowości, Warszawa 1997.
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Każdy człowiek rozwija się i formuje swoją dojrzałość osobową nie tylko 
przez zdobywanie wiedzy o samym sobie, ale także jako osoba pozostająca 
w relacjach z innymi przez kontakt, komunikację i „relację z drugim czło-
wiekiem, która wyraża się przez dar z siebie i przez wierność. W tej wier-
ności, która uzdalnia do złożenia siebie w darze, człowiek znajduje pełnię 
pewności i bezpieczeństwa. Zarazem jednak poznanie oparte na wierze, 
którego podstawą jest zaufanie między osobami, nie jest pozbawione od-
niesienia do prawdy: wierząc, człowiek zawierza prawdzie, którą ukazuje 
mu druga osoba”29. Zatem człowiek od samego początku jest osobą otwartą 
na relacje. Dzięki kontaktowi z innymi odkrywa wiele prawd, a wśród nich 
tę podstawową: o tym, kim jest. Dynamizm osoby ludzkiej, przypominają-
cy jego potrzebę relacji do innych osób, równocześnie wskazuje na prawdę 
istotną z perspektywy wychowawczej – że w relacji z drugim człowiekiem 
osoba ludzka nie może być tylko przyjmującym, lecz potrzebuje też udzie-
lania siebie drugiemu w darze. Proces wychowania człowieka zakłada jego 
udział w relacjach wychowawczych, w których z jednej strony otrzymuje 
wsparcie i pomoc od innych, zaś z drugiej daje samego siebie. Ma to również 
zastosowanie w relacji rodzic – nauczyciel; niewłaściwe byłoby domaganie 
się działania jednej osoby bez uwzględnienia zaangażowania drugiej.

W wychowaniu chrześcijańskim pojawia się także cel ostateczny, którym 
jest nie tylko wychowanie człowieka w rzeczywistości ziemskiej, ale również 
przygotowanie go do wieczności. Cel ostateczny w tradycji chrześcijańskiej 
bywa także określany innymi terminami, na przykład „stawanie się obra-
zem Boga”, „doskonałość na miarę Boga”, „naśladowanie Jezusa Chrystusa”, 
„osiąganie świętości”. Wszystkie te określenia odnoszą się do głównego celu, 
którym pozostaje zbawienie. Najwyższy cel wychowania chrześcijańskiego, 
zbawienie, jest współcześnie negowany poprzez pojawienie się ateistycz-
nych humanizmów lub zamieniany na rodzaj zbawienia doczesnego30. 
Ukierunkowanie wychowania człowieka na osiągnięcie celu ostatecznego 
prezentowali już autorzy deklaracji Gravissimum educationis, przypomi-
nając: „Prawdziwe zaś wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej 
w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, 
których człowiek jest członkiem i w których obowiązkach, gdy dorośnie, bę-

29 Fides et ratio, nr 32.
30 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześci

jańskiej, s. 398–408.
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dzie brał udział”31. W ujęciu chrześcijańskim tworzenie dobra społecznego 
jest uwarunkowane poprawnym rozumieniem samego człowieka oraz ludz-
kiej społeczności. Człowiek, pozostając ścisłą jednością cielesności, psy-
chiki i duchowości, realizuje cele indywidualne oraz wspólnotowe, dlatego 
w deklaracji podkreślono potrzebę realizacji celu społecznego. Jednocze-
śnie człowiek doświadcza imperatywu działania ku celom wykraczającym 
poza jego indywidualne pragnienia, potrzeby, oczekiwania, co nie może 
być ograniczone tylko do jego ziemskiego życia, ale powinno być połączone 
z dążeniem do celu ostatecznego.

Patrząc na proces wychowania od strony jego wewnętrznej celowości, 
można wskazywać na osiągnięcie dojrzałości jako najważniejszy, najwyższy 
cel wychowania, przy czym trzeba pamiętać, że występują różne ujęcia doj-
rzałości zależne w dużym stopniu od przyjętej koncepcji człowieka i wycho-
wania32. W ponowoczesnej rzeczywistości, która w dużym stopniu wpływa 
na osłabienie dążenia człowieka do osiągania swojej dojrzałości, skazując go 
raczej na pozostanie na poziomie infantylnej, ograniczonej, nierefleksyjnej 
osoby, stającej się świetnym materiałem do manipulacji, dążenie do dojrza-
łości osobowej nabiera szczególnego znaczenia. Wydaje się to istotne, po-
nieważ pozostaje coraz mniej środowisk, które chcą świadomie wzmacniać 
człowieka na drodze osiągania swojej dojrzałości. Media głównego nurtu, 
przekaz telewizyjny, internetowy, kolorowa prasa, reklamy – wszystkie one 
skłaniają człowieka raczej do pozostania w przyjemnym samozadowoleniu 
i zachwycie nad osiągnięciami na miarę „łowcy promocji” czy „tropiciela 
najnowszych marek i trendów”33, podczas gdy droga do osiągania dojrzało-
ści wymaga wielu wyrzeczeń, poświęcenia i ofiary.

Czy zatem jest jeszcze nadzieja, że rodzina i szkoła, wspierane także przez 
Kościół i niektóre organizacje, mogą tworzyć środowisko wspierające mło-
dego człowieka w dążeniu do osiągania dojrzałości osobowej? O ile sprawnie 
można określić osiągniętą dojrzałość biologiczną, o tyle znacznie trudniej 
wskazać na dojrzałość psychiczną, społeczną, kulturalną czy religijną. Za-
zwyczaj przyjmuje się, że dojrzałość ludzka wiąże się z obecnością dwóch 
dyspozycji: zdolności dostrzeżenia swoich realnych możliwości i budowania 
własnego projektu na życie, a także nabycia pozytywnych cech, które uła-

31 Gravissimum educationis, nr 1.
32 Por. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998.
33 Por. Z. Bauman, Socjologia, Poznań 1990; Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 

2003; Z. Bauman, Życie na przemiał, Kraków 2004.
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twiają osobie urzeczywistnianie autentycznie ludzkich celów. Każdy czło-
wiek posiada swoje potrzeby, oczekiwania, pragnienia, marzenia, przy czym 
nie wszystkie można uznać za autentycznie „ludzkie”. Cechą dojrzałego czło-
wieka jest umiejętność rozróżnienia między tym, co autentycznie ludzkie, 
a tym, co nieludzkie, i świadome wybieranie dążeń ludzkich, a odrzucanie 
dehumanizujących. W płynnej nowoczesności współczesnego człowieka ten 
wybór staje się coraz bardziej utrudniony ze względu na sprawnie realizo-
wane manipulacje medialne i chaos aksjologiczny. Warto zatem wskazać na 
kilka podstawowych dążeń człowieka, które można uznać za fundamentalne 
dla wyborów autentycznie ludzkich, a tym samym dla prawidłowego procesu 
wychowania: dążenie do potwierdzenia siebie i swojego znaczenia; dążenie 
do bycia akceptowanym, szanowanym, kochanym i zrozumianym przez in-
nych ludzi; dążenie do poznania prawdy o człowieku i o świecie; dążenie do 
tworzenia kultury i udziału w cywilizacji; dążenie do integralnego rozwoju 
własnej osoby34. W procesie zdobywania dojrzałości nie wystarcza jednak 
tylko autentyczne dążenie, ponieważ dojrzałą staje się ta osoba, która nabyła 
cechy sprzyjające osiąganiu autentycznie ludzkich celów35.

Interesujące wskazanie pozytywnych cech osobowości świadczących 
o osiągnięciu dojrzałości podaje Maria Ryś. Jej zdaniem podstawowymi 
cechami dojrzałej osobowości są: realne poznanie świata, akceptacja sie-
bie, postawa miłości względem innych, wewnętrzna integracja, określenie 
sensu swojego życia, przyjęta hierarchia wartości, szerokość zainteresowań, 
pozytywna postawa wobec życia, twórczość w jakiejś dziedzinie, gotowość 
do poświęceń36. Podczas pierwszej Narodowej Debaty o Rodzinie w 2017 
roku M. Ryś przypomniała, że osiąganie dojrzałej osobowości przez młode-
go człowieka zależy w dużym stopniu od dojrzałości osobowej jego rodzi-
ców i wychowawców, przy czym warto pamiętać, że nie wystarczy dojrza-
łość osobowa matki i ojca. Również nauczyciel, który staje się dla swojego 
wychowanka wzorem osobowym – przykładem, winien być osobą charak-

34 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześci
jańskiej, s. 408–413.

35 Por. M. Ryś, Ku dojrzałości osobowej w małżeństwie. Rozwijanie dojrzałej osobowości, 
Warszawa 1997, s. 7; I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, 
Płock 2012, s. 93–232; M. Komorowska-Pudło, Środowisko wychowawcze domu rodzinnego 
a relacje małżeńskie w dorosłym życiu, Kraków 2019.

36 Por. M. Ryś, Ku dojrzałości osobowej w małżeństwie. Rozwijanie dojrzałej osobowości, 
Warszawa 1997, s. 7–14.
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teryzującą się cechami dojrzałej osobowości37. W tym kontekście mocno 
ujawnia się potrzeba dojrzałych osobowo dorosłych: rodziców, opiekunów, 
dziadków, nauczycieli, duszpasterzy, którzy działając wspólnie przyczynią 
się do pełnej formacji młodego człowieka.

Ważną cechą dojrzałej osobowości jest realne poznanie świata (oddzie-
lanie prawdy od pozorów) oraz w miarę obiektywna postawa wobec samego 
siebie, wyrażająca się w dobrej znajomości swoich mocnych i słabych stron, 
możliwości i ograniczeń, by żyjąc w prawdzie o samym sobie, wyznaczać 
sobie cele, które są afirmacją ważnych w życiu wartości. Człowiek o dojrza-
łej osobowości potrafi stawiać czoło wyzwaniom, wyciągać konstruktywne 
wnioski z popełnionych błędów, ale również przyjąć uzasadnioną krytykę 
i zachować dystans w stosunku do krytyki nieuczciwej. Nie odrzuca emocji 
i uczuć, ale przeżywając różnorodne uczucia, akceptuje siebie i nie rani in-
nych ludzi, a jednocześnie potrafi wchodzić z bliskimi osobami w głębokie 
relacje. Ważne jest tu nie tylko przeżywanie uczuć, ale także ich okazywanie 
oraz akceptacja i otwartość na uczucia innych ludzi38.

Dojrzałość osoby ujawnia się również poprzez jej integrację wewnętrz-
ną, będącą scalaniem wszystkich aspektów ludzkiego „ja”, której wyrazem 
jest odporność psychiczna, harmonia i głębia duchowa. Z kolei dojrzałość 
osoby w wymiarze społecznym wyraża się umiejętnością współpracy z in-
nymi w różnych dziedzinach życia, w tym podejmowanie bezinteresownych 
działań na rzecz drugiego. Dojrzała osobowość odnosi się również do świa-
topoglądu i hierarchii wartości. Przyjęte przez osobę wartości są czynni-
kiem integrującym funkcjonowanie osobowości, pomocnym w określaniu 
celów życiowych i podejmowaniu decyzji. Dobrze ustawione wartości po-
magają w odkryciu sensu życia, gdyż najwyższe stają się najczęściej celem 
życia, a niższe w hierarchii stanowią cele pośrednie39.

Człowiek dojrzały ma szerokie zainteresowania, przejawia pasję two-
rzenia i rozwijania swoich zdolności. Cenną cechą osoby o dojrzałej oso-
bowości jest zadaniowe traktowanie trudności i problemów życiowych, za-
chowanie optymizmu mimo doświadczanych trudów życia, wiara w siebie 
i innych, stała „praca nad sobą”, wyrażająca się w doskonaleniu odniesień 

37 Por. M. Ryś, Znaczenie rodziny i jej rola w budowaniu cywilizacji miłości, w: Główne 
potrzeby polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 2018, s. 69–77.

38 Por. M. Ryś, Ku dojrzałości osobowej w małżeństwie. Rozwijanie dojrzałej osobowości, 
Warszawa 1997, s. 8–9.

39 Por. M. Ryś, Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują?, Warszawa 1998.
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do samego siebie i innych ludzi opartym na poszanowaniu własnej godności 
osobowej oraz drugiego człowieka oraz uznaniu niepowtarzalności każdej 
osoby. Wiąże się z gotowością do poświęceń własnych interesów, spraw, pre-
ferencji na rzecz dobra drugiej osoby40.

Interesującą propozycją nawiązującą do dojrzałości i odpowiedzialności 
nauczyciela jest Karta odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela41 opra-
cowana przez Mieczysława Rusieckiego, będąca nie dokumentem prawnym, 
ale propozycją wychowawczą podkreślającą odpowiedzialność nauczycie-
la w sytuacji aktualnych wyzwań współczesności. Wychowawcza posługa 
nauczyciela wiąże się z odpowiedzialnością za samego siebie i za drugiego 
człowieka, stąd wychowawca powinien być zawsze otwarty na podstawowe 
wartości, takie jak dobro, prawda i piękno, a także reprezentować je wobec 
swoich uczniów. Wspierając rozwój dziecka, wychowawca musi jednak pa-
miętać, że pełni jedynie funkcję pomocniczą względem rodziny, co wymaga 
od niego nawiązania dialogu z rodzicami. Przekonanie o potrzebie i sensie 
procesu wychowania winno skłaniać nauczyciela do stawiania uczniom 
adekwatnych wymagań. Ważnym zadaniem pozostaje internalizacja norm 
etycznych oraz formacja sumienia. Odpowiedzialność za rozwój uczniów 
winna wiązać się z formowaniem ich postawy szacunku wobec starszych, 
rodziców, wychowawców oraz uwrażliwianiem na przestrzeganie praw na-
leżnych każdemu człowiekowi. W zakres odpowiedzialności wychowaw-
cy wchodzi również formacja postawy taktu, wrażliwości i delikatności 
w relacji do osób innej płci, jak również wychowanie do miłości ojczyzny 
i szacunku dla wartości uniwersalnych. Odpowiedzialność nauczyciela jest 
dzielona z innymi podmiotami wychowawczymi, przede wszystkim z ro-
dzicami, gronem pedagogicznym, władzami szkolnymi, organizacjami spo-
łeczno-kulturalnymi, a także szerszym środowiskiem. Wspomniana karta 
jest wyrazem zatroskania o prawidłowy przebieg procesu wychowania dzie-
ci i młodzieży we współczesnym społeczeństwie42.

W kontekście wielu zagrożeń wychowawczych, w tym infantylizacji 
człowieka poprzez wpływ kultury masowej, zjawiska osłabiania procesów 

40 Por. M. Ryś, Znaczenie rodziny i jej rola w budowaniu cywilizacji miłości, w: Główne 
potrzeby polskiej rodziny, red. G. Ożarek, M. Guzewicz, Warszawa 2018, s. 69–77.

41 Por. Karta odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela, Kielce 2004.
42 Por. D. Adamczyk, Zadania nauczyciela – wychowawcy dotyczące odpowiedzialności za 

uczniów w świetle „Karty odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela” księdza Mieczysława 
Rusieckiego, „Zeszyty Formacji Katechetów” (2016) 4, s. 89–98.
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sprzyjających osiąganiu dojrzałości osobowej, niezwykle znaczące staje się 
prezentowanie edukacji szkolnej, a zwłaszcza jej wymiaru wychowawcze-
go, w paradygmacie integracyjnym, gdyż wychowanie jest procesem długo-
trwałym, dokonującym się w wielu sytuacjach wychowawczych, w których 
bierze udział wychowanek i wychowawca. Podejmowane działania dydak-
tyczne oraz wychowawcze można rozpatrywać w wymiarze efektywno-
ści (określany stopniem realizacji zamierzonych celów) oraz w wymiarze 
etyczności (wyrażany stopniem uwzględniania podmiotowości osób, ich 
godności i zachowaniem norm etycznych), dlatego relacja wychowawcza 
w wymienionych wyżej wymiarach musi mieć charakter podmiotowy, a jej 
uczestnicy powinni mieć możliwość postępowania zgodnie z uznawanymi 
przez siebie wartościami, przy jednoczesnym poszanowaniu wartości in-
nych osób i akceptacji ich autonomii. Ukierunkowanie na efektywność nie 
może być pozbawione wymiaru etycznego, gdyż obydwa wskazane wymia-
ry są ważne i wzajemnie się przenikają oraz uzupełniają. W polskiej szkole 
występuje duża koncentracja na realizacji celów dydaktycznych, natomiast 
słabiej są realizowane cele wychowawcze. Uznanie podmiotowości i god-
ności wszystkich osób biorących udział w procesie wychowania człowieka 
(wychowanka, rodzica, nauczyciela) tworzy fundament wspólnego działa-
nia na rzecz rozwoju i wychowania dziecka czy młodego człowieka. Trzeba 
jednak pamiętać, że o możliwości prawidłowego współdziałania w procesie 
wychowania decyduje postawa rodzica i wychowawcy, którzy działają jak 
osoby dojrzałe, świadome i doświadczone43.

Wskazując na cel wychowania, którym jest osiąganie dojrzałości oso-
by ludzkiej, nie można zapomnieć o dojrzałości religijnej. Stanisław To-
karski wskazuje, że we współczesnej literaturze przedmiotu występują dwa 
terminy: „dojrzała religijność” oraz „dojrzałość religijna”. Pierwszy z nich 
jest zazwyczaj przedstawiany jako zespół zjawisk (zachowań) religijnych, 
charakteryzujących się wysokim stopniem doskonałości, odpowiadającym 
maksymalnym standardom przyjętym w danej religii. Z kolei „dojrzałość 
religijna” jest rozumiana jako etap rozwoju danej osoby lub grupy na dro-
dze do osiągnięcia „dojrzałej religijności”44. Religijność człowieka pozosta-

43 Por. M. Dubis, Współpraca: nauczyciel – uczeń – rodzic. Wymiary relacji wychowawczej 
i edukacyjnej, „Studia Pedagogika Ignatiana” 22 (2019) nr 1, s. 149–175.

44 Rozróżnienie „dojrzała religijność” i „dojrzałość religijna” w literaturze psychologicz-
nej nie jest wystarczająco ostre i może prowadzić do nieporozumień, szczególnie w zakre-
sie określania granic pomiędzy kompetencjami psychologów i teologów. Do psychologa nie 
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je rzeczywistością niezwykle złożoną; składają się na nią akty wewnętrzne 
i zewnętrzne. Wewnętrzne to subiektywne akty człowieka (przeżycia reli-
gijne, przekonania, dążenia), zaś wytwory zewnętrzne (praktyki religijne, 
ryty) mogą być przedmiotem badań i interpretacji różnych dyscyplin. Aby 
dobrze określić, czym jest dojrzała religijność, trzeba czerpać informacje 
z kilku dyscyplin: filozofii religii, teologii, historii religii, socjologii i psy-
chologii religii45. Niniejsza prezentacja będzie miała charakter teologiczny 
i psychologiczny, służący celom pedagogiczno-katechetycznym.

Przedstawiając ujęcie teologiczne, można sięgnąć do Katechizmu Ko-
ścioła Katolickiego, który ukazuje człowieka jako istotę otwartą na Boga 
i zdolną Go przyjąć: „Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, po-
nieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przy-
ciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczę-
ście, których nieustannie szuka”46. Człowiek jest więc powołany do relacji 
Bogiem, aby w sposób wolny, zgodnie z prawdą o sobie samym uznać mi-
łość Boga i Jego zaproszenie.

W teologii bardziej podstawowym pojęciem niż religijność jest wiara. 
Człowiek, wchodząc w relację z Bogiem, mówi: „Wierzę”, zatem przyjmuje to, 
co Bóg mu objawia o sobie (przez uobecnienie się i udzielenie człowiekowi), 
a co zawarte jest w wyznaniu wiary47. Uznaje, że jego odkupienie dokonało się 
przez Jezusa Chrystusa, ale udział w królestwie Bożym wymaga współpracy 
z łaską Boga. Człowiek pozostający w relacji z Bogiem odpowiada Stwórcy 
poprzez uznanie Jego miłości, zachwyt, wiarę, wsłuchiwanie się w Jego słowo 
oraz codzienne życie, w którym odrzuca grzech, bierze odpowiedzialność za 
siebie, bliźniego i świat48. Pozostając w kontakcie z Bogiem, człowiek z jed-
nej strony przyjmuje Jego miłość, a z drugiej odpowiada aktami uwielbie-
nia. Proces wychowania osoby do wiary zakłada, że chociaż wiara jest łaską 
otrzymywaną od Boga, to jednak potrzebuje wolnej decyzji człowieka i jego 

należy wyznaczanie standardów dojrzałej religijności, lecz ich odczytywanie z treści samej 
religii oraz badanie, jak one są realizowane. Psycholog może także, w zakresie swojego przed-
miotu, nie przekraczając jego granic, wyrażać opinie na temat wpływu (np. konstruktywny 
lub destrukcyjny) danej formy religijności na inne dziedziny ludzkiego funkcjonowania.

45 Por. S. Tokarski, Dojrzałość religijna w: Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. 
S. Głaz, Kraków 2006.

46 Katechizm Kościoła katolickiego, nr 27; por. nr 28–43.
47 Por. Katechizm Kościoła katolickiego, nr 185–197.
48 Por. Gaudium et spes, nr 22; Katechizm Kościoła katolickiego, nr 185–1065.
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działania. Prawda o jedności łaski i natury wskazuje wyraźnie, że łaska bu-
duje na naturze, respektuje ją, co z wychowawczego punktu widzenia ozna-
cza podejmowanie określonych działań formacyjnych, przygotowujących do 
jej przyjęcia, a następnie do jej rozwoju i dojrzewania. Adhortacja Cateche
si tradendae określa to jako „dążenie do podwójnego celu: doprowadzić do 
dojrzałości wiarę już zrodzoną w duszy i ukształtować prawdziwego ucznia 
Chrystusa przez pogłębione i bardziej uporządkowane poznanie Osoby 
i nauki Chrystusa naszego Pana”49. W tym ujęciu dużego znaczenia nabiera 
współpraca rodziców i katechetów we wspólnym wspieraniu dziecka i mło-
dego człowieka w procesie wychowania do osiągnięcia dojrzałości wiary50.

Podstawowym obowiązkiem wynikającym z przyjęcia objawienia (wia-
ry) jest realizacja dobra w swoim życiu, czyli – w rozumieniu teologicz-
nym – dążenie do świętości. Świętość rozumiana jest jako osiąganie wyso-
kiego poziomu życia religijnego i moralnego, na miarę Jezusa Chrystusa. 
Powołanie i wychowanie człowieka do świętości wpisuje się w teocentrycz-
ny, chrystologiczny i eklezjologiczny cel chrześcijańskiego życia, bowiem 
refleksja antropologiczna znajduje swoje wypełnienie w Jezusie Chrystu-
sie51, który pozostaje ideałem człowieczeństwa – pełnego i przejrzystego 
zarazem52, i który dał swoim życiem wzór świętości będący celem ludz-
kich dążeń53. Ponieważ człowiek na skutek grzechu pierworodnego pozo-
staje słaby, skłonny do złego i nie potrafi samodzielnie osiągnąć pierwot-

49 Catechesi tradendae, nr 19.
50 Por. H. Lombaerts, E. Osewska, Family Catechesis/Religious Education in 21ST century 

Europe, w: Religious Education/Catechesis in the Family: A European Perspective, red. E. Os.-
ewska, J. Stala, Warszawa 2010, s. 27–47; E. Osewska, Wychowanie dziecka do wiary w polskiej 
rodzinie w kontekście współczesnej dezintegracji dzieciństwa, „Studia nad Rodziną” 32 (2013) 
nr 1, s. 7–24; H. Lombaerts, E. Osewska, Współpraca między rodzinami i szkołami katolickimi 
w procesie wychowania religijnego, „Studia nad Rodziną” 32 (2013) nr 1, s. 55–66; E. Osewska, 
Religious Education as Accompanying: from Superficiality to Spirituality to Personal Acquain
tance with God Incarnate, „The Person and the Challenges“ 6 (2016) nr 2, s. 21–34; J. Szpet, 
D.Jackowiak, Lekcje religii szkołą wiary, Poznań 1996; Katecheza w parafii, red. M. Zając, Lu-
blin 2016; Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania koncepcji, red. P. Mąkosa, Lublin 2010; 
W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, Warszawa 2010.

51 Por. Redemptor hominis, nr 1; Tertio millennio adveniente, nr 6; T. Nosek, Jan Paweł II – 
autentyczny i wierny świadek pedagogiki świętości, w: Pedagogia na dziś, red. J. Zimny, Stalo-
wa Wola – Ruzomberok 2007, s. 251–252.

52 Por. Jan Paweł II, Warto być człowiekiem. Jubileusz młodzieży, 15 IV 1984, s. 377.
53 Por. Jan Paweł II, Chrystus nadaje nowy sens życiu człowieka. Przesłanie Jana Paw-

ła II z okazji 20-lecia uznania Ruchu Komunia i Wyzwolenie przez Papieską Radę do Spraw 
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nej świętości, którą przewidział dla niego Stwórca, dlatego Bóg wspiera go 
i umacnia na tej drodze poprzez misję Kościoła54. Wezwanie do święto-
ści jest niezwykle aktualne w ponowoczesnym społeczeństwie, które cha-
rakteryzuje postawa hedonizmu i egocentryzmu55. O poziomie świętości 
każdego chrześcijanina decyduje bowiem zawsze stopień jego żywotnego 
zjednoczenia z Jezusem Chrystusem56 i przestrzegania wskazań Ewange-
lii, w tym wyrażonych przez Jezusa na Górze Błogosławieństw (Mt 5,3–12). 
Dlatego w wychowaniu do świętości podejmuje się także zadanie dążenia 
do osiągnięcia dojrzałości moralnej. Ma to duże znaczenie ze względu na 
fakt, że osobista świętość każdego chrześcijanina przyczynia się do tworze-
nia świętości Kościoła i do rozwoju królestwa Bożego na ziemi57. W drodze 
do świętości człowiek potrzebuje wzorców do naśladowania. Można nawet 
uznać, że w pewien sposób „święci rodzą świętych”, gdyż przykład ich ży-
cia pomaga pokonywać codzienne trudności58. W perspektywie tak ujętego 
celu wychowania rodzice, opiekunowie, dziadkowie, rodzice chrzestni, ka-
płani, ale również wszyscy chrześcijanie podejmujący wychowanie winni 
wskazywać dzieciom i młodzieży, że kroczenie za Jezusem Chrystusem jest 
związane z podjęciem trudu pracy nad sobą, ale to prowadzi do doskonało-
ści i świętości. Do podjęcia decyzji i realizacji drogi świętości potrzebne jest 
wychowanie realizowane zarówno w środowisku rodzinnym, jak i szkolnym 
oraz eklezjalnym.

Z kolei w literaturze psychologicznej występuje kilka ujęć dojrzałości 
religijnej, przy czym najbardziej znane są prezentacje Gordona Allporta, 

Świeckich, nr 3; J. Krasiński, Rola antropologii w teologii dogmatycznej, „Ateneum Kapłań-
skie” 79 (1972), s. 167–168.

54 Por. „Świętość jest ponadto podstawową przesłanką i niezbędnym warunkiem do tego, 
aby Kościół mógł realizować swoją zbawczą misję. Właśnie świętość Kościoła jest tajemnym 
źródłem i nieomylną miarą jego apostolskiego zaangażowania oraz misyjnego zapału. Ko-
ściół, Oblubienica Chrystusa, tylko wtedy staje się Matką płodną w Duchu, gdy poddaje się 
Chrystusowej miłości i ją odwzajemnia”. Christifideles laici, nr 17; C. Bartnik, Dogmatyka 
katolicka, t. 1, Lublin 2009, s. 372.

55 Por. Jan Paweł II, Orędzie na XLII Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2005, nr 2.
56 Por. Redemptor hominis, nr 11, 21.
57 Por. Veritatis splendor, nr 107; K. Jeżyna, Moralne przesłanie nowej ewangelizacji. We

zwanie do odnowy Kościoła i świata, Lublin 2002, s. 200–201.
58 Por. Jan Paweł II, Chrystus i młodzi, w: Anioł Pański z papieżem Janem Pawłem II, t. 6, 

red. S. Dziwisz, H. Nowacki, P. Ptasznik, Watykan 1998, s. 397.
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Zdzisława Chlewińskiego, Stanisława Tokarskiego. G. Allport wskazał na-
stępujące kryteria:

1.  Refleksyjność i krytyczność pozwalająca na dostrzeżenie złożoności 
obiektu religijnego i skoncentrowanie się na nim.

2.  Autonomiczność motywacyjna, czyli niezależność motywacji reli-
gijnej od zaspokojenia lub nie potrzeb psychicznych.

3.  Spoistość i stałość postępowania człowieka, w zgodzie z przyjętymi 
postawami moralnymi.

4.  Szeroki zakres interpretacyjny w rozumieniu religii pozwalający 
człowiekowi na uporządkowanie jego świata.

5.  Integracyjny charakter pozwalający na zachowanie zgodności 
wszystkich elementów osobowości.

6.  Heurystyczny, poszukujący, charakter dojrzałej religijności59.

Z kolei Z. Chlewiński, odnosząc się do chrześcijaństwa, sformułował swo-
ją koncepcję religijności, przyjmując, że współkonstytuuje ona osobowość 
ludzką. Przekonania religijne można analizować w układzie: autentyczność – 
nieautentyczność. Chlewiński podaje pięć kryteriów dojrzałej religijności. 
Należą do nich: autonomia motywacji religijnej (wartości religijne są celem 
poszukiwanym dla nich samych), obraz Boga (im bardziej dojrzała religij-
ność, tym bardziej teologiczny, niewyrażalny obraz Absolutu), umiejętność 
rozróżniania elementów istotnych od ubocznych, umiejętność rozwiązywa-
nia kryzysów religijnych (kryzysy religijne przybierają różne formy, ale ich 
pozytywne rozstrzygnięcie zwykle prowadzi do pogłębienia religijności i jej 
integracji), autentyczność przekonań religijnych (istotny jest fakt ich świado-
mego przyjęcia ze względu na ich logiczne racje)60.

Podejmując analizę dojrzałej religijności, dojrzałości religijnej oraz jej 
odniesienia do osobowości, Stanisław Tokarski podał kryteria dojrzałej re-
ligijności, odwołując się przede wszystkim do chrześcijaństwa, dokonując 
przy tym syntezy wskazań G. Allporta, Z. Chlewińskiego i R. Jaworskiego61. 
Jego zdaniem dojrzała religijność charakteryzuje się następującymi cechami 
(standardami):

59 Por. G. Allport, The Individual and His Religion. A psychological interpretation, New 
York 1975; S. Kuczkowski, Psychologia religii, Kraków 1993, s. 85–92.

60 Por. Z. Chlewiński, Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej, w: Psychologia reli
gii, red. Z. Chlewiński, Lublin 1989, s. 9–39.

61 Por. R. Jaworski, Psychologiczne korelaty religijności personalnej, Lublin 1989.
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1.  Nadaje cel i sens ludzkiemu życiu, tworząc i kształtując system war-
tości człowieka; treści religijne mają wpływ na motywację i zacho-
wanie.

2.  Angażuje osobowość człowieka do poszukiwania Boga, poznawania 
Go i utrzymywania z Nim kontaktu, co wyraża się w poznawaniu 
i umiłowaniu Boga.

3.  Nieustannie rozwija się, doskonaląc samego człowieka, jego relacje 
z Bogiem, innymi ludźmi i światem; dynamizm.

4.  Tworzy spójny system przekonań religijnych; akceptacja treści reli-
gijnych i ich aktualizacja w życiu.

5.  Ma charakter personalny w zakresie podmiotu (człowiek jako byt 
osobowy), przedmiotu (przeżycia religijne, których adresatem jest 
osoba Boga) oraz relacji między człowiekiem a Bogiem (relacja oso-
bowa).

6.  Dąży do świętości, które dokonuje się nie tylko indywidualnie, ale 
także we wspólnocie (grupie, rodzinie, kościele) z innymi ludźmi 
zaangażowanymi religijnie62.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że osiągnięcie dojrzałości religij-
nej wymaga dużego zaangażowania człowieka przy wsparciu określonych 
grup i wspólnot religijnych, w tym wspólnoty rodzinnej, katechetycznej, 
klasowej. Ważne jest przy tym wspólne określenie celów wychowawczych. 
Kochający, dojrzali i odpowiedzialni rodzice są świadomi, że wychowanie 
potomstwa w płynnej nowoczesności niosącej wiele wyzwań i zagrożeń wy-
maga od nich dużego zaangażowania i jasnego określenia celu wychowaw-
czego; dążenie do pełni człowieczeństwa oznacza także formowanie dojrza-
łej osobowości i religijności, a w ujęciu teologicznym – doprowadzenie do 
dojrzałości wiary, kształtowanie prawdziwego ucznia Jezusa Chrystusa, dą-
żenie do świętości. Osiągnięcie tak określonych celów głównych zakłada re-
alizację wielu codziennych celów, ułożonych zgodnie z hierarchią ważności.

62 Por. S. Tokarski, Dojrzałość religijna, w: Podstawowe zagadnienia psychologii religii, red. 
S. Głaz, Kraków 2006, s. 164–165.
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3.3. W kierunku wychowania integralnego

Wychowanie integralne zawiera struktury procesu wychowawczego 
ujętego integralnie jako byt jednolity, którego nie można ograniczyć do 
funkcjonowania poszczególnych elementów, ponieważ jego założeniem 
jest wspieranie osoby ludzkiej w kontaktach z całą rzeczywistością. W tym 
ujęciu do istoty wychowania integralnego należy „budzenie w człowieku 
tego, co ludzkie” oraz wspieranie go w rozumieniu czynników stanowiących 
rzeczywistość, w ich pomnażaniu aż do osiągnięcia całości. Można także 
stwierdzić, że wychowanie integralne pomaga obudzić pragnienie poszu-
kiwania i dążenia do nieskończoności oraz umacnia każdą osobę ludzką 
w jej pełnym rozwoju aż do osiągnięcia człowieczeństwa poprzez synchro-
nizowany rozwój wszystkich potencjalności usytuowanych w jego poszcze-
gólnych sferach (fizycznej, psychicznej, społecznej, kulturowej, duchowej, 
religijnej), a także łączeniu ich ze sobą ze względu na przyjęte wartości. 
W wychowaniu integralnym bardzo ważne jest realistyczne ujmowanie 
osoby ludzkiej we wszystkich jej wymiarach (bios, logos, ethos, agos, los): 
w sferze biologicznej jako wychowanie fizyczne, w sferze psychologicznej 
jako wychowanie intelektualne i emocjonalne, w sferze socjologicznej jako 
wychowanie społeczne, obywatelskie, narodowe, w sferze moralnej jako wy-
chowanie moralne, w sferze kulturowej jako wychowanie kulturowe, mię-
dzykulturowe oraz w sferze światopoglądowej/duchowej jako wychowanie 
religijne, chrześcijańskie, duchowe. Ważne, aby nie zagubić któregokolwiek 
wymiaru życia, rozwoju i wychowania człowieka63. Należy podkreślić, że 
w sytuacji ponowoczesnego chaosu i nieustannego „rozdzielania człowieka” 
na poszczególne części, a właściwie sprowadzania go do sfery podstawo-
wych potrzeb, które powinny być szybko i sprawnie zaspokajane, koncepcja 
wychowania integralnego chroni prawdę o człowieku jako całości, stając się 
tarczą obronną przed różnymi redukcjonistycznymi teoriami tkwiącymi 
w wadliwym pojmowaniu człowieka – osoby ludzkiej64. Wychowanie inte-
gralne, zwłaszcza w ujęciu chrześcijańskim, może zapewnić osobie ludzkiej 

63 Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993, s. 164–259; 
J. Karczewska, Integralne wychowanie. Chrześcijańska koncepcja Stefana Kunowskiego, Kielce 
2012; Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, Kraków 2005.

64 Por. Gravissimum educationis, nr 1; A. Rynio, Wychowanie do odpowiedzialności. Stu
dium teorii i praktyki pedagogiki integralnej, Lublin 2019, s. 115; A. Rynio, Integralne wycho
wanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004.
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pełny, wszechstronny i harmonijny rozwój w duchu prawdy o człowieku, 
wolności i odpowiedzialności.

Zagubieni w chaosie wielości propozycji pedagogicznych rodzice i na-
uczyciele mogą odnaleźć w koncepcji wychowania integralnego praktycz-
ną propozycję wychowawczą opierającą się na całościowej wizji człowieka, 
z uwzględnieniem jego godności i wartości oraz ukierunkowania na tran-
scendencję. Przyjmując za podstawę prawdę o osobie ludzkiej, wychowa-
nie integralne znajduje dobre środowisko w rodzinie, w której dokonują się 
spotkania osób należących do różnych pokoleń. Ważną kwestią w procesie 
wychowania integralnego pozostaje współpraca rodziców, wychowawców, 
przedstawicieli wszelkich instytucji wychowawczych czy środowisk pozain-
stytucjonalnych oraz aktywność własna wychowanka. Można zatem stwier-
dzić, że wychowanie integralne obejmuje wszystkie środowiska wychowaw-
cze, zakłada autorytet wychowawcy, spotkanie i dialog oraz odniesienie do 
podstawowych wartości: prawdy, dobra i piękna. Uznając wartość i godność 
osoby ludzkiej, wychowanie integralne odwołuje się do wolności i odpo-
wiedzialności, ale także do takich kategorii, jak powołanie, miłość i prawda, 
przyznając miejsce wartościom moralnym, społecznym, kulturowym i re-
ligijnym. Prezentuje proces wychowania w wymiarze doczesnym, ale rów-
nież (w ujęciu chrześcijańskim) odwołuje się do aspektu nadprzyrodzonego 
człowieka i jego wychowania65.

Odpowiadając na pytanie o istotę wychowania, papież Jan Paweł II 
wskazywał, że jest ono przede wszystkim obdarzaniem człowieczeństwem 
dziecka czy młodego człowieka lub wspomaganiem go w stawaniu się czło-
wiekiem: „Wydaje się, że aby trafnie na to pytanie odpowiedzieć, nie moż-
na pominąć dwóch fundamentalnych prawd: po pierwsze, że człowiek jest 
powołany do życia w prawdzie i miłości; po drugie, że każdy urzeczywistnia 
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 docho-
dzi do głosu w sposób szczególny. Wychowawca jest osobą, która „rodzi” 
w znaczeniu duchowym. Wychowanie w tym ujęciu może być równocześnie 
uważane za prawdziwe apostolstwo. Jest wspólnym uczestnictwem w praw-
dzie i miłości, w tym ostatecznym celu, który stanowi powołanie człowieka 
ze strony Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego... Wychowanie jest więc przede 

65 Por. Gravissimum educationis, nr 2.
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wszystkim obdarzaniem człowieczeństwem – obdarzaniem dwustronnym. 
Rodzice obdarzają swym dojrzałym człowieczeństwem nowo narodzonego 
człowieka, a ten z kolei obdarza ich całą nowością i świeżością człowieczeń-
stwa, które z sobą przynosi na świat. Nie przestaje to być aktualne również 
w przypadku dzieci ułomnych i niedorozwiniętych fizycznie lub psychicz-
nie. Pod tą postacią również objawia się człowieczeństwo, które może być 
wychowawcze i to w sposób szczególny”66.

Założenia wychowania integralnego są wyraźnie obecne w nauczaniu 
Kościoła katolickiego, zwłaszcza od Soboru Watykańskiego II. Kościół kato-
licki w swoich dokumentach na temat wychowania i katechezy przypominał, 
że wszystkie środowiska wychowawcze mają swoje określone zadania i są 
wezwane do współpracy, aby osiągnąć cel, którym jest dojrzała osobowość 
wyrażająca się w sferze fizycznej, psychicznej, społeczno-moralnej, kultu-
rotwórczej i religijnej. Zagadnienie wychowania integralnego posiada bogatą 
literaturę. Kościół katolicki, dbając o pełny, wszechstronny, ale również osta-
teczny rozwój każdego człowieka, a jednocześnie świadomy jego różnych 
wymiarów i słabości, w swoich dokumentach odrzucał wszelkie redukcjo-
nistyczne ujęcia osoby ludzkiej, podkreślając, że człowiek winien być zawsze 
postrzegany w całej prawdzie swojego istnienia67. Prezentując człowieka 
w sposób integralny, a zarazem realny, w nauczaniu Kościoła podkreśla się 
wszystkie wymiary osoby ludzkiej, w tym jej transcendencję. O ile do Soboru 
Watykańskiego II w nauczaniu Kościoła podkreślano, że naczelnym celem 
jest „urobienie” dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela, o tyle od cza-
su powstania dokumentów soborowych, a zwłaszcza Deklaracji o wychowa-
niu chrześcijańskim Gravissimum educationis, akcentuje się wszechstronne 
wychowanie człowieka. „Należy więc zgodnie z postępem nauk psycholo-
gicznych, pedagogicznych i dydaktycznych dopomagać dzieciom i młodzie-
ży do harmonijnego rozwijania wrodzonych właściwości fizycznych, mo-
ralnych i intelektualnych, do zdobywania stopniowo coraz doskonalszego 
zmysłu odpowiedzialności w należytym kształtowaniu własnego życia przez 
nieustanny wysiłek i w osiąganiu prawdziwej wolności, po wielkodusznym 
i stanowczym przezwyciężeniu przeszkód. Winni oni też otrzymać pozytyw-
ne i roztropne wychowanie seksualne, dostosowane do ich wieku. Poza tym 
trzeba ich tak przygotowywać do uczestniczenia w życiu społecznym, by wy-

66 Gratissimam sane, nr 16.
67 Por. Gravissimum educationis, nr 1; Redemptor hominis, nr 14; Dominum et vivifican 

tem, nr 37; Fides et ratio, nr 10; Evangelium vitae, nr 48; Mulieris dignitatem, nr 9.
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posażeni należycie w konieczne do tego i odpowiednie środki, mogli włączać 
się czynnie w różne zespoły ludzkiej społeczności, aby ujawniali przez roz-
mowę z innymi swe zapatrywania i chętnie zabiegali o wspólne dobro… aby 
pobudzano ich do oceny wartości moralnych wedle prawidłowego sumienia 
i do przyjmowania owych wartości przez osobisty wybór, a również do do-
skonalszego poznawania i miłowania Boga”68. Z tekstu deklaracji wynika, że 
wychowanie chrześcijańskie ma zapewniać harmonijny, pełny i wszechstron-
ny rozwój osoby w duchu wolności i odpowiedzialności, dlatego nie może 
być ograniczone do jednej lub kilku sfer, z pominięciem którejkolwiek z nich. 
Co interesujące, w dokumencie wskazano na rozwój właściwości fizycznych, 
społeczno-moralnych i intelektualnych, a nie tylko religijnych. Podkreślono 
także znaczenie roztropnego wychowania prorodzinnego (seksualnego) do-
stosowanego do wieku wychowanków.

Odwołanie do wychowania fizycznego przypomina o podstawowych po-
trzebach organizmu człowieka takich jak: pokarm, woda, powietrze, słońce, 
ruch. Zaniedbanie aktywności fizycznej, zwłaszcza na świeżym powietrzu, 
sportu, odpowiedniego nawodnienia organizmu powoduje jego osłabienie, 
stąd potrzeba różnego rodzaju ćwiczeń wzmacniających mięśnie, wyrabia-
jących zręczność, szybkość, gibkość, ale też spostrzegawczość i działania 
grupowe69. Wychowanie w sferze psychicznej jest procesem ciągłego dosko-
nalenia wewnętrznego, który ma trwać przez całe życie nie tylko w sferze 
poznawczej, ale także emocjonalnej – jako ciągły rozwój i postęp70. Z kolei 
wychowanie w sferze społeczno-moralnej łączy się z przygotowaniem wy-
chowanków do życia we wspólnocie rodzinnej, szkole, społeczeństwie, na-
rodzie, państwie i w Kościele. Wychowanie w sferze moralności oznacza 
budzenie wrażliwości i świadomości moralnej, prowadzenie do odróżnia-
nia dobra od zła oraz poszanowania norm moralnych. Wychowanie w sfe-
rze kulturowej dotyczy uwrażliwiania na wartości kulturowe, uwznioślania 
i uszlachetniania młodego pokolenia oraz wprowadzania w całość dorobku 
kultury i stawania się nie tylko jej odbiorcą, ale i twórcą, co stopniowo uczy 
wartościowania dóbr i umiejętnego nazywania zagrożeń tkwiących w kultu-
rze i cywilizacji. Z kolei wychowanie religijne oparte na fundamencie prawd 
wiary i zasadach z niej wypływających, jak również wynikające z doświad-

68 Gravissimum educationis, nr 1.
69 Por. Euro 2012 – w poszukiwaniu wartości, red. J. Kostorz, Opole 2012.
70 Por. A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004.
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czenia religijnego, stanowi bazę do stałego nawracania się i dochodzenia do 
pełni relacji z Bogiem71.

W kontekście przyjętej antropologii chrześcijańskiej wychowanie win-
no być ściśle związane z egzystencją człowieka. Stanowi ono jedno z wielu 
oddziaływań międzyludzkich, składnik współtworzący całą rzeczywistość 
człowieka, wpływający na to, kim człowiek jest i w jakim środowisku żyje. 
Wychowanie jawi się jako warunek odnalezienia przez człowieka jego praw-
dziwego oblicza, pozwalający mu działać harmonijnie, sensownie i zgodnie 
z jego przeznaczeniem. Wychowanie nie może być pracą nad użytecznym 
przedmiotem, ale powinno budzić w młodym człowieku to, co ludzkie72. 
Wychowanie to nie tylko wysiłek wychowawcy albo instytucji wychowaw-
czej, ale również aktywność własna każdego wychowanka – cieszącego się 
godnością osoby i kształtującego swoją odpowiedzialność73. Nie można przy 
tym zapomnieć, że osoba ludzka nie jest doskonała, ale z perspektywy teolo-
gicznej jest raczej osłabiona, zraniona i zagrożona, dlatego wychowanie nie 
może być procesem spontanicznym, lecz wymaga dojrzałej obecności wy-
chowawców oraz wewnętrznej dyscypliny i wysiłku wychowanka. Zadaniem 
wychowawcy jest więc nie tylko wyposażenie uczniów w wiedzę czy umiejęt-
ności, ale również przygotowanie ich do samodzielnego kierowania swoim 

71 Por. A. Rynio, The integral education of a person as an opportunity to develop and retain 
human identity in “liquid modernity”, w: World Youth Days. A Testimony to the Hope of Young 
People, red. J. Stala, A. Porębski, Kraków 2016, s. 505–520; W. Cichosz, Pedagogia wiary we 
współczesnej szkole katolickiej, Warszawa 2010, s. 219–225.

72 Por. I. Bertocco, Wychowanie integralne, w: Wychowanie chrześcijańskie, red. A. So-
lak, Warszawa 2004, s. 124–127; D. Luber, Wychowanie chrześcijańskie wobec współczesnego 
dyskursu o istocie wychowania, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współcze
snością, red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 643–644; J. Tarnowski, Jak wychowywać?, Warszawa 
1993, s. 66; F.W. Bednarski, Zagadnienia pedagogiczne, Londyn 1982, s. 19; Poza kryzysem 
tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, red. F. Adamski, Kraków 1993, s. 152; 
A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004; J. Stala, W kierunku 
integralnej edukacji religijnej w rodzinie, Tarnów 2010; J. Stala, Familienkatechese in Polen um 
die Jahrhundertwende. Probleme und Herausforderungen, Tarnów 2008; J. Stala, E. Osewska, 
Anders erziehen in Polen. Der Erziehungs und Bildungsbegriff im Kontext eines sich ständig 
verändernden Europas des XXI. Jahrhunderts, Tarnów 2009; Religious Education/Catechesis in 
the Family. A European Perspective, red. E. Osewska, J. Stala, Warszawa 2010.

73 Por. E.N. Chapman, Postawa życiowa twoją najcenniejszą wartością. Praktyczny pow
radnik stosunków międzyludzkich, Warszawa 1995; S. Hessen, O sprzecznościach i jedności 
w wychowaniu, Warszawa 1997, s. 12.
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rozwojem oraz podejmowania wartościowych zadań życiowych74. Wycho-
wanie analizowane w perspektywie relacji: „ja” – inni ludzie pomaga wycho-
wankowi przekraczać swoje ograniczenia i otwierać się na innych. W tym 
kontekście bardzo ważne jest wspieranie ucznia w tworzeniu i wyjaśnianiu 
hierarchii wartości, budowaniu światopoglądu i odkrywaniu sensu życia75.

W psychopedagogicznym ujęciu integralne wychowanie łączy się 
z integralnym rozwojem człowieka76, przy czym o ile związek wychowa-
nia z rozwojem jest niepodważalny, o tyle ujęcia tego związku są bardzo 
różnorodne, na przykład: wspieranie rozwoju, pomoc w rozwoju, pobu-
dzanie rozwoju, kierowanie rozwojem, tworzenie warunków przyczynia-
jących się do rozwoju itp. Aby nie wnikać w zróżnicowane ujęcia zależne 
od koncepcji psychologicznych i pedagogicznych, można w odniesieniu do 
pedagogiki chrześcijańskiej przyjąć, że rozwój człowieka to „zmiany zacho-
dzące w jego życiu w sferze biologicznej, psychicznej i duchowej, zgodnie 
z prawidłowościami charakterystycznymi dla każdej z tych sfer. Zmiany 
te polegają na wypracowaniu wyższej «jakości», prowadząc do osiągnię-
cia dojrzałości wyrażającej się w pozytywnej postawie wobec Boga, ludzi, 
świata i samego siebie – ostatecznie w pragnieniu pełnego zjednoczenia 
z Bogiem w wieczności”77. Można uznać, że rozwój człowieka zależy od 
czynników wewnętrznych (dziedziczenie genetyczne, rozum, wola), a tak-
że zewnętrznych (rodzina, przedszkole, szkoła, Kościół, łaska Boża, grupy 
rówieśnicze, instytucje wychowawcze, społeczeństwo, naród). Dokonujące 
się zmiany rozwojowe, uwarunkowane wymiarem biologicznym człowieka, 
co jest w dużym stopniu związane z kwestią dziedziczenia, pozostają także 
pod wpływem szeroko rozumianego środowiska w sensie naturalnym, spo-
łecznym i kulturowym, a także aktywnością własną danej osoby, w której 
uwzględnia się jej indywidualność, możliwości, potrzeby, zainteresowania, 

74 Por. Redemptor hominis, nr 10; Veritatis splendor nr 101; J. Tarnowski, Człowiek – dia
log – wychowanie. Zarys chrześcijańskiej pedagogiki personalnoegzystencjalnej, „Znak” 436 
(1991) nr 9, s. 69; M. Sawicki, Rozważania o szkole, Warszawa 2005, s. 27–29.

75 Por. D. Sullivan, J. Gallagher, R.E. The Primary Years. Promise and Potential for the Way 
Ahead, London 1987, s. 30–31; M. Crawford, G. Rossiter, Reasons for Living. Education and 
young people’s search for meaning, identity and spirituality. A handbook, Camberwell 2006.

76 Por. A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004; J. Krajczyń-
ski, Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej 
i Konferencji Episkopatu Polski. Studium kanonicznopastoralne, Płock 2002.

77 A. Rynio, Wychowanie do odpowiedzialności. Studium teorii i praktyki pedagogiki inte
gralnej, Lublin 2019, s. 110–111.
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wartości. Obecnie uznaje się, że rozwój integralny człowieka dokonuje się 
pod wpływem czynników genetycznych i środowiskowych, przyjmując ich 
wzajemną integrację z uwzględnieniem własnego udziału człowieka. Trzeba 
pamiętać, że integralny rozwój odnosi się do całego człowieka, przyjmuje 
jego udział, autonomię, ale również wewnętrzne konflikty, pomoc ze strony 
dorosłych, występowanie zmiany, progres i regres oraz systematyczną pracę 
nad samym sobą. Dojrzałość osoby łączy się z jej integracją, która nie ozna-
cza wyłącznie wielowymiarowości, ale scalenie realizujące się przez hierar-
chiczne ułożenie wymiarów ludzkiego życia, z zaakceptowaniem pierw-
szeństwa i wyższości wymiaru duchowego nad wymiarem biopsychicznym. 
Opisana integracja łączy się z transcendencją, to znaczy przechodzeniem 
z niższych form poznania, reakcji emocjonalnych i zachowania ku wyższym 
formom myślenia, odczuwania i dążenia.

Odwołując się do koncepcji Kazimierza Dąbrowskiego, można przyjąć, 
że integralny rozwój człowieka to droga samodoskonalenia pozwalająca na 
stałe przechodzenie na wyższy poziom dojrzałości, mądrości i kompeten-
cji. Rozwój integralny obejmuje wszystkie aspekty życia człowieka: fizyczny, 
umysłowy, językowy, wolitywny, emocjonalny, społeczny, moralny, osobo-
wościowy, religijny i duchowy, który prowadzi do dojrzałej, dobrze funkcjo-
nującej osobowości78. Oczywiście należy przyjąć, że w poszczególnych okre-
sach życia człowieka występują inne prawidłowości rozwojowe dotyczące 
poszczególnych sfer i stadiów rozwoju, różnych czynności i umiejętności. 
Zmiany te są nieuchronne i wieloaspektowe, stąd opisywanie integralnego 
rozwoju i wychowania ze względu na złożoność i wieloaspektowość tego 
procesu jest niezwykle trudne i w dużym stopniu zależne od przyjętych 
wcześniej założeń antropologicznych. Dlatego w ujęciu chrześcijańskim 
pełny rozwój człowieka jest bezpośrednio związany z jego duchowością, 
sprawczością, relacyjnością i celowością, dokonuje się w świecie material-
nym, ale nie może być ujmowany tylko w sensie ilościowym, ale także ja-
kościowym. Dlatego nie wolno zamykać rozwoju człowieka w sferze zmian 
ilościowych, na przykład przyrostu lub regresu, umiejętności, zdolności, 
kompetencji, ale niezbędne jest wskazywanie na zmiany jakościowe przy-
czyniające się do osiągania „pełni człowieczeństwa”79. W ujęciu teologicz-

78 Por. K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979.
79 Por. A. Rynio, Wychowanie do odpowiedzialności. Studium teorii i praktyki pedagogiki 

integralnej, Lublin 2019, s. 112–114.
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nym i katechetycznym wychowanie integralne nie może być realizowane 
bez dążenia do pełnej i trwałej relacji z Jezusem Chrystusem. Płaszczyzna 
ludzka jest niewystarczająca, dlatego konieczne jest oparcie w Jezusie Chry-
stusie, aby człowiek świadomie czerpiąc z Jego darów dążył do świętości80.

3.4. Wychowanie do wartości

Proponowane przez autorów dokumentów Kościoła i państwa wycho-
wanie można uznać za realistyczne, a zarazem umieszczone w kontekście 
współczesnej kultury. Dokonana krytyczna analiza dokumentów pozwala 
również zauważyć, że wychowywany człowiek jest zapraszany do podjęcia 
z radością trudnej drogi wiary, nadziei i miłości w duchu zwycięstwa, które 
pochodzi od Boga, bowiem „niezależnie od wszelkich pozorów i chociaż 
skutki tego nie są jeszcze widoczne, zwycięstwo Chrystusa już się dokona-
ło i jest definitywne. Wynika stąd wskazanie, by na ludzkie dzieje patrzeć 
z głęboką ufnością, wypływającą z wiary w Zmartwychwstałego, który jest 
obecny i działa w historii”81. Jeśli zwycięstwo Jezusa Chrystusa jest uznane 
przez rodziców i nauczycieli za prawdziwe i dokonane, to nie mogą popadać 
w pesymizm i przygnębienie wywołane aktualnymi trudnościami wycho-
wawczymi wynikającymi ze współczesnego kontekstu społeczno-kulturo-
wego, lecz uznając Jego obecność i stałe działanie Ducha Świętego, powin-
ni wspierać każde dziecko i każdego młodego człowieka jako powołanego 
do zwycięstwa nad wszelkimi formami zniewolenia: indywidualizmem, 
ideologizmem, praksizmem, redukcjonizmem, emotywizmem, irracjona-
lizmem, konsumpcjonizmem, hedonizmem, infantylizmem, utopizmem, 
relatywizmem, utylitaryzmem, chaosem aksjologicznym i wszelkimi in-
nymi zagrożeniami, których korzenie tkwią w postmodernizmie82. Należy 
przyjąć i zaakceptować mentalność zwycięstwa nad wszystkim, co krępu-

80 Por. Catechesi tradendae, nr 5–9; E. Osewska, Edukacja religijna w szkole katolickiej 
w Anglii i Walii w świetle „Living and Sharing Our Faith. A National Project of Catechesis and 
Religious Education”, Tarnów 2008, s. 130–138.

81 Ecclesia in Europa, nr 5.
82 Por. S. Kowalczyk, Idee filozoficzne postmodernizmu, Radom 2004, s. 4–11; P. Sztompka, 

Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005; F. Fukuyama, Koniec człowieka, Kraków 2004; 
M. Castells, Koniec tysiąclecia, Warszawa 2009; J.A. Majcherek, Źródła relatywizmu w nauce 
i kulturze XX wieku. Od teorii względności do postmodernizmu, Kraków 2004.
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je rozum, wolną wolę i sumienie człowieka, czyniąc je poddane złu. Tak 
rozumiane zwycięstwo nie może być naiwnością, ale zakłada wychowanie 
do życia zgodnie z prawdą o człowieku, który wie, że wszystko mu wolno, 
ale nie wszystko przynosi korzyść. Jak pisał św. Paweł: „niczemu nie oddaje 
się w niewolę” (1 Kor 6,12), a badając wszystko, „zachowuje jedynie to, co 
szlachetne” (1 Tes 5,21). Wychowywany zgodnie z niniejszym założeniem, 
człowiek w Bogu znajduje odpowiedź na najbardziej fundamentalne pyta-
nia dotyczące celu i sensu życia83. Nie poddaje się iluzji łatwego szczęścia, 
jakiej może szybko ulec: życia bez trudu, bez zderzania się z problemami, 
bez respektowania obiektywnych wartości, bez trwałej relacji z Bogiem, bez 
stałego wysiłku pokonywania swoich słabości. Obiektywna analiza sytuacji 
człowieka XXI wieku prowadzi do prostego wniosku, że współczesny czło-
wiek znajduje się w obliczu wyboru między trudnym szczęściem a łatwym 
nieszczęściem. I chociaż część ludzi ucieka od tej prawdy, ulegając ułudzie 
wizji kreowanych przez ponowoczesność, to nie traci ona na aktualności84.

W ujęciu teologicznym istotne pozostaje uznanie prawdy o człowieku 
także jako istocie grzesznej i słabej, która potrzebuje Boga, aby go wyzwolił 
z grzechu, co zarazem zakłada stałe jednanie się człowieka z Bogiem, kiedy 
popadł w grzech85. „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie 
oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, «[Bóg] 
jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam (1 J 1, 8 n.)». Te natchnione sło-
wa, napisane u początków Kościoła, wprowadzają, lepiej niż jakiekolwiek 
inne ludzkie wyrażenia, temat grzechu, który jest ściśle związany z tematem 
pojednania. Ujmują one problem grzechu w jego perspektywie antropolo-
gicznej jako część integralną prawdy o człowieku, wpisują go jednak od razu 
w perspektywę Boską, w której grzech zostaje skonfrontowany z prawdą Bo-
żej miłości: sprawiedliwej, wielkodusznej i wiernej, ujawniającej się nade 
wszystko w przebaczeniu i odkupieniu”86.

83 Por. M. Crawford, G. Rossiter, Reasons for Living. Education and young people’s search for 
meaning, identity and spirituality. A handbook, Camberwell 2006; G. Rossiter, Recontextualising 
Catholic School Religious Education: Educating Young People Spiritually, Morally and Reli
giously for the 21st Century, “The Person and the Challenges” (2020) nr 1, s. 29–66.

84 Por. M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002, s. 43–48.
85 Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1949: „Człowiek, powołany do szczęścia, ale zranio-

ny przez grzech, potrzebuje zbawienia Bożego. Pomoc Boża zostaje mu udzielona w Chry-
stusie przez prawo, które nim kieruje, i przez łaskę, która go umacnia”.

86 Reconciliatio et penitentia , nr 13.
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W kontekście zarysowanej tu teologicznej prawdy o człowieku wycho-
wanie w rodzinie i szkole musi być integralnie połączone z realistycznym 
przekazem na temat egzystencji człowieka. Wychowanie jest warunkiem 
odnalezienia przez człowieka prawdziwego oblicza, pozwala mu działać 
harmonijnie, realnie, sensownie i zgodnie z jego odwiecznym przeznacze-
niem. Skoro zaś w kontekście chrześcijaństwa nie może być wątpliwości co 
do tego, że człowiek od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci jest 
osobą, to każdy proces wychowania dokonujący się we współpracy rodziny 
i szkoły musi być głęboko osadzony w przyjętej pełnej prawdzie o człowieku, 
zarówno o jego wielkości, godności, jak i słabości87. Realistyczne spojrzenie 
na człowieka w pedagogice chrześcijańskiej i katechetyce oznacza zrozu-
mienie, że wychowanek jest kimś zagrożonym wewnętrznymi słabościami, 
ułomnościami, skłonnością do grzechu oraz zewnętrznymi naciskami wy-
nikającymi z rzeczywistości społeczno-kulturowej. Poczucie realizmu prze-
jawiane przez wychowawców powoduje, że zdają oni sobie sprawę z tego, iż 
wychowanek potrzebuje wsparcia mądrych wychowawców (zarówno w ro-
dzinie jak i w szkole) oraz i Jezusa Chrystusa jako Mistrza wychowania, 
potrzebuje stałości działań, czujności oraz prawidłowej hierarchii wartości.

O ile obecność wychowawcy, systematyczność i stałość jego działań, jak 
również potrzeba wrażliwości wobec wychowanka i czujności ze względu 
na istniejące trudności i wyzwania wychowawcze są zazwyczaj uznawa-
ne w uzgodnieniach rodziny i szkoły, o tyle problemem staje się przyjęcie 
wspólnej hierarchii wychowawczej, choć rodzice i wychowawcy podkreśla-
ją potrzebę wychowania do wartości. W sytuacji ponowoczesnego chaosu 
aksjologicznego zawiązanego z odrzuceniem przyjmowanej dotychczas 
hierarchii wartości ujawniają się zaskakujące skutki. Należą do nich: ano-
mia, alienacja, dezorientacja, dezintegracja88. Anomia, ujawniająca się nie-

87 Por. I. Bertocco, Wychowanie integralne, w: Wychowanie chrześcijańskie, red. A. Solak, 
Warszawa 2004, s. 124–127; D. Luber, Wychowanie chrześcijańskie wobec współczesnego dys
kursu o istocie wychowania, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesno
ścią, red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 643–644; J. Tarnowski, Jak wychowywać?, Warszawa 1993, 
s. 66; K. Olbrycht, Wychowanie do wartości, w: Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, 
red. T. Kukołowicz, M. Nowak, Lublin 1997, s. 49; W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowa
nie. Zarys problematyki aksjologicznowychowawczej, Kraków 1996, s. 7; K. Ostrowska, Nie 
wszystko o wychowaniu, Warszawa 2000, s. 12.

88 Por. W. Wrzesień, Współczesne oblicza anomii, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i So-
cjologiczny” (2017) z. 4, s. 285.
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zwykle ostro w ponowoczesnym społeczeństwie, z perspektywy osoby jest 
stanem świadomości człowieka, który zamiast norm moralnych, kieruje się 
popędami, odrzucił poczucie przynależności do wspólnoty i respektowanie 
jej zasad. Człowiek anomiczny nie tylko sam odrzuca wartości przyjmowa-
ne przez innych, ale stają się one przedmiotem jego lekceważenia89, co wią-
że się z faktem wmawiania człowiekowi, że czas jasno określanych wartości 
skończył się bezpowrotnie. Ujawnia się także wyobcowanie człowieka ze 
świata wartości, ogromne zamieszanie w tworzeniu hierarchii wartości oraz 
rozproszenie całego procesu wychowania. Dlatego kierując się dobrem wy-
chowanków, należy demaskować zgubny wpływ chaosu aksjologicznego na 
wychowanie młodego pokolenia.

Uznając zgubne skutki bezładu aksjologicznego, autorzy Dyrektorium Ko
ścioła Katolickiego w Polsce zwracają uwagę, że „sytuacja ta utrudnia, a czasem 
wręcz uniemożliwia doprowadzenie do dojrzałości osobowej i duchowej, 
zwłaszcza dzieci i młodzież, ponieważ utrwala przekonanie o relatywnym 
i niewiele znaczącym charakterze praw stanowionych przez człowieka, 
w których ponadto nie zawsze istnieje obiektywne odniesienie do prawa 
naturalnego i Bożego, zabezpieczającego prawdziwy ład moralny i społecz-
ny”90. Transformacja społeczno-polityczna w Polsce, chociaż z jednej stro-
ny wprowadziła demokrację, z drugiej przyczyniła się do wzrostu chaosu 
i relatywizmu aksjologicznego, co przynosi poważne problemy w wychowa-
niu młodego pokolenia. Niniejszą refleksję kontynuują w Podstawie progra
mowej katechezy Kościoła katolickiego wskazując, że młodzi ludzie niezwykle 
krytycznie oceniają otaczającą ich rzeczywistość, odrzucając dotychczasowe 
normy, co sprzyja zagubieniu wartości i grozi relatywizmem moralnym91. 
Dlatego szczególnie w obecnym kontekście polskiej rzeczywistości społecznej 
i kulturowej dzieci i młodzież potrzebują wsparcia rodziny i szkoły w tworze-
niu hierarchii wartości.

Doceniając rolę rodziny jako podstawowego środowiska formacji mło-
dego pokolenia do wartości, podczas Drugiej Narodowej Debaty o Rodzinie 
zorganizowanej przez MRPiPS w 2018 roku (pt. „Rodzina miejscem wycho-
wania do wartości”) podjęto problematykę wartości w kontekście polskiej 
rodziny. We współczesnym świecie, pełnym sprzecznych teorii i światopo-

89 Por. W. Furmanek, Współczesność – zagrożenia dotyczące świata wartości, „Studia Pa-
edagogica Ignatiana” 19 (2016) nr 1, s. 125–155.

90 Dyrektorium katechetyczne, nr 6.
91 Por. Podstawa programowa (2001), s. 49–50; Podstawa programowa (2010), s. 50–53.
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glądów, młode pokolenie Polaków szczególnie potrzebuje wychowania do 
wartości, aby życie ich i innych ludzi nie straciło ludzkiego charakteru, gdyż 
wartości chronią człowieka przed iluzją łatwego szczęścia i wyznaczają za-
dania, co robić, by nie wpaść w pułapkę zagrażającą rozwojowi i prawidło-
wemu funkcjonowaniu. Wdrażanie dziecka, nastolatka, młodego człowieka 
w świat wartości i znaczeń odbywa się we wspólnocie rodzinnej naturalnie, 
spontanicznie, zwyczajnie, na fundamencie kultury rodziny, w codziennych 
kontaktach jej członków. Im więcej rodzinnych odniesień międzyosobo-
wych, im są one bogatsze w treść, w im bardziej otwartej atmosferze przebie-
gają, w tym bogatszy świat znaczeń wdrażają siebie wzajemnie członkowie 
rodziny, tym łatwiej młodsi przyjmują od starszych znaczenie słów, gestów, 
działań. Odbierają wszystko całościowo, zaś treść rodzinnego przekazu po-
zostaje na długo jako rodzaj filtru zbudowanego z wartości i norm, które 
chronią przed deformacjami.

W ujęciu socjologicznym rodzina przekazuje swoim najmłodszym człon-
kom wartości jako część kapitału kulturowego, dzięki któremu jednostka 
odnajduje się w danej kulturze i społeczeństwie. Kapitał ten stanowią idee, 
wiedza, umiejętności (w tym językowe), doświadczenie tradycji kulturowej 
(zakorzenienie w kulturze), orientacje na wartości, etos (religia, moralność), 
aspiracje życiowe i otwartość na nowe doświadczenia, style uczestnictwa 
w kulturze, obyczaje, które człowiek przyjmuje podczas uczestnictwa w ży-
ciu społecznym, rozpoczynając od rodziny. Kapitał kulturowy jest w dużym 
stopniu dziedziczony, ponieważ wiedza, nawyki, umiejętności, ukierunko-
wanie na wartości i normy moralne, które dziecko nabywa w rodzinie, mają 
duży wpływ na jego pozycję społeczną w przyszłości92. Zatem im silniejszy 
kapitał kulturowy rodziny, tym większe szanse na jego przekazanie młode-
mu pokoleniu.

Tworzenie kapitału kulturowego może być uzależnione od ograniczeń 
rodziny, w tym różnorodnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. 
Do czynników wpływających na kapitał kulturowy rodziny należą także: wa-
runki materialno-bytowe (szczególnie mieszkaniowe oraz finansowe), praca 
zawodowa rodziców dająca poczucie zadowolenia, które jest przenoszone 
do życia rodzinnego, stabilność pracy i wynikające z tego faktu poczucie 

92 Por. W. Świątkiewicz, Kapitał kulturowy a zagadnienie integracji społecznej, w: Ku 
integracji rozwoju człowieka i społeczeństwa. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi 
Władysławowi Jacherowi, red. A. Barska, T. Michalczyk, M.S. Szczepański, Katowice–Opole 
2001, s. 93–98.
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bezpieczeństwa, możliwość dobrej organizacji życia rodzinnego i wspólnie 
spędzany czas, pozwalający na wzmacnianie uczuć i więzi rodzinnych93. 
W tym znaczeniu działania rządu (od 2015 roku) służące zarówno wsparciu 
finansowemu rodzin, jak i zwiększeniu usług na rzecz rodzin, rynku pracy 
oraz wzmocnieniu wartości rodziny i edukacji, znajdujące odzwierciedle-
nie w wydatkach państwa na rzecz rodziny, stanowią istotne wzmocnienie 
kapitału kulturowego rodziny. Znaczącą częścią wsparcia finansowego był 
wprowadzony w 2016 roku program „Rodzina 500+”94. Stanowi on obecnie 
wsparcie finansowe (w kwocie 500 zł) niezależnie od dochodu rodziny na 
każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Niniejsze wsparcie 
finansowe uzyskują również dzieci pozostające w pieczy zastępczej. Sytuację 
rodziny, zwłaszcza wzmocnienie relacji rodzinnych dzięki obecności matki 
i ojca w domu rodzinnym, zmieniły również działania na rzecz zwiększenia 
rynku pracy, zmniejszające migrację zarobkową rodziców95. Stopa bezro-
bocia w Polsce październiku 2017 roku zmniejszyła się do 6,6%, co było 
rekordowym wynikiem od 1989 roku rozpoczynającego początek transfor-
macji politycznej, ekonomicznej i społeczno-kulturowej96. Obecnie, mimo 
kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, wynosi 6,1%97. Doceniając 
wartość rodziny wielodzietnej jako środowiska budującego kapitał kultu-

93 Por. S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika Obszary i panorama problematyki, Toruń 
2000, s. 133–138.

94 W 2017 roku wydatki na systemy wspierania rodzin z dziećmi na utrzymaniu wyniosły 
w sumie 36,6 mld zł. W tym świadczenie wychowawcze – 24 mld zł; świadczenia rodzinne 
– 11 mld zł; fundusz alimentacyjny – 1,4 mld zł; Karta Dużej Rodziny – 20 mln zł; system 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 151 mln zł. Por. M. Guzewicz, Troska państwa o polską 
rodzinę, w: Rodzina w społeczeństwie – relacje i wyzwania, red. E. Osewska, J. Stala, Kraków 
2019, s. 35–43.

95 Por. J. Banach, Jaka jest kondycja polskiej rodziny?, w: W poszukiwaniu katechezy rodzi
ców. Studium teoretycznoempiryczne. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, E. Osewska, Tarnów 
2007, s. 13–26.

96 W 2018 odnotowano w Polsce rekordową liczbę ofert pracy, wzrost finansów na ak-
tywne formy wsparcia bezrobotnych – 5,7 mld; podniesiono płacę minimalną: z 1850 do 
2010 zł, wprowadzono minimalną stawkę godzinową oraz ograniczono nadużywanie umów 
cywilnoprawnych, co zdecydowanie wpłynęło na sytuację finan sową polskich rodzin. Por. 
M. Guzewicz, Troska państwa o polską rodzinę, w: Rodzina w społeczeństwie – relacje i wy
zwania, red. E. Osewska, J. Stala, Kraków 2019, s. 36–38.

97 Por. Najnowsze dane o bezrobociu w Polsce; https://biznes.wprost.pl/gospodar-
ka/10341620/najnowsze–dane–o–bezrobociu–w–polsce–w–czerwcu–ponad–15–tys–no-
wych–bezrobotnych.html (dostęp: 27.07.2020).
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rowy i społeczny, w ramach polityki rodzinnej państwa podjęto wspieranie 
małżeństw i rodzin (m.in. likwidowanie działań zachęcających do nieza-
wierania związku małżeńskiego) oraz wzmocnienie ochrony prawnej dzieci 
i rodziców. W sytuacji występujących trudności i dysfunkcji rodziny po-
mocą mają służyć asystenci rodzinni98. Można zatem uznać, że rząd Zjed-
noczonej Prawicy poważnie traktuje rodzinę, podejmując wiele inicjatyw 
w zakresie polityki rodzinnej99, co ma wpływ na wzmocnienie kapitału 
kulturowego rodziny, a tym samym ukierunkowanie na wartości i normy 
moralne w rodzinie.

W tym znaczeniu znajomość wzorów kulturowych i wcześniej uznanych 
wartości, jak również norm aktualnego pokolenia pozwala na formowanie 
prawidłowego wzorca wartości i zachowanie oczekiwań społeczeństwa, na-
rodu, państwa, Kościoła. To dlatego tak duże znaczenie ma świadomość ro-
dziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców, którzy muszą dostosować 
modele wychowania do wartości do warunków, w jakich wzrasta młode po-
kolenie, a także przewidywać zmiany społeczno-kulturowe z co najmniej 
20-letnim wyprzedzeniem. Aby określone wartości przetrwały niezależnie 
od zmian ideologicznych, społecznych, kulturowych i religijnych, muszą 
stanowić atrakcyjną propozycję dla danego pokolenia100. Trzeba również 
pamiętać, że o ile w tradycyjnych społeczeństwach istniało jasne poczucie 
trwałych wartości spajających społeczeństwo, które były podawane następ-
nym pokoleniom przez rodzinę, szkołę, Kościół oraz różne instytucje edu-
kacyjne, o tyle obecny pluralizm wartości i świadomie wdrażany chaos ak-
sjologiczny utrudnia ich przekaz101.

98 W 2016 roku zatrudniono 3 905 asystentów rodziny (o 2,3% więcej niż w 2015 r.), 
w tym 2 913 (75% wszystkich) na umowę o pracę. Por. M. Guzewicz, Troska państwa o polską 
rodzinę, w: Rodzina w społeczeństwie – relacje i wyzwania, red. E. Osewska, J. Stala, Kraków 
2019, s. 42.

99 Por. CBOS. Komunikat z badań nr 83/2018. Polityka rodzinna państwa wobec rodzin 
– oceny i oczekiwania, w: Rodzina w społeczeństwie – relacje i wyzwania, red. E. Osewska, 
J. Stala, Kraków 2019, s. 109–130.

100 Por. R. Skrzypniak, Transmisja międzypokoleniowa z wartości wychowawczych w rodzi
nie, „Rocznik Socjologii Rodziny” 13 (2001), s. 149–160.

101 Por. E. Osewska, W poszukiwaniu modeli wychowania młodzieży ku wartościom, w: 
Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2004, s. 193–209; J. Przy-
byłowski, Znaczenie nowej ewangelizacji dla duszpasterstwa młodzieży. Studium pastoralne, 
Lublin 2001.
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„Wartość” jest jednym z podstawowych terminów poddawanych reflek-
sji filozoficznej, społecznej, kulturowej i pedagogicznej102. Kwestia wyboru, 
akceptacji, klasyfikacji i realizacji wartości nie jest wyłącznie teoretycznym 
dyskursem o małej wartości praktycznej, lecz ma ogromne znaczenie, gdyż 
zaburzone ujęcie wartości powoduje zamieszanie we współczesnych rozwa-
żaniach aksjologicznych103. Ponowoczesna filozofia i kultura podważają nie 
tylko świat wartości, ale całą etykę, stawiając sobie za cel po prostu znisz-
czenie systemu wartości104. Hierarchiczny układ dóbr jest przywoływany 
i oceniany przez propagatorów postmodernizmu wyłącznie ze względu na 
kryteria pozaaksjologiczne pozostające jedynie w związku z dyspozycjami 
psychicznymi, intelektualnymi czy nawet sprawnością techniczną jednost-
ki105. „Coś” staje się dobrem dopiero wówczas, gdy zostanie przez kogoś su-
biektywnie uznane106. Zwolennicy owego poglądu, uznając za wartość tylko 
to, co zaspokaja określone potrzeby człowieka, zapominają o tym, że już 
sama rzeczywistość domaga się wartości107. Dodatkowo teza o konfliktowej 
naturze wartości, wraz z przekonaniem o niemożliwości ich uzasadniania, 
pełni „użyteczną” rolę, ponieważ ułatwia rezygnację z wartości trudniej-
szych na rzecz tych łatwiejszych, z wartości uznawanych na rzecz promo-
wanych108.

W szczególnie trudnej sytuacji znajduje się najmłodsze pokolenie, któ-
re dopiero buduje swoją tożsamość. Poczucie zagubienia wartości, dezin-
tegracja wartościowania, a jednocześnie trudności związane z kryzysem 
młodzieńczym wymagają wiarygodnych punktów odniesienia: osób, prze-
konań, postaw, norm, zasad. Ważnym punktem odniesienia jest społeczeń-
stwo ze swoimi stałymi, sprawdzonymi wzorami, preferencjami i kryteria-
mi ocen109. W tym znaczeniu aktualną sytuację społeczno-kulturową należy 

102 Por. R. Darowski, Filozofia człowieka, Kraków 1992, s. 100.
103 Por. S. Marczuk, Problemy klasyfikacji wartości, „Studia Filozoficzne” 6 (259) (1987), 

s. 81.
104 Por. Z. Sareło, Postmodernistyczny styl myślenia i życia, w: Postmodernizm. Wyzwanie 

dla chrześcijaństwa, red. Z. Sareło, Poznań 1995, s. 15.
105 Por. S. Dziamski, O racjonalności wartości, „Człowiek i światopogląd” 4 (1980), s. 65.
106 Por. W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981, s. 31.
107 Por. W. Stróżewski, W kręgu wartości, s. 109.
108 Por. E. Osewska, Value Education in the Polish Family, w: Strengthening Families, red. 

J. Stala, J. Garmaz, Kraków 2016, s. 303–316.
109 Por. K. Denek, Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń 1999; R. Jedliński, Świat 

wartości uczniów kończących szkołę podstawową, Kraków 1998; K. Chałas, Wychowanie ku 
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uznać za zagrażającą zarówno międzypokoleniowemu przekazowi wartości, 
jak i rozwojowi wartości, ich komunikowaniu czy wyjaśnianiu. Ponowo-
czesność, negując niemal wszystkie dotychczas powszechnie przyjmowane 
(przynajmniej w sensie zapisów prawnych) tradycyjne wartości, wskazuje 
na odejście od klasycznych idei, w tym od prawdy, dobra, piękna, wiary 
i Boga110. W tej sytuacji, by rodzice i wychowawcy instytucjonalni mogli 
wspólnie podjąć wychowanie dzieci i młodzieży do wartości, potrzebują 
uzyskać wgląd w nastawienie młodego pokolenia do wartości, dynamikę 
pluralizmu wartości, źródła, przyczyny i głębię chaosu aksjologicznego, ale 
również określić możliwości polskiej szkoły w procesie wychowania do war-
tości jako instytucji współdziałającej z rodziną na zasadach partnerstwa.

Zauważając istnienie poważnych zagrożeń wychowawczych, a jednocze-
śnie osłabienie funkcji wychowawczej szkoły, Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej podjęło szereg działań na rzecz wzmocnienia procesu wychowania 
w środowisku szkolnym, między innymi uznając działania wychowawcze 
szkoły za priorytet polityki oświatowej i przypominając o konieczności 
współpracy rodziny i szkoły w wychowaniu ku wartościom111. W rodzi-
cielskim i nauczycielskim wychowaniu dzieci i młodzieży do przyjęcia, 
akceptacji i realizacji wartości ważnym punktem odniesienia jest już sama 
koncepcja wartości, dlatego w dokumencie Wartości w programie wycho
wawczym szkoły służące integralnemu rozwojowi i wychowaniu ucznia przy-

wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. 1, Lublin–Kielce 2003; M. Łobocki, W trosce o wy
chowanie w szkole, Kraków 2007; M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2009.

110 Por. I. Jakubowska-Branicka, Mentalność demokratyczna a dogmatyzm. Przemiany po
staw społeczeństwa polskiego w procesie demokratyzacji, w: Wartości, postawy i więzi moralne 
w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Mariański, L. Smyczek, Kraków 2008, s. 118–119.

111 Do głównych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 wy-
znaczonych przez MEN należą: „1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach po-
nadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycz-
nej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów; 2. Wdrażanie zmian 
w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych; 3. Za-
pewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszyst-
kim uczniom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 
kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych; 
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respek-
towanie norm społecznych”; https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe–kierunki–reali-
zacji–polityki–oswiatowej–panstwa–w–roku–szkolnym–20202021 (dostęp: 27.07.2020).
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gotowanym w ramach realizacji rządowego programu „Bezpieczna i przyja-
zna szkoła”112 nawiązano do założeń obiektywizmu aksjologicznego, według 
którego wartości istnieją niezależnie od świadomości, dążeń, uczuć i oceny 
podmiotu jednostkowego i społecznego, chociaż domagają się odpowiedzi 
człowieka przez przyjęcie wobec nich pozytywnej postawy wyrażającej się 
w ich urzeczywistnianiu113. Według autorki tego materiału w działaniach 
pedagogicznych rodziny i szkoły uznaje się obiektywne istnienie wartości 
i podkreśla pozytywny stosunek do nich jako konkretnych zadań człowieka. 
Co ma duże znaczenie praktyczne dla rodziców i nauczycieli – w materiale 
wyjaśniono podstawowe terminy i założenia, ale także podano podstawę 
aksjologiczną, zasady budowania i wskazówki dotyczące realizacji progra-
mu wychowawczego szkoły. Przyjmując personalistyczną koncepcję osoby, 
podjęto starania, by udzielić odpowiedzi na pytanie: Ku jakim wartościom 
wychowywać dzieci i młodzież?

Zgodnie z odwołaniem do personalistycznego ujęcia osoby i jej integral-
nego rozwoju wskazano na trzy fundamentalne struktury aksjologiczne. 
Pierwszą z nich tworzy grupa wartości odnoszących się bezpośrednio do 
osoby. Należą do nich: „godność, rozumność – mądrość, wolność, odpo-
wiedzialność, zdolność do miłości i zdolność do transcendencji”114. Drugą 
strukturę tworzą wartości związane z poszczególnymi „warstwami rozwojo-
wymi” człowieka (biologiczna, psychiczna, społeczna, kulturowa, światopo-
glądowa/religijna)115, przy czym, uznając ich znaczenie, przyjęto, że z każdą 
z warstw w naturalny sposób wiążą się specyficzne dla niej wartości. Dlatego 
w celu dynamizowania rozwoju poszczególnych warstw oraz ich integracji 
niezbędne jest urzeczywistnianie niniejszych wartości. Z pierwszą warstwą 
biologiczną łączą się wartości witalne (zdrowie, woda, pokarm, powietrze, 
ruch, wypoczynek, wartości geograficzno-klimatyczne); ale też materialne, 

112 Materiał powstał w związku z regionalnymi konferencjami pt. „Program wychowaw-
czy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Reko-
mendowane kierunki działań”, które były zorganizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 
na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna 
szkoła”, a odbywały się od 18 października do 7 grudnia 2016 roku.

113 Por. K. Chałas, Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu roz
wojowi i wychowaniu ucznia, Warszawa 2017, s. 5–9.

114 K. Chałas, Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu rozwojo
wi i wychowaniu ucznia, s. 10.

115 Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993, s. 194–259.
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zapewniające egzystencję człowieka (mieszkanie, pieniądze, sprzęt technicz-
ny itp.), a także wartości hedonistyczne (przyjemność, seks, zabawa). Z war-
stwą psychologiczną wiążą się wartości poznawcze (wiedza, nauka, dobro, 
technika, kultura, myślenie, wyobraźnia, pamięć, uwaga). Z kolei z warstwą 
socjologiczną są sprzężone wartości życia codziennego (m.in. rodzina, su-
mienność, uczciwość, wspólnota, praca, opanowanie, cierpliwość, odwaga, 
koleżeństwo, przyjaźń, czystość, wierność, samodzielność, prawdomów-
ność, pracowitość, uprzejmość), wartości społeczne (ojczyzna, naród, Ko-
ściół, patriotyzm, niepodległość, praworządność, tradycja, wolność, pokój, 
tolerancja, sprawiedliwość, demokracja, solidarność) oraz wartości moralne 
(m.in. wierność, odpowiedzialność, dobroć, prawda, przebaczenie). War-
stwa kulturowa, kulturologiczna (kulturotwórcza) zawiera wartości, które 
znajdują się w wytworach kultury wyższej, oraz wartości określające kulturę 
danego narodu. Można przyjąć, że wartości kulturowe dynamizują myślenie 
i wyobraźnię twórczą, „wołają” o rozwój talentów i wpływają na realizację 
procesu twórczego. Dodatkowo stymulują do przyjęcia tradycji historycznej 
i kulturalnej swojego narodu, cywilizacji i kultury ogólnoludzkiej. Ostatnia 
warstwa, określana jako światopoglądowa lub duchowo-religijna, jest zwią-
zana z wartościami ostatecznymi, które wpływają na orientację życiową 
osoby, kierują jej myśleniem, wyobraźnią, decyzjami i postawami. Można 
do nich zaliczyć takie wartości, jak: szczęście, wiara, zbawienie, nadzieja, 
miłość, modlitwa, świętość, sens życia, braterstwo dobrobyt, Absolut/Bóg). 
Dzięki tej warstwie człowiek potrafi udzielić odpowiedzi na fundamentalne 
pytania przez sięgnięcie do Absolutu i przyjęcie założeń religijno-moral-
nych, albo przez ich negację i postawę ateistyczną116. Wskazano także na 
trzecią strukturę aksjologiczną, bardziej szczegółową, gdzie wartości są za-
nurzone w kulturze społeczności lokalnej i narodowej117.

Zachowując realizm pedagogiczny i katechetyczny, trzeba jednak pamię-
tać, że w Polsce od przełomu społeczno-politycznego w 1989 roku, a później 
od wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej następuje gwałtowna zmia-
na społeczno-kulturowa, wyrażająca się w silnych przeobrażeniach struktur 

116 Por. K. Chałas, Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu 
rozwojowi i wychowaniu ucznia, s. 10–13; S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, 
Warszawa 1993, s. 194–259; E. Mitek, Pedagogika dla katolików, Wrocław 2009, s. 146–154.

117 Por. K. Chałas, Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu roz
wojowi i wychowaniu ucznia, s. 13.
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społecznych, wartości, norm i zwyczajów118. Zatem zmieniają się obyczaje, 
zasady i wartości osadzone w kulturze społeczności lokalnej i narodowej, 
co niejednokrotnie ujawnia się w odmiennym postrzeganiu wartości przez 
starsze i młodsze pokolenie119.

W tym kontekście niezbędne jest podjęcie świadomych, celowych i pla-
nowych działań na rzecz wzmocnienia współpracy rodziców i nauczycieli, 
aby matki i ojcowie nie wycofywali się z zaangażowania w działania wy-
chowawcze szkoły. Ustalenie wspólnie z rodzicami, a następnie zrozumiała 
prezentacja i wyjaśnienie działań wychowawczych szkoły może przekonać 
rodziców do kwestii wychowania i konieczności współpracy z nauczyciela-
mi w tym zakresie120.

W przygotowanym na zlecenie MEN materiale pt. Wartości w progra
mie wychowawczym szkoły służące integralnemu rozwojowi i wychowaniu 
przypomniano o podstawowych filarach programu wychowawczego szkoły, 
do których należą: ważne wydarzenia w życiu szkoły zakładające program 
wychowawczy znaczących wydarzeń szkolnych; poszczególne przedmioty 
nauczania (programy wychowawcze poszczególnych przedmiotów); klasy 
szkolne (programy mikrosystemów wychowawczych każdej z klas); grupy, 
ruchy i organizacje szkolne posiadające swoje programy wychowawcze oraz 
program o „wąskim spektrum aksjologicznym” podający priorytetowe war-
tości wyznaczające tożsamość danej szkoły121. Niniejsza propozycja wzmoc-
nienia funkcji wychowawczej szkoły wydaje się dość spójna, dynamiczna 
i otwarta na dialog wszystkich podmiotów wychowania, a także sprzyja bu-

118 Por. P. Sztompka, Stawanie się społeczeństwa: pomiędzy strukturą a zmianą, w: Zmia
na społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, red. J. Kurczewska, Warszawa 1999, s. 41–42; 
P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, s. 24.

119 Por. E. Osewska, W poszukiwaniu modeli wychowania młodzieży ku wartościom, w: 
Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2004, s. 193–209.

120 Por. B. Bocian, M. Lipińska-Rzeszutek, Współpraca nauczycieli i rodziców sposobem 
rozwiązywania sytuacji problemowych uczniów, w: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesno
ści. Szanse – zagrożenia – patologie, red. W. Muszyński, E. Sikora, Toruń 2008, s. 349–358; 
E. Osewska, Wychowanie młodzieży w świetle „Programu polityki rodzinnej państwa”, w: Dzi
siejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, Kielce 2005, s. 455–466.

121 Por. K. Chałas, Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu roz
wojowi i wychowaniu ucznia, s. 14–27; K. Denek, Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, 
Toruń 2000; K. Chałas, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. 1, Lublin–
Kielce 2003; K. Chałas, S. Kowalczyk, Wychowanie ku wartościom narodowopatriotycznym, 
Lublin–Kielce 2006.
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dowaniu tożsamości szkoły poprzez poszukiwanie wartości, przygotowanie 
i realizację jej programu wychowawczego. Dodatkowo daje możliwość zaan-
gażowania każdego nauczyciela, nie tylko wychowawcy klasy, do opracowa-
nia wspólnie z rodzicami i uczniami małego podsystemu wychowawczego 
włączonego w szkolny program wychowawczy. Przedstawiona propozycja 
wychowawcza szkoły, uwzględniająca różne mikrosystemy wychowawcze, 
przyczynia się do integralnego rozwoju i wychowania ucznia, ale nie może 
być zrealizowana bez uwzględnienia następujących zasad122:

–   integracji wszystkich podmiotów (rodziców, uczniów, nauczycieli, 
przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych, 
różnych instytucji funkcjonujących w środowisku, Kościoła). Waż-
ne jest systemowe podejście i zharmonizowanie postaw wszystkich 
osób wobec celów i efektów wychowania, zadań i sytuacji wycho-
wawczych. Podstawowym spoiwem pozostają wartości ukazane 
jako baza aksjologiczna programu wychowawczego;

–   zasada aktywizacji wszystkich podmiotów, szczególnie w zakre-
sie ich świadomego wyboru i akceptacji wartości, zaangażowania 
w podjęcie zadań sprzyjających realizacji uzgodnionych wartości, 
włączenia w określenie zadań wychowawczych oraz organizowanie 
sytuacji wychowawczych, a także aktywnego udziału w monitorowa-
niu i ocenie efektów wychowania przedstawianych przez uczniów;

–   zasada integracji wartości, prezentowanie uczniom komplemen-
tarnego występowania wartości, głównie w celu ich wzmacniania 
i tworzenia hierarchii;

–   zasada integracji wszelkich płaszczyzn funkcjonowania szkoły, tj. 
łączenia ogólnoszkolnych działań wychowawczych z działaniami 
wszystkich wychowawców klasowych, nauczycieli przedmiotów, 
opiekunów organizacji szkolnych. Niniejsza synchronizacja winna 
obejmować: cele, treści, metody, formy działań wychowawczych, ale 
również wartościowanie osiąganych efektów;

–   zasada ustalenia oraz integracji zarówno celów, jak i treści wycho-
wania do wartości z wartościami wyznawanymi przez rodzinę, śro-
dowisko lokalne i naród;

122 Por. K. Chałas, Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu roz
wojowi i wychowaniu ucznia, s. 24–25.
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–   zasada stałego ubogacania procesu wychowawczego o aktualne 
kwestie dotyczące zagrożeń dla pełnego rozwoju człowieka pocho-
dzących ze środowiska lokalnego, kraju i ze świata123. Uznając, że 
szkoła nie zastąpi wychowania podejmowanego w rodzinie, trzeba 
jednak podejmować wysiłki na rzecz wspólnego działania rodziny 
i szkoły w kierunku integralnego wychowywania dzieci i młodzie-
ży124. Przyjęcie i szanowanie podanych zasad niesie szansę na cało-
ściowe i systemowe realizowanie wychowania w szkole.

Zarówno dokument: Wartości w programie wychowawczym szkoły słu
żące integralnemu rozwojowi i wychowaniu, jak i inne inicjatywy podejmo-
wane w ostatnich latach w ramach priorytetowych działań wychowawczych 
szkoły można uznać za pozytywne znaki nie tylko realizacji założeń re-
formy edukacyjnej czy polityki oświatowej państwa, ale także wrażliwości 
i odpowiedzialności MEN wobec aktualnych problemów wychowawczych 
przeżywanych przez rodzinę i szkołę. Na konieczność tworzenia w szko-
łach fundamentów do przyjęcia norm i wartości, w tym atmosfery sprzy-
jającej wychowaniu do wartości, zawracał uwagę papież Jan Paweł II pod-
czas pielgrzymki do ojczyzny: „Potrzeba szczególnej wrażliwości ze strony 
wszystkich, którzy pracują w szkole, aby stworzyć w niej klimat przyjaznego 
i otwartego dialogu. We wszystkich szkołach niech panuje duch koleżeń-
stwa i wzajemnego szacunku, co było i jest charakterystyczne dla szkoły pol-
skiej. Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych tak bardzo potrzebnych 
naszemu narodowi. Trzeba, aby ten klimat przyczynił się do tego, by dzieci 
i młodzież mogły otwarcie przyznawać się do swoich przekonań religijnych 
i zgodnie z nimi postępować. Starajmy się rozwijać i pogłębiać w sercach 
dzieci i młodzieży uczucia patriotyczne i więź z Ojczyzną. Wyczulać na do-
bro wspólne narodu i uczyć ich odpowiedzialności za przyszłość. Wychowa-

123 Por. K. Chałas, Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu roz
wojowi i wychowaniu ucznia, s. 24.

124 Por. B. Bocian, M. Lipińska-Rzeszutek, Współpraca nauczycieli i rodziców sposobem 
rozwiązywania sytuacji problemowych uczniów, w: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. 
Szanse – zagrożenia – patologie, red. W. Muszyński, E. Sikora, Toruń 2008, s. 350; Mały lek
sykon pedagoga wczesnoszkolnego, red. J. Karbowniczek, Warszawa 2014; Rodzina miejscem 
integralnego rozwoju i wychowania, red. D. Opozda, M. Loyola-Opiela, D. Bis, E. Świdrak, 
Lublin 2015; Rodzina sercem cywilizacji miłości, red. Z. Wanat, I. Werbiński, Toruń 2014; 
Rodzina w środowisku lokalnym. Pomoc – wsparcie – opieka, red. A. Garbarz, B. Szluz, M. Ur-
bańska, W. Walc, Rzeszów 2011.
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nie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla 
przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając 
jego dziejów, bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na 
świat, ale kochających swój rodzinny kraj”125.

Nawiązując do słów Papieża, tak dobrze znającego polskie problemy 
i troszczącego się o przyszłość narodu, warto zauważyć, że chociaż w mate-
riale przygotowanym na zlecenie MEN zaoferowano systemowo ujętą wizję 
wychowania ku wartościom, to nie podjęto zagadnień związanych z obecno-
ścią nauczania religii w szkole i podejmowanego w jego ramach wychowa-
nia moralno-religijnego ani wartości rekolekcji szkolnych. Niestety, od 1989 
roku niektóre szkoły nie wypracowały i nie wprowadziły do swojej prakty-
ki jednolitego systemu wychowawczego opartego na prawdzie o człowieku 
i jego godności, zaś działania wychowawcze szkół nie zawsze były spójne 
z prawdami przekazywanymi uczniom na lekcjach religii, bowiem w wielu 
przypadkach miały charakter laicki, oparty na tak zwanej etyce niezależnej126.

W tej sytuacji warto przypomnieć, że na mocy przepisów § 10 rozporzą-
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w spra-
wie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przed-
szkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) wszyscy uczniowie 
uczęszczający na lekcje religii realizowane w szkołach publicznych otrzy-
mują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych, aby móc uczestniczyć 
w rekolekcjach wielkopostnych127. Zgodnie z intencją powyższych zapisów 
prawnych uczniowie mają możliwość uczestniczenia w rekolekcjach, ale 
szkoła nie jest zwolniona w tym czasie z realizacji funkcji wychowawczej 
i opiekuńczej. Zatem rekolekcje szkolne są ważnym elementem programu 
wychowawczego szkoły, gdyż wychowanie religijne i moralne pozostaje włą-
czone w wychowanie integralne ucznia. Z kolei Dyrektorium katechetyczne 
Kościoła katolickiego w Polsce przypomina o charakterze wychowawczym 
katechezy realizowanej w parafii i szkole i wskazuje na dwa typy rekolek-

125 Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy Św. w Łowiczu 14 czerwca 1999 roku, https://opoka.
org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/lowicz_14061999.html (dostęp: 27.07.2020).

126 Por. A. Rynio, Szkoła w wychowaniu moralnym, „Roczniki Nauk Społecznych” 24 
(1996) z. 2, s. 91–106; E. Osewska, Wychowanie młodzieży w świetle „Programu polityki ro
dzinnej państwa”, w: Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, Kielce 2005, s. 455–466.

127 Por. Zasady dotyczące organizowania – rekolekcji dla uczniów szkół publicznych,  
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zasady–dotyczace–organizowania–rekolekcji–
dla–uczniow–szkol–publicznych.html (dostęp: 28.07.2020).
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cji: wielkopostne (podejmowane dla środowiska szkolnego128) oraz adwen-
towe – dla katechizowanych dzieci i młodzieży (realizowane w parafii)129. 
Rekolekcje realizowane w łączności ze szkołą obejmują zazwyczaj część 
liturgiczną i pedagogiczną. Pierwsza, podejmowana w kościele, obejmuje 
przygotowanie do liturgii, udział we Mszy świętej, adorację, nabożeństwa, 
konferencje, możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. 
Z kolei druga zawiera: pogadanki, zajęcia warsztatowe, inscenizacje, kon-
certy, spotkania z interesującymi osobami, konkursy, wystawy, wystąpienia. 
Ważne, by obie części zachowywały zgodność treści i ukierunkowywały na 
te same wartości130. Głównym celem rekolekcji pozostaje zawsze umocnie-
nie i pogłębienie relacji katechizowanego z Jezusem Chrystusem i Kościo-
łem, co oznacza pogłębienie wiary uczestników rekolekcji o wybrany aspekt 
życia chrześcijańskiego. W tym sensie cel i zadania rekolekcji pozostają 
zgodne z celem i zadaniami katechezy: poznanie i rozwijanie wiary, wycho-
wywanie liturgiczne, kształtowanie postawy moralnej, wdrażanie do modli-
twy, wychowywanie do życia wspólnotowego (rodziny, Kościoła, narodu) 
oraz wprowadzanie do życia misyjnego i odpowiedzialności za misje131.

Wymienione wyżej zadania katechezy zgodnie ze wspomnianym dyrek-
torium są realizowane także w nauczaniu religii w szkole, dlatego wychowa-
nie podejmowane w szkolnej edukacji religijnej nie może być redukowane 
do wykształcenia132, ale musi wprowadzać w życie wychowanie ku warto-
ściom stanowiącym bazę do wychowania liturgicznego, modlitewnego, mo-
ralnego, wspólnotowego i misyjnego133. Przyjmując, że katecheza podejmuje 
trzy podstawowe funkcje: wychowania, nauczania i wtajemniczenia, trze-
ba uznać, że nauczanie religii w szkole nie jest w stanie realizować funkcji 
wtajemniczenia, gdyż ta zakłada pogłębianie wiary osób i wprowadzanie 

128 Por. Dyrektorium katechetyczne, nr 88.
129 Por. Dyrektorium katechetyczne, nr 108.
130 Por. W. Janiga, Rekolekcje szkolne a program katechezy, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 

(2013) nr 1, s. 48–61.
131 Por. Dyrektorium ogólne o katechizacji, nr 85–86; Dyrektorium katechetyczne, nr 21–

30; Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Directorium Catechisticum Generale – Ogólna 
instrukcja katechetyczna, 11 IV 1971, w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle do
kumentów Kościoła, red. W. Kubik, Warszawa 1985, t. 2, s. 91–192.

132 Por. Dyrektorium katechetyczne, nr 41.
133 Interesujące ujęcie zadań wychowawczych katechezy w kontekście ewangelizacji uka-

zuje artykuł P. Tomasika, Katecheza Kościoła w Polsce wobec wyzwań nowej ewangelizacji, 
„Verbum Vitae” 21 (2012), s. 273–296.
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w tajemnicę Boga osób wierzących, zaś w szkolnej lekcji religii uczestni-
czą osoby zainteresowane, ale nie zawsze wierzące134. Interesujące ujęcie 
nauczania religii w szkole skierowanego do uczniów niewierzących poda-
je Emilio Alberich, który sugeruje takie ukierunkowanie lekcji religii, aby 
mogła ona podejmować zagadnienia wychowawcze i społeczno-kulturowe 
związane z obecnością religii w życiu społecznym. Przekonuje, że dobra 
znajomość rzeczywistości religijnej i jej konfrontacja z życiem osobistym, 
a w konsekwencji przyjęcie wobec niej odpowiedzialnej postawy należy 
uznać za część programu edukacyjnego135. E. Alberich podkreśla także, 
że znaczenie społeczno-kulturowe lekcji religii w szkole zaznacza się w jej 
związkach w określaniu tożsamości historycznej i kulturowej kraju lub na-
rodu. W ten sposób nauczanie religii tworzy również fundament do oceny 
koncepcji życia, społeczności, historii, odniesienia do wartości, stąd potrze-
ba jej obecności w rzeczywistości szkolnej, jeśli szkoła ma służyć wychowa-
niu i przekazywaniu kultury136.

Zdaniem Piotra Tomasika nauczanie religii w szkole przynosi instytucji 
szansę na przezwyciężenie jej kryzysu zawiązanego ze słabością, lub bra-
kiem płaszczyzny aksjologicznej dla wychowania, dominacją liberalnego 
systemu wychowawczego, przerostu działań administracyjnych nad wycho-
wawczymi, a także jej stresogennego charakteru wynikającego z narzuconej 
poprawności politycznej. Dodatkowo lekcja religii przynosi możliwość po-
głębienia programu wychowawczego szkoły, zwłaszcza w zakresie przygoto-
wania uczniów do życia w społeczeństwie i Kościele, integrowania kultury 
i wiary, przyjęcia i uwewnętrznienia wartości, umacniania postaw chrze-
ścijańskich oraz szacunku wobec rzeczywistości religijnej i światopoglądo-
wej. Wdrażanie systemu wychowawczego szkoły może się dokonywać na 
lekcji religii tylko wówczas, kiedy edukacja religijna przestanie być usuwana 
na margines szkoły, a stanie się ważnym elementem dialogu interdyscy-
plinarnego. Nauczanie religii przywraca wychowaniu w szkole aksjologię, 
zaś sam system aksjologiczny wiążący się z pedagogiką chrześcijańską jest 
w swoich podstawach do przyjęcia przez wszystkich uczniów, także nie-
wierzących. Edukacja religijna podejmowana w szkole publicznej pomaga 

134 Por. P. Tomasik, Lekcja religii – odpowiedzialna praca na rzecz polskiej szkoły i Kościoła, 
„Studia Pastoralne” 13 (2017) nr 13, s. 74–86.

135 Por. E. Alberich, Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 
2003, s. 246.

136  Por. E. Alberich, Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, s. 247.
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przełamać przekonanie o niezgodności wiary i rozumu oraz zaakceptować 
w szkole fundamentalne zagadnienia dotyczące człowieka, przeciwstawiając 
się wszelkim redukcjonizmom osoby ludzkiej. Pokonując jednostronność 
scjentyzmu, nauczanie religii uwrażliwia szkołę na wymiar transcendentny 
i usprawnia pełną formację kulturową137.

Nauczanie religii w szkole jest „lekarstwem” na wiele problemów szkoły, 
w tym jej stresogenny charakter138. Kazimierz Misiaszek uważa, że postulat 
ten należy uznać za słuszny, jednak ma wątpliwości, czy jest on rzeczywiście 
realizowany w praktyce i na ile nauczanie religii w szkole ma przeniesienie 
na rzeczywiste uzdrowienie stresogennego charakteru szkoły139. W tej sy-
tuacji – jego zdaniem – potrzebna jest zmiana celów nauczania religii z ich 
ukierunkowaniem na współpracę ze szkołą jako wzajemnie dopełniających 
się obszarów nauczania i wychowania. Nauczanie religii w szkole bez plano-
wego włączenia się w system wychowawczy szkoły nie będzie mogło zreali-
zować jej aksjologicznej korekty. Jeśli nie dojdzie do prawdziwego dialogu 
nauczania religii ze szkołą, to działania na płaszczyźnie edukacji religijnej 
mogą być uznawane za rodzaj narzucanej ingerencji i traktowane jako nad-
mierne mieszanie się Kościoła w życie szkoły. Zdaniem K. Misiaszka niektó-
re propozycje stawiane przez Kościół wobec szkoły nie prowadzą do uzdro-
wienia wychowania w szkole, lecz bardziej do sformalizowania samej lekcji 
religii. Z perspektywy edukacyjnej, jeśli lekcja religii jest obecna w szkole, 
to powinna przyjmować wszystkie prawa i obowiązki należne przedmiotom 
szkolnym. Jeśli jednak nauczanie religii ma mieć charakter katechetyczny 
i realizować wymiar formacyjny oraz inicjacyjny, to winno ono ograniczać 
swój charakter instytucjonalny, a udzielać pomocy uczniom we wchodzeniu 
w misterium Boga. Przedstawiony paradoks powinien prowadzić do pogłę-
bionej refleksji nad naturą nauczania religii w szkole i wdrażania postawy 
otwartości wobec tej placówki, która umożliwiłaby edukacji religijnej sta-
wanie się częścią wychowania podejmowanego przez szkołę140.

137 Por. P. Tomasik, Lekcja religii – odpowiedzialna praca na rzecz polskiej szkoły i Kościo
ła, s. 74–86; Hermeneutics and Religious Education, red. H. Lombaerts, D. Pollefeyt, Leuven 
2004.

138 Por. Dyrektorium katechetyczne, nr 85.
139 Por. K. Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej. 

Próba oceny, Warszawa 2010, s. 245–246.
140 Por. K. Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej. 

Próba oceny, s. 247–249.
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K. Misiaszek uważa, że w Podstawie programowej katechezy Kościoła ka
tolickiego w Polsce z 2001 roku znajdują się zalecenia dotyczące korelacji 
treści nauczania religii z innym przedmiotami, ale uwzględniono w nich 
jedynie cele o charakterze poznawczym, bo chociaż występuje tu wzmianka 
o kwestiach wychowawczych, to nie pojawia się żaden zapis o korzystaniu 
z różnych dyscyplin wiedzy w celu podjęcia wychowania ucznia. Jego zda-
niem w dokumencie nie występuje również ukierunkowanie na koniecz-
ność poznawania nowych zjawisk społeczno-kulturowych, które niekiedy 
ubogacają wychowanie, ale częściej niosą konkretne zagrożenie. W sytuacji 
występowania wielu niebezpiecznych zjawisk związanych między innymi 
z procesem globalizacji niezbędne staje się prawidłowe budowanie funda-
mentów wychowania. Można uznać, że im większe obszary społeczno-kul-
turowe obejmuje chaos aksjologiczny, tym ważniejsza staje się odpowiedź 
na podstawowe pytania człowieka. W tej sytuacji brak adekwatnych wska-
zań dotyczących funkcji wychowawczej nauczania religii może utrudniać 
poszczególnym nauczycielom religii aktywne włączanie się w system wy-
chowawczy szkoły. Otwartość lekcji religii na szkołę nie może oznaczać wy-
cofywania się czy jednostronnego ulegania presji polityki oświatowej, albo 
z drugiej strony narzucania własnych argumentów przez lekcje religii, ale 
sięganie do pedagogii wiary141, dzięki której mogłoby dojść do dialogu z pe-
dagogią szkolną, co umożliwiłoby wzajemne dopełnianie się i ubogacanie. 
Przypomina o tym Dyrektorium ogólne o katechizacji, które z jednej strony 
wskazuje, że nie można mieszać zbawczego działania Boga z działaniem wy-
chowawczym człowieka, ale z drugiej podaje, że nie można ich sobie prze-
ciwstawiać i rozłączać. W tej sytuacji dialog wychowawczy nauczania religii 
ze szkołą, chociaż trudny, jest niezbędny w służbie integralnego wychowa-
nia osoby ludzkiej142.

Wartości i normy prezentowane w nauczaniu religii i programie wycho-
wawczym szkoły są niezbędne w procesie wychowania, ponieważ człowiek 
prezentuje się jako istota słaba, niedoskonała, upadająca. Z drugiej strony 
jest obdarzony wolnością i w różnych sytuacjach życia staje wobec wielora-
kich trudności, kiedy musi podejmować decyzje, reagować i działać. War-
tości i normy stanowią zatem konkretne drogowskazy, które ułatwiają po-

141 Por. W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, Warszawa 2010.
142 Por. Dyrektorium ogólne o katechizacji, nr 143–144; K. Misiaszek, Koncepcja nauczania 

religii katolickiej w publicznej szkole polskiej. Próba oceny, s. 254–256.
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dejmowanie decyzji w codziennym życiu. Przyjmując i realizując wartości, 
człowiek uczy się aktywnego udziału w życiu. Istotną rolę odgrywa kwestia 
rozumienia i przyjęcia wartości, które często bywają przekazywane w tak 
zwanych normach społecznych. Wartości były przedstawiane i uzasadnia-
ne aż do momentu zafunkcjonowania jako pewien ideał ukazywany przez 
wskazania ludowe, pieśni, wiersze, poematy143.

Ważną rolę w procesie przyjmowania wartości odgrywa sumienie. Jak 
uważa R. Guardini144, jest ono wrażliwe na dobro i prowadzi człowieka do 
pragnienia doświadczania wszystkiego, co dobre i szlachetne. Sumienie re-
aguje, kiedy człowiek podaje w wątpliwość podstawowe wartości i normy. 
Właściwie uformowane sumienie skłania do podjęcia prawidłowej decyzji. 
Trzeba jednak pamiętać, że proces przyjęcia wartości, ich akceptacji i reali-
zacji wymaga długiego czasu, jest niezwykle dynamiczny, a jego początkiem 
są konkretne doświadczenia ludzkie, które poddawane refleksji prowadzą 
człowieka do przyjęcia konkretnej postawy, odkrycia swojej roli, godności 
i potrzeby relacji z innymi osobami. Marian Nowak, odwołując się do Theo 
Dietricha, uważa, że wartości i normy są nie tyle przyjmowane przez czło-
wieka z zewnątrz, ile przez niego umacniane, gdyż włączone tylko na drodze 
indukcji z doświadczenia nie byłyby na tyle silne, aby wspierać człowieka 
w jego wyborach i aby człowiek mógł przyjąć wobec nich postawę poświę-
cenia. Dlatego muszą być one oparte na konkretnej koncepcji człowieka, 
na świadectwach innych ludzi, wezwaniach religijnych, aby mogły nabierać 
znaczenia i wpływać na człowieka145.

Przyjmując założenie, że „zaczątki” wartości tkwią w samym człowie-
ku i winny być wydobywane i formowane, ogromna rola w tym zakresie 
przypada wspólnocie rodzinnej, zwłaszcza w odniesieniu do swoich naj-
młodszych członków. Wychowanie podejmowane przez rodziców, opieku-
nów, dziadków i innych członków rodziny musi budzić tkwiące w dziecku 
„zaczątki” wartości, przyczyniać się do uwrażliwiania na nie, ich akceptacji 
i przyjęcia na stałe, pomagać w ich wyjaśnianiu i rozróżnianiu od pseudo-

143 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześci
jańskiej, Lublin 1999, s. 379–381.

144 Por. R. Guardini, Virtu, Brescia 1980, s. 17, 30–36.
145 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrze

ścijańskiej, s. 381; Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach, t. II, red. J. Kuźma, J. Pułka, 
Kraków 2014; Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty, t. 2, red. M. Dudzikowa, M. Cze-
repaniak-Walczak, Gdańsk 2007.
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wartości, a następnie wspierać codzienne życie zgodne z tymi uznanymi146. 
Niestety, ponowoczesna filozofia i kultura podważa wychowanie ku warto-
ściom, osłabiając coraz mocniej działania wychowawcze rodziny. Współcze-
sna koegzystencja antytetycznych względem siebie systemów wartości po-
woduje chaos aksjologiczny i skutkuje poważnymi problemami w głębszym 
utożsamianiu się z nimi147. Dlatego wychowawcza rola szkoły – choć zawsze 
jako wspierająca względem rodziny – w sytuacji występujących dysfunk-
cji niektórych rodzin staje się niezastąpiona148. W tym znaczeniu postulat 
współpracy rodziny i szkoły jest nie tylko wskazaniem, lecz koniecznością 
uwarunkowaną troską o prawidłowy, wszechstronny rozwój młodego po-
kolenia Polaków.

Istnieje wiele prezentacji i badań dotyczących hierarchii wartości 
współczesnych ludzi, które wskazują, że następuje zmiana tego układu. 
Wiele z wartości, które były ważne dla poprzednich pokoleń, przesuwa się 
na dalsze miejsca, natomiast zaczynają się pojawiać nowe. Przyglądając 
się przemianom układu wartości, niezbędna jest duża odpowiedzialność 
i ujęcie wieloaspektowe, ponieważ wskazywanie na określone wartości 
bywa niekiedy podyktowane modą lub narzucanymi koncepcjami ideolo-
gicznymi. Dlatego potrzebne jest podkreślanie i szanowanie wartości, któ-
re odpowiadają na potrzeby człowieka, które tworzą fundament kultury 
i cywilizacji. Ta rozwaga jest szczególnie potrzebna w czasie zamieszania 
i chaosu aksjologicznego, kiedy wiele wartości jest przesuwanych na mar-
gines życia człowieka, a wartości witalne i hedonistyczne są często stawiane 
na szczycie149.

146 Por. K. Olbrycht, Wychowanie a wartości, w: Pedagogika ogólna. Problemy aksjologicz
ne, red. T. Kukołowicz, M. Nowak, Lublin 1997, s. 49–51; E. Osewska, Value Education in the 
Polish Family, w: Strengthening Families, red. J. Stala, J. Garmaz, Kraków 2016, s. 303–316.

147 Por. J. Mariański, Wolność jako wartość osobliwa w nauczaniu społecznym Jana Pawła II, 
w: Służba prawdzie, wolności i życiu. Refleksje nad myślą społeczną Jana Pawła II, red. E. Albińska, 
S. Fel, Lublin 2008, s. 55.

148 Projekt MEN, Wychowanie w szkole, Warszawa 1999.
149 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrze

ścijańskiej, s. 385–386; E. Osewska, Value Education in the Polish Family, w: Strengthening 
Families, red. J. Stala, J. Garmaz, Kraków 2016, s. 303–316; P. Żylicz, Psychologia moralności. 
Wybrane zagadnienia, Warszawa 2010, s. 8; K. Pezdek, Edukacja etyczna a problem badania 
wartości moralnych wśród młodzieży polskiej, „Kwartalnik Pedagogiczny” (2011) 3, s. 5–12.
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3.5. Wychowanie do nadziei, miłości i wiary

Uznając, że wychowanie jest całokształtem procesów i sposobów poma-
gających istocie ludzkiej, zwłaszcza przez interakcję, urzeczywistniać swo-
je człowieczeństwo150, należy także przyjąć, iż podstawą człowieczeństwa, 
a tym samym sensu życia ludzkiego, jest realizacja idei, które odkrywa i po-
znaje każdy człowiek oraz ku którym zmierza w ciągu swojego jednostko-
wego życia. Idee te teologia moralna określa cnotami, wraz z wartościami 
stanowią one o jego człowieczeństwie151.

Jacek Woroniecki uważał, że cnota sama w sobie nie jest dobrem dla 
człowieka ani celem zabiegów wychowawczych, ale pełni ona raczej funkcję 
instrumentalną wobec głównego celu, którego realizację ułatwia konkretne-
mu człowiekowi. Dodatkowo, cnota nie jest i nie może być motywacją czło-
wieka do rozwoju, ale może ją pełnić tylko konkretny cel, który człowiek 
chce zrealizować152. J. Woroniecki zarzuca również współczesnej mu myśli 
etycznej, że próbuje być neutralna, czyli określa, jaki powinien być człowiek, 
ale nie wskazuje jednocześnie, do jakiego celu ma dążyć. Według Woroniec-
kiego istotą wychowania jest ukazanie człowiekowi celu, który go pociągnie, 
zafascynuje i skłoni do działania153. Prezentując cel, rozpatruje go zarówno 
od strony przedmiotowej, jak i podmiotowej. Od strony podmiotowej ni-
niejszy cel utożsamia ze szczęściem; jest ono rozumiane jako osiągnięcie 
dobra, które w pełni zaspokoi człowieka. Od strony obiektywnej, przedmio-
towej, owemu stałemu poszukiwaniu szczęścia przez człowieka odpowiada 
jedynie Bóg, ponieważ żadne ziemskie dobro nie ukoi pragnienia szczęścia 
w ludzkim sercu154. Woroniecki rozumiał cnotę jako sprawność moralną, 
czyli wzmocnienie zdolności świadomego spełniania jakiejś czynności, lecz 
nie bez zastanowienia i udziału wyższych funkcji psychicznych – rozumu 
i woli. Dzieli on sprawności moralne na cnoty i wady. Kryterium podziału 

150 Por. J. Tarnowski, Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej, Warszawa 1982.
151 Por. A.M. de Tchórzewski, Cnoty, wartości i sprawności moralne kategoriami języka 

nauk pedagogicznych, w: Sprawności moralne a wartości, red. I. Jazukiewicz, E. Rojewska, 
Szczecin 2017, s. 13–33.

152 Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 2000, t. 1, s. 64–65.
153 Por. J. Horowski, Alasdair Macintyre czy Jacek Woroniecki? W poszukiwaniu teorii cno

ty inspirującej dla pedagogiki, w: Sprawności moralne a wartości, red. I. Jazukiewicz, E. Ro-
jewska, Szczecin 2017, s. 121–154.

154 Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 2000, t. 1, s. 72–74.
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stanowi ich zgodność lub niezgodność z celem ludzkiego życia oraz obiek-
tywnym prawem moralnym. Cnotami Woroniecki nazywa sprawności, 
które przysposabiają do czynności zgodnych z naturą, prawem moralnym 
i naczelnym celem człowieka. Wady to według niego sprawności złe, przy-
zwalające na czynności sprzeczne z celem życia człowieka155.

Sięgając do ujęcia teologicznego, Katechizm Kościoła katolickiego poda-
je, że cnoty są „trwałymi postawami, stałymi dyspozycjami, habitualnymi 
przymiotami umysłu i woli, które regulują nasze czyny, porządkują nasze 
uczucia i kierują naszym postępowaniem zgodnie z rozumem i wiarą. Za-
pewniają one łatwość, pewność i radość w prowadzeniu życia moralnie 
dobrego. Człowiek cnotliwy to ten, który dobrowolnie czyni dobro. Cno-
ty moralne zdobywa się wysiłkami człowieka. Są one owocami i zalążkami 
czynów moralnie dobrych; uzdalniają one wszystkie władze człowieka, by 
doszedł do zjednoczenia z miłością Bożą”156. Cnoty są więc traktowane jako 
stałe dyspozycje, bliższe psychopedagogicznemu rozumieniu sprawności 
i postawy. Ułatwiają one człowiekowi dążenie do dobra i czynienie dobra, 
tak aby ostatecznie nastąpiło jego pełne zjednoczenie z Bogiem. Dlatego na 
płaszczyźnie teologicznej, zwłaszcza teologii moralnej, występuje pojęcie 
cnoty, zaś w pedagogice – pojęcie sprawności, postawy, chociaż w pedago-
gice budującej na fundamentach tomistycznych, także cnoty.

W rzeczywistości chrześcijańskiej cnoty ludzkie są „zakorzenione” 
w cnotach teologalnych (wierze, nadziei i miłości), które odnoszą się bez-
pośrednio do Boga. Prowadzą osobę wierzącą do życia w jedności z Trój-
cą Świętą, zatem ich początkiem, motywem, celem i przedmiotem jest Bóg 
Trójjedyny157. Cnoty teologalne zgodnie ze wskazaniem Katechizmu Kościo-
ła katolickiego „są wszczepione przez Boga w dusze wiernych”158 i rozwijane 
„dzięki obecności i działaniu Ducha Świętego”159, co nie oznacza, że są cał-
kowicie niezależne od człowieka i wystarczy bierne poddanie się wpływowi 
Jego łaski, by osiągnąć pełnię owych cnót. Chociaż pragnienie otrzymania 
pełni zjednoczenia z Bogiem jest przejawem działania Ducha Świętego, to 
budzenie, umacnianie i wychowanie do nadziei, miłości i wiary jawi się jako 

155 Por. J. Horowski, Alasdair Macintyre czy Jacek Woroniecki? W poszukiwaniu teorii cno
ty inspirującej dla pedagogiki, w: Sprawności moralne a wartości, , s. 121–154.

156 Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1804.
157 Por. Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1812.
158 Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1813.
159 Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1813.
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fundamentalne zadanie wychowawcze. W sytuacji narastających wyzwań 
i zagrożeń wychowawczych warto rozpoczynać od przeciwstawiania się im 
poprzez formowanie postawy nadziei.

Chrześcijańska nadzieja ma swoje mocne podstawy biblijne, przechodząc 
od prostego oczekiwania dóbr materialnych ku dobrom duchowym. Jezus 
Chrystus, obwieszczając królestwo Boże (por. Mt 4,17), odwołuje się do rze-
czywistości duchowej, która wypełni nadzieję jego ucznia, ale równocześnie 
wzywa do nawrócenia. Można uznać, że wygłoszone przez Niego Kazanie na 
górze, zawierające konkretne błogosławieństwa, jest realnym wskazaniem 
na możliwość wypełnienia się ludzkiej nadziei. Oto bieda niesie nadzieję 
na królestwo niebieskie, płacz na pocieszenie, cichość na posiadanie zie-
mi, pragnienie sprawiedliwości na nasycenie, miłosierdzie na odpuszczenie 
grzechów, czystość serca na bezpośrednie oglądanie Boga, wprowadzanie 
pokoju na otrzymanie synostwa Bożego, cierpienie prześladowań na posia-
danie królestwa Bożego (por. Mt 5,1–12)160. Konkretne obszary wymagań 
stawianych człowiekowi stają się jednocześnie obszarami egzystencjalnego 
i historycznego trudu, w którym realizuje się życie ludzkie. Określone po-
winności człowieka złączone są z łaską nadziei płynącą od Tego, który umarł 
na krzyżu, zmartwychwstał i ponownie przyjdzie na końcu czasów, aby od-
dać „każdemu według jego uczynków” (Mt 16,27). Nadzieja chrześcijańska 
powoduje urealnienie ludzkiej woli poprzez zakorzenienie w królestwie Bo-
żym, stąd ta chrześcijańska cnota bywa określana jako „postawa zaufania 
w sens i wypełnienie osobowo-indywidualnej biografii, włączonej w relacje 
kulturowo-społeczne, czerpiącej moc bycia z eschatologicznej bliskości kró-
lestwa niebieskiego i życia w jedności z Chrystusem zmartwychwstałym”161. 
W chrześcijańskim ujęciu oczekiwania człowieka nie mają granic, bowiem 
chociaż w strukturze biologiczno-psychicznej człowiek jest bytem ogra-
niczonym, to w duchu zmierza do nieskończoności. Stąd chrześcijaństwo 
odrzuca karłowate propozycje nadziei rozumianej jako optymistyczne my-
ślenie, wiara w postęp, przekonanie o pozytywnej sile rewolucji lub postępu 
technologicznego.

W tym znaczeniu papież Benedykt XVI w encyklice Spe salvi podkreśla, 
by z proklamacji Jezusa o nadejściu królestwa Bożego nie odrzucano wymia-

160 I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, Płock 2012, 
s. 301.

161 I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, s. 304.
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ru chrystocentrycznego, mistycznego i eklezjalnego, bowiem propagowane 
współcześnie utopijne wizje przyszłości pozbawione obecności Boga stają 
się tylko polityczną propagandą162. Przepowiadane przez Jezusa Chrystusa 
w wielu przypowieściach królestwo Boże „jest bliskie” (Mk 1,15) albo nawet 
„jest pośród was” (Łk 17,23). Królestwo Boga ujawnia się już w działalności 
Jezusa Chrystusa, przez którego Bóg przychodzi do ludzi i króluje poprzez 
miłość. W tym znaczeniu przepowiadane przez Jezusa Chrystusa królestwo 
Boga wskazuje, że to Bóg jest przeznaczeniem człowieka. Przypomina o tym 
ojciec święty Benedykt XVI: „człowiek potrzebuje Boga, w przeciwnym ra-
zie nie ma nadziei. Gdy patrzymy na rozwój epoki nowożytnej, stwierdzenie 
św. Pawła (o niemających nadziei i Boga z powodu braku udziału w przy
mierzach obietnicy [por. Ef 2,12]), jawi się jako bardzo realistyczne i po pro-
stu prawdziwe. Nie ma zatem wątpliwości, że Królestwo Boże realizowane 
bez Boga – a więc królestwo samego człowieka – nieuchronnie zmierza ku 
perwersyjnemu końcowi wszystkiego opisanemu przez Kanta”163.

Drugim fundamentem chrześcijańskiej nadziei, będącym odpowiedzią 
na niepokój człowieka, jest nadzieja spełniająca się w zmartwychwstaniu 
Jezusa Chrystusa oraz działaniu Ducha Świętego. Człowiek potrzebuje 
nadziei, która ma swoje spełnienie, stąd zmartwychwstanie Jezusa Chry-
stusa, który to zapowiedział i wypełnił, jest potwierdzeniem, że na koniec 
życie zwycięży nad śmiercią, a miłość nad grzechem. Zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa jest potwierdzeniem nadziei na zmartwychwstanie czło-
wieka. W ujęciu teologicznym sąd ostateczny jest uważany za realizację na-
dziei pokładanej w sprawiedliwości Boga, który ocali wszystkich niewinnie 
cierpiących. Jednak także ludzie grzeszni, oczekujący i spodziewający się 
kary, mogą pokładać nadzieję w miłosierdziu Jezusa Chrystusa, który łączy 
w sobie sprawiedliwość i łaskę164. W tym sensie zapowiedź sądu ostatecz-
nego nie może tylko napełniać człowieka lękiem, ale winna przynosić na-
dzieję na spotkanie twarzą w twarz z Tym, który jest pełnią miłości. W ten 
sposób ujawnia się paradoks tęsknoty człowieka za rzeczywistością nieba, 
a jednocześnie pragnienie pozostawania na ziemi. Dlatego udział w nadziei 
zmartwychwstania pomaga człowiekowi wierzącemu zachować harmonię 
między byciem w tym świecie a zarazem dystansem do niego, pragnieniem 

162 Por. Spe salvi, nr 19–23.
163 Spe salvi, nr 23.
164 Por. Spe salvi, nr 47.
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Boga i zaangażowaniem w zmianę świata. Praktyczne rozwiązanie tego pa-
radoksu pozwala człowiekowi na spełnienie swojej wolności165.

Nadzieja dotyka tutaj ludzkiej duchowości płynącej z mocy Ducha Świę-
tego, bowiem „nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest 
w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5). 
W tym znaczeniu Duch Święty wzmacnia relację człowieka z Bogiem, przy-
nosząc mu wewnętrzny pokój, radość i ufność. Życie z Bogiem w mocy 
Ducha Świętego jest już zapowiedzią pełni życia, które przyjdzie po śmierci. 
W tym sensie Duch Święty potwierdza nadzieję, która pozwala człowiekowi 
żyć mimo trudności, cierpień i nieszczęść. Szczególnym miejscem ćwicze-
nia i budowania nadziei chrześcijańskiej pozostaje modlitwa, podczas której 
człowiek powierza swoje problemy i zmartwienia Bogu, a stając przed Nim, 
oczyszcza swoje oczekiwania i nadzieje166. Trzeba jednak pamiętać, że na-
dzieja na zbawienie nie zwalnia ucznia Jezusa Chrystusa od podejmowania 
stałego wysiłku pokonywania grzechu, gdyż w grzechu pierworodnym zo-
stało zniszczone podstawowe zaufanie, dlatego tak trudno jest bez nadziei 
i wiary pokonać lęk przed bezsensem i potępieniem. Czasem człowiek pró-
buje zamienić zaufanie Bogu na namiastki własnej pewności, ucieczkę od 
siebie oraz różne iluzje, wtedy śmierć staje się karą za grzech, a ateizm pro-
wadzi do beznadziei i pustki167. Dlatego budzenie i umacnianie nadziei jest 
mocno zawiązane z uznaniem prawdy o samym sobie, zwłaszcza o swoich 
słabościach, przewinieniach, grzechach. Zadaniem rodziców, wychowaw-
ców i duszpasterzy jest nie tylko przypominanie i wyjaśnianie wychowan-
kom związku nadziei z prawdą o samym sobie, wyrażaną głosem sumienia, 
ale podejmowanie wychowania moralnego, które jest przede wszystkim 
formacją sumienia168. Niewątpliwie wiele problemów dotyczących życia 
religijnego współczesnych katolików jest uwarunkowanych błędnie ufor-
mowanym sumieniem. Dysponowanie samą wiedzą o tym, co jest dobre, 
a co złe, nie wystarczy169. Istnieje konieczność kształtowania sumienia, które 
jest „sądem rozumu, przez który osoba ludzka rozpoznaje jakość moral-

165 Por. I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, s. 308.
166 Por. Spe salvi, nr 33.
167 Por. I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, s. 309–311.
168 Por. Dyrektorium katechetyczne, nr 26.
169 Por. Veritatis splendor, nr 64; M. Nowicki, Sumienie w służbie osoby i społeczności 

w świetle encykliki „Veritatis splendor”, w: Zatroskany o człowieka i świat. Nauczanie etyczno
społeczne Jana Pawła II, red. H. Skorowski, Warszawa 2005, s. 81–102.
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ną konkretnego czynu, który zamierza wykonać, którego właśnie dokonu-
je lub którego dokonała”170. Formowanie prawego i prawdziwego sumienia 
jest zadaniem do realizacji na całe życie171, ale musi być ono inicjowane od 
najmłodszych lat we wspólnocie rodzinnej172. Początkowo sumienie małe-
go dziecka oparte jest na autorytecie najbliższych dorosłych, zwłaszcza ro-
dziców, dlatego pozostaje tzw. sumieniem wspieranym, ponieważ dziecko 
swoje oceny dobra i zła wzoruje na podstawie ocen rodziców. Prawidłowe 
reakcje osób z najbliższego otoczenia potwierdzające dobre i negujące złe 
zachowania dziecka są niezwykle ważne dla jego rozwoju systemu warto-
ści moralnych173. Stała formacja sumienia to zadanie „nieodzowne w życiu 
każdego człowieka, który jest poddawany negatywnym wpływom, a przez 
grzech – kuszony do wybrania raczej własnego zdania i odrzucenia naucza-
nia pewnego”174.

Z tak określoną nadzieją wiąże się optymizm – będący źródłem motywa-
cji do wykonywania codziennych zadań, do pracy nad sobą i doskonalenia 
samego siebie, zdolność wyobrażenia sobie przyszłości, która jest podsta-
wą tworzenia pozytywnego obrazu przyszłych przemian – oraz mocny sys-
tem wartości i norm moralnych. Tylko wówczas, kiedy człowiek odkrywa, 
kim jest, może wzbudzać w sobie nadzieję do osiągnięcia założonego celu: 
osobistego, zawodowego, ostatecznego175. Dlatego w procesie wychowania 
podejmowanego w rodzinie, szkole i Kościele tak ważne staje się przypomi-
nanie wychowankowi o tym, kim jest, i wzmacnianie czynników motywu-
jących go do pracy nad sobą. Brak nadziei szybko prowadzi do rezygnacji 
z podejmowania jakichkolwiek wysiłków wychowawczych, działań, poszu-
kiwań, starań, bowiem jeśli człowiek od początku zakłada, że niczego nie 
może osiągnąć, to w jakim celu ma się trudzić176. Według papieża Jana Paw-

170 Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1778.
171 Por. Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1784; S. Rosik, Normatywny wymiar życia 

chrześcijańskiego, w: Być chrześcijaninem dziś, red. M. Rusecki, Lublin 1992, s. 301–302.
172 Por. E. Osewska, J. Stala, W kierunku katechezy rodzinnej, Kielce 2003, s. 259–272.
173 Por. E. Osewska, J. Stala, W kierunku katechezy rodzinnej, s. 270–272; Z. Marek, Pod

stawy wychowania moralnego, Kraków 2005, s. 108–115.
174 Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1783.
175 Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 1994, s. 239; J. Stępień, 

Idea powołania człowieka, w: W kierunku człowieka, red. B. Bejze, Warszawa 1971, s. 119–
132; A. Solak, Przestrzenie nadziei, Tarnów 2002.

176 Por. A. Grün, Jak przezwyciężyć smutek życia? Duchowe spojrzenie na depresję, Kielce 
2009.



232 ROZDZIAŁ 3

ła II istotne jest odkrycie własnego człowieczeństwa, a wraz z nim świata 
wewnętrznego, aby móc się nim dzielić z innymi. W ten sposób zarówno 
wychowawca dla wychowanka, jak i wychowanek dla wychowawcy staje się 
źródłem nadziei, bowiem proces pedagogiczny nie jest jednokierunkowy, 
ale zachodzi w przestrzeni interpersonalnej, w której każda sytuacja i każ-
da chwila jest odmienna, co nadaje jej oryginalności. Jeśli w wychowaniu 
chrześcijańskim przyjmuje się założenie, że wychowanek ma świadomie 
w nim uczestniczyć, to wychowanie staje się spotkaniem dwóch osób: wy-
chowawcy i wychowanka, w którym jedna udziela się drugiej, a odwołując 
się do jej najgłębszych warstw, wzywa do urzeczywistniania swego człowie-
czeństwa. Wychowawca jako osoba odznaczająca się większym doświad-
czeniem życiowym niż wychowanek ma szczególne zadanie w sytuacjach 
zniechęcenia, przygnębienia, zagubienia wychowanka, kierować go ku do-
bru, na nowo wzbudzając w nim iskrę nadziei. Niekiedy wysoko postawione 
ideały chrześcijańskie sprawiają, że wychowanek czuje się zbyt słaby, aby 
je zrealizować, a droga do ich osiągnięcia wydaje mu się niemożliwa do 
pokonania. W takiej sytuacji mądry wychowawca potrafi podzielić proces 
wychowania na etapy, by osiągnięcie każdego z nich umacniało wychowan-
ka w przekonaniu, że potrafi osiągnąć kolejny, aż do zarysowanego ideału 
wychowawczego177.

Nadzieja ludzka pozostaje wstępem do nadziei chrześcijańskiej. Nadzieja 
„jest cnotą zawsze związaną z przyszłością, jest oczekiwaniem «dóbr przy-
szłych». Jako cnota chrześcijańska jest ona związana z oczekiwaniem tych 
dóbr wiecznych, które Bóg przyobiecał człowiekowi w Jezusie Chrystusie. 
Równocześnie zaś ta nadzieja, jako cnota «chrześcijańska» i «ludzka» zara-
zem, jest oczekiwaniem dóbr, które człowiek wypracuje, korzystając z talen-
tów danych mu przez Opatrzność”178. Cnota nadziei łączy się z dążeniem do 
szczęścia umieszczonym przez Boga w człowieku. Dzięki Jezusowi Chry-
stusowi, który przywrócił człowiekowi jego godność i wartość, każda osoba 
może mieć nadzieję, że obecne trudy i cierpienia zostaną kiedyś pokonane 
i są tylko etapem w drodze do osiągnięcia ostatecznego celu. Oczekiwanie 
„dóbr przyszłych” nie może jednak odsuwać człowieka od zaangażowania 
w życiu doczesnym, bo chociaż nadzieja chrześcijańska odnosi się do przy-

177 Por. S. Chrobak, Wychowanie jako wzbudzanie i podtrzymywanie nadziei, w: Wycho
wanie w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wybrane aspekty, red. M. Sztaba, A. Różyło, 
Lublin 2015, s. 117–127.

178 Parati semper, nr 1.
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szłości, to jednak królestwo Boże rozpoczyna się już tu i teraz. Nadzieja 
pozwala pokonywać wszelkie lęki człowieka, nawet w sytuacjach katastro-
falnych i po ludzku niemożliwych do pokonania. Przeżycie rozczarowań, 
niepokoju, lęku, a nawet rozpaczy winno budzić pragnienie poszukiwania 
prawdziwej nadziei. Im bardziej współczesna kultura dąży do konfrontacji 
z człowiekiem, odrzuca jego godność i wielkość, tym bardziej trzeba poszu-
kiwać nadziei jako siły motywującej do podejmowania wszelkich wyzwań. 
Nadzieja przekracza bowiem granice czasu i aktualnej sytuacji, pobudza do 
przyszłości, do odkrywania nowej rzeczywistości. Nadzieja jest silnym dy-
namizmem, który skłania człowieka „do przekraczania samego siebie”, do 
przeciwstawiania się rozpaczy, pokonywania słabości. W tym sensie nadzie-
ja z jednej strony wymaga odwagi, zaś z drugiej daje odwagę do ciągłego 
dążenia do realizacji pełni człowieczeństwa179.

Postępująca współcześnie indywidualizacja, subiektywizacja, ale przede 
wszystkim chaos doktrynalny, światopoglądowy i aksjologiczny180, two-
rzą trudną sytuację wychowawczą. Coraz częściej rodzina i szkoła czują 
się zdezorientowane i zagubione w nadmiarze narzucanych im pomysłów, 
koncepcji, idei i mód wychowawczych, dlatego niezbędne staje się wdra-
żanie we wspólnotach wychowawczych pedagogiki nadziei, by przywracać 
wszystkim podejmującym w dzisiejszym kontekście wychowanie nadzie-
ję na zwycięstwo dobra. Nie wystarczy obserwacja toksycznych przemian 
społeczeństwa i kultury, ani nawet ich krytyczny opis czy interpretacja, ale 
niezbędne jest przeciwstawianie się wszystkiemu, co patologiczne, destruk-
cyjne, niszczące, aby wzmacniać potencjał samoobronny nowych pokoleń 
wobec tak intensywnie promowanego zła181.

Wychowanie w nadziei i do nadziei ściśle wiąże się z wychowaniem 
w miłości i do miłości182, zwłaszcza w sytuacji, kiedy współczesna kultura 

179 Por. S. Chrobak, Wychowanie jako wzbudzanie i podtrzymywanie nadziei, w: Wycho
wanie w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wybrane aspekty, red. M. Sztaba, A. Różyło, 
Lublin 2015, s. 125–127.

180 Por. J. Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba 
syntezy, Kraków 2004; J. Mariański, Sekularyzacja i desekularyzacja we współczesnym świecie, 
Lublin 2006; R. Boguszewski, Religijność w społeczeństwie polskim – zależność czy autono
mia?, Toruń 2012.

181 Por. B. Śliwerski, Pedagogika nadziei, „Prima Educatione” (2017) t. 1, s. 13–19.
182 Por. B. Parysiewicz, Wychowanie do miłości. Studium z duszpasterstwa rodzin, Lublin 

2010.



234 ROZDZIAŁ 3

wpływa na zmianę jej postrzegania183 i odrzuca koncepcję bezinteresownej, 
ofiarnej, oddanej miłości, propagując głównie jej spłyconą i zbanalizowaną 
wersję, ograniczoną do emocji lub współżycia seksualnego. Dlatego u po-
czątków wychowania do miłości ważne jest jej prawidłowe zaprezentowa-
nie. Aby ukazać chrześcijańską koncepcję miłości, warto sięgnąć do języka 
greckiego i słów, które określały miłość w tekstach biblijnych (eros, philia, 
agape). W greckiej wersji Starego Testamentu tylko dwukrotnie występuje 
słowo eros, zaś w Nowym Testamencie brak tego określenia. Termin philia 
jako „miłość przyjaźni” występuje najczęściej w pismach św. Jana na opi-
sanie relacji Jezusa z uczniami. Jednak najczęściej w Nowym Testamencie 
pojawia się termin agape, który staje się głównym pojęciem nowotestamen-
talnej etyki, bowiem ukazuje stwórczą miłość Boga skierowaną do człowie-
ka i świata, relację człowieka do Boga, a także wzajemną miłość człowieka 
do człowieka184. Z tego powodu św. Tomasz z Akwinu uznawał miłość za 
formę wszystkich cnót. W perspektywie personalistycznej można natomiast 
stwierdzić, że miłość jest podstawą moralności, o ile pozostaje źródłem 
(skąd), celem (dokąd) oraz normą (treścią) godności osoby ludzkiej. W bi-
blijnym ujęciu miłości ujawniają się jej trzy elementy: moc przyczynowości 
ludzkiego działania, siła w kruchości życia i imperatyw działania wypły-
wający ze związku między miłością Boga, siebie i bliźniego. Miłość Boga 
do człowieka jest ukazywana w Starym Testamencie w akcie stworzenia, 
w dochowywaniu wierności ludowi wybranemu mimo jego zdrady. W opi-
sach przedstawionych w Pieśni nad Pieśniami agape w szczególny sposób 
łączy się z uszlachetnionym erosem. Pełnia prawdy o Bożej miłości zostaje 
ujawniona w Nowym Testamencie poprzez wcielenie Syna Bożego, zjedno-
czenie natury Bożej z ludzką w Osobie Jezusa Chrystusa185. Najpełniejsze 
uosobienie miłości Boga dokonało się nie w samym wcieleniu, lecz w odku-
pieniu. „Tymczasem Bóg okazuje swoją miłość do nas przez to, że Chrystus 
umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami” (Rz 5,8). Miłość Jezusa 
Chrystusa aż do śmierci na krzyżu świadczy o miłosierdziu Boga, który nie 
pozostawia człowieka samego z powodu jego grzechów, lecz wydaje swojego 
Syna na ofiarę za człowieka. Jezus Chrystus nie tylko odkupił człowieka, ale 
nieustannie go umacnia poprzez sakramenty, w których człowiek wierzący 

183 Por. G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna, tłum. D. Jankowska, J. Serafin, Kraków 
2013, s. 82.

184 Por. Deus Caritas est, nr 3.
185 Por. I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, s. 313–317.
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otrzymuje wzmocnienie, uzdrowienie i przemienienie. Chrześcijan w szcze-
gólny sposób doświadcza miłości Boga w sakramencie Eucharystii: „Logos, 
odwieczna mądrość, teraz ów Logos stał się dla nas prawdziwym pokar-
mem jako miłość. Eucharystia włącza nas w akt ofiarniczy Jezusa. Nie tylko 
otrzymujemy, w sposób statyczny, Logos wcielony, ale zostajemy włączeni 
w dynamikę jego ofiary”186. Karmiona stale Ciałem Jezusa dynamika ofiary 
może pokonać śmierć i poprowadzić człowieka ku życiu wiecznemu.

Trzecim elementem w biblijnym ujęciu miłości jest jej imperatyw po-
dany przez Jezusa Chrystusa: „«Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym 
swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem». To jest największe 
i pierwsze przykazanie. Drugie jest podobne do niego: «Będziesz miłował 
swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera 
się całe prawo i prorocy” (Mt 22,36–40). W ten sposób Jezus Chrystus łączy 
w jedno dwa występujące odrębnie w Starym Testamencie przykazania: mi-
łości Boga oraz miłości bliźniego. Miłość w ujęciu chrześcijańskim zawiera 
w sobie powinność poprzez fakt uzasadniania przykazań. Połączenie miło-
ści Boga i bliźniego staje się istotą miłości chrześcijańskiej, przy czym mi-
łość Boga nie jest niczym ograniczona, a miłość człowieka ogranicza miara 
miłości samego siebie. Im silniej obydwie miłości pozostają ze sobą połą-
czone, tym bardziej stają się autentyczne187.

Rodzina i szkoła, stając wobec fałszywych, okrojonych, a nawet nie-
ludzkich wizji miłości lansowanych przez współczesny świat, muszą przede 
wszystkim przywoływać prawdę o Bogu, który w głębi swojej istoty jest Mi-
łością. Dopiero tak rozpoznany Bóg wprowadza człowieka w świat praw-
dziwie ludzkich wartości, których syntezą jest właśnie miłość. Dlatego wy-
chowanie podejmowane w rodzinie winno uświadomić każdej osobie, która 
z natury rzeczy szuka miłości, że kresem jej poszukiwań jest Bóg, a w jedno-
czesnym poszukiwaniu miłości i Boga nie tylko nie ma nic sprzecznego, ale 
właśnie dopiero wtedy, kiedy człowiek odnajdzie Boga, znajdzie także mi-
łość, bowiem to Bóg jest źródłem i celem każdej miłości188. W Trójcy Świętej 
Życie jest Miłością, zaś miłość Boga została rozlana w sercach ludzi przez 
Ducha Świętego, który został dany (Rz 5,5). Skoro to miłość jest podstawo-

186 Deus Caritas est, nr 13.
187 Por. I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka, s. 316–

318; Wychowanie to dzieło miłości, red. M. Urbańska, Tarnów 2003; M. Dziewiecki, Wycho
wanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002, s. 55–67.

188 Por. Deus Caritas est, nr 3.
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wym motywem, dla którego Bóg wchodzi w relację z człowiekiem, to miłość 
musi stać się również najszlachetniejszą formą odpowiedzi Bogu oraz rela-
cji między ludźmi189. Dodatkowo rozpoznanie w Bogu Trójjedynym źródła 
wszelkiej miłości i doświadczanie w codziennym życiu Jego ogromnego mi-
łosierdzia zobowiązuje każdego człowieka do udzielania go swoim bliźnim. 
Przyjęcie przez człowieka praktycznej realizacji przykazania miłości stano-
wi o jego spełnieniu się w człowieczeństwie oraz prowadzi do osiągnięcia 
doskonałości osobowej190. 

Bóg stał się widzialny i w Jezusie człowiek może oglądać Boga. Historia 
relacji Boga z człowiekiem jest najdoskonalszą historią miłości, od opieki 
nad Ludem Wybranym, aż po Ostatnią Wieczerzę, krzyż i Zmartwych-
wstanie. Także dzisiaj Bóg jest stale obecny: przez ludzi, w których objawia 
swą obecność; poprzez Słowo, sakramenty (zwłaszcza Eucharystię), litur-
gię, modlitwę, wspólnotę wierzących191. To dlatego u początków wycho-
wania chrześcijanina do miłości znajduje się rozpoznanie Jego obecności 
w codziennym życiu rodziny chrześcijańskiej. W nurcie wychowawczego 
oddziaływania rodziny niezwykle ważną kwestią pozostaje wychowanie 
w miłości i do miłości, które może być jedynie uzupełniane przez inne in-
stytucje edukacyjne i Kościół. Uznając za początek wychowania do miłości 
spotkanie z Bogiem – pełnią miłości, niezbędne staje się przybliżenie naj-
młodszym członkom rodziny Boga jak źródła i celu miłości192. Aby dziecko 
mogło rozpoznać Boga, pokochać Go i wejść z Nim w bliską relację, potrze-
buje adekwatnych bodźców pochodzących od najbliższych mu osób, któ-
re poprzez codzienne doświadczenia prowadzą je do spotkania z Miłością. 
Najmłodszy członek rodziny stopniowo rozpoznaje istnienie Kogoś Innego 
zwłaszcza poprzez wzajemną, bezinteresowną, życzliwą miłość matki i ojca, 
ich troskę oraz zabezpieczenie podstawowych potrzeb193. 

189 Por. Tertio millennio adveniente, nr 52; J. Majka, Proces sekularyzacji rodziny i problem 
odnowy jej religijnego charakteru, w: Ewangelizacja, red. J. Krucina, Wrocław 1980, s. 133.

190 Por. H. Wejman, Błogosławieni miłosierni, w: Błogosławieństwa na nowo odkryte, red. 
A. Offmański, Szczecin 2003, s. 234.

191 Por. Deus Caritas est, nr 17.
192 Por. Redemptor hominis, nr 1, 7, 10; Katechizm Kościoła katolickiego, nr 766.
193 Por. J. Wilk, Wychowanie do miłości, w: Wychowanie do życia w rodzinie, red. G. Wi-

taszek, R. Podpora, Lublin 1996, s. 59–94; J. Bajda, Rodzina miejscem Boga i człowieka. Wokół 
zagadnienia integralnego powołania rodziny, Łomianki 2005, s. 323–307; E. Osewska, J. Stala, 
W kierunku katechezy rodzinnej, Kielce 2003, s. 183–194.
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W obecnej sytuacji społeczno-kulturowej, kiedy manifestuje się odrzuce-
nie Boga, ośmiesza Go lub uznaje jedynie za wytwór ludzkiej świadomości, 
wprowadzanie dziecka w tajemnicę Boga oraz kształtowanie Jego obrazu 
staje się coraz trudniejszym zadaniem, zaś na jego prawidłowe wypełnienie 
w dużym stopniu wpływa relacja miłości rodziców, ich stosunek do dziecka 
oraz charakter codziennej egzystencji. Rodzina pełna, trwała i połączona 
więzami miłości kobiety – matki i mężczyzny – ojca, którzy kochają swoje 
potomstwo, daje dziecku wiarygodny przekaz o istnieniu miłości oraz po-
czucie bezpieczeństwa, będące fundamentalnym warunkiem rozwoju czło-
wieka194. Więź, którą dziecko nawiązuje z rodzicami, opiekunami lub inny-
mi osobami znaczącymi emocjonalnie, wpływa nie tylko na budowanie jego 
odniesień interpersonalnych, lecz formuje także jego stosunek do Boga195. 
Dlatego jeżeli dziecko z jakichś powodów zostanie pozbawione wychowa-
nia w rodzinie, opartego na świadectwie najbliższych osób, to z trudem bę-
dzie docierać do prawdy o Bogu – Miłości, wzywającym go do udzielenia 
odpowiedzi ufnością i miłością. Codzienne doświadczanie dobrych relacji 
rodzinnych, atmosfera szacunku, miłości i troski ułatwiają dziecku rozpo-
znanie Boga, budowanie w sobie Jego obrazu i ukochanie Go. Ważne staje 
się połączenie codziennych i odświętnych doświadczeń rodzinnych z prostą 
interpretacją, w ten sposób dokonuje się silne połączenie życia ze słowem, 
miłości z życiem i kultury z miłością196. Poznanie Boga jako bezinteresow-

194 Por. J. Lorenc, Zagrożenia współczesnej rodziny jako podstawowego środowiska wychowaw
czego, w: Wokół rodziny. Wychowanie. Kultura. Społeczeństwo, red. A. Garbarz, G. Grzybek, Rze-
szów 2011, s. 198; T. Borutka, A. Świerczek, Rodzina silna Bogiem. Teologicznoduszpasterska 
refleksja na temat rodziny, Kraków 2013; Dziecko a świat dorosłych, red. M. Duda, B. Gulla, 
Kraków 2009. 

195 Por. J. Król, Psychologiczne aspekty badania fenomenu religii, Opole 2002, s. 143–172; 
M. Tatala, Psychologiczne podstawy rozwoju komunikacji modlitewnej u dzieci i młodzieży, 
w: Modlitwa w katechezie, red. S. Kulpaczyński, Lublin 2002, s. 27–53; Cz. Walesa, Rozwój 
religijności człowieka, t. I: Dziecko, Lublin 2005, s. 212; E. Osewska, The Basic Assumptions of 
Child Upbringing in the Family. Modern Implications, w: The Contemporary Family: Local and 
European Perspectives, red. E. Osewska, J. Stala, Kraków 2015, s. 249–261.

196 Por. Familiaris consortio, nr 39, 53; Redemptor hominis, nr 10; Z. Marek, Wychować 
do wiary. Zagadnienia wychowania religijnego dziecka w wieku przedszkolnym, Kraków 1996; 
E. Osewska, J. Stala, W kierunku katechezy rodzinnej, Kielce 2003, s. 183; E. Alberich, Kate
cheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 2003, s. 17–188; E. Osewska, 
The Basic Assumptions of Child Upbringing in the Family. Modern Implications, w: The Con
temporary Family: Local and European Perspectives, red. E. Osewska, J. Stala, Kraków 2015, 
s. 249–261.
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nej Miłości i wychowanie do udzielenia Mu odpowiedzi postawą miłości, 
czci i uwielbienia, powinno być kontynuowane poprzez formację modlitew-
ną, liturgiczną i sakramentalną. Zostaje ona zainicjowana w rodzinie przez 
wspólną modlitwę, udział w liturgii i sakramentach, ale wymaga dopełnie-
nia poprzez nauczanie religii w szkole i katechezę parafialną. Przygotowa-
nie do aktywnego udziału w liturgii, realizowane w szkole katolickiej i na 
katechezie wymaga nie tylko poznania znaków i czynności liturgicznych. 
Znacznie ważniejsze jest rozpoznanie miłującej obecności Boga w sakra-
mentach, który czeka na człowieka, by go obdarzyć samym sobą. Głównym 
wymiarem realizowania się rodziny w tym obszarze pozostaje tworzenie peł-
nej miłości wspólnoty, promieniejącej radością, życzliwością oraz uwielbie-
niem Boga197. Poprzez codzienną służbę na rzecz miłości rodzina jest w stanie 
realizować właściwy dla niej etos „wspólnoty życia i miłości”, fundowany na 
bezinteresownej miłości otrzymującej moc z sakramentu małżeństwa i więzi 
z Bogiem198. Wdrażanie dziecka w tajemnicę miłości Boga i przygotowanie 
do udzielenia Bogu pełnej miłości odpowiedzi jest procesem długotrwałym 
i wymagającym dobrych relacji rodziny z innymi instytucjami wychowaw-
czymi, a zwłaszcza Kościołem199.

Nie wystarczy jednak podjęcie działań wychowawczych formujących re-
lację do Boga, ale konieczne jest kształtowanie pełnych miłości odniesień 
do drugiego człowieka. Warto pamiętać, że w rodzinie jako wspólnocie 
osób ujawnia się cały zespół interpersonalnych odniesień: oblubieńczość, 
ojcostwo – macierzyństwo, synostwo, braterstwo, dzięki którym każda oso-
ba wchodzi jednocześnie do rodziny ludzkiej, ucząc się odniesień do in-
nych ludzi. Rodzina jest podstawową wspólnotą osobową, która stanowi 
fundament udziału w innych społecznościach. Pełne miłości otwarcie na 
bliźniego najłatwiej można inicjować w rodzinie jako wspólnocie, w któ-
rej każda osoba jest rozpoznawana w swej jedyności, oryginalności i nie-
powtarzalności. Właśnie w rodzinie jako communio personarum „ja” i „ty” 
szanuje się podmiotowość każdego z osobna człowieka, transcendencję i sa-

197 Por. Familiaris consortio, nr 17; Evangelium vitae, nr 81, 84, 87.
198 Por. Gratissimam sane, nr 11, 18; Evangelium vitae, nr 52–77; B. Parysiewicz, Wycho

wanie do miłości. Studium z duszpasterstwa rodzin, Lublin 2010, s. 234–236.
199 Por. Dyrektorium ogólne o katechizacji 255; J. Krajczyński, Wychowanie dzieci i mło

dzieży w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Pol
ski. Studium kanonicznopastoralne, Płock 2002; Wychowanie w rodzinie: Od bezradności ku 
możliwościom, red. R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak, Opole 2016.
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morealizację, a nawet je usprawnia. Uczestnictwo w sensie „bycia bliźnim” 
to archetyp oraz fundament wszystkich rodzajów relacji międzyludzkich200. 
Osoba ludzka jest zdolna do obdarowania drugiej osoby, a zarazem do przy-
jęcia drugiej osoby jako daru, jednak zawsze stosownie do natury i godno-
ści osoby. Tylko wzajemne obdarowanie sobą stopniowo ożywia i pogłębia 
oblubieńczą miłość, staje się nowym źródłem dawania siebie, które narasta 
jakby samą wewnętrzną prawidłowością wymiany daru, w miarę jak napo-
tyka takie samo i to coraz głębsze odbieranie tego daru201. Właśnie w komu-
nijnej perspektywie może się dokonać prawdziwy rozwój osobowościowy 
i duchowy każdego z członków wspólnoty rodzinnej, przyczyniający się do 
zacieśnienia więzów między nimi202.

Kształtowanie relacji osobowych według zasady otwartości, życzliwości, 
solidarności, bezinteresowności, szacunku i spotkania umożliwia wspólno-
cie rodzinnej tworzenie niezastąpionej szkoły życia społecznego opartego 
na zasadach personalnych203. Rodzina nie jest jedynie jednostką prawną, 
społeczną i ekonomiczną, ale naturalną wspólnotą miłości. Miłość, której 
człowiek doświadcza w rodzinie, zakłada jednak pełną akceptację człowie-
ka, wraz ze wszystkimi jego zdolnościami i ograniczeniami, a następnie 
wzajemne wspomaganie się członków rodziny we wszystkich sytuacjach 
życiowych, a przede wszystkim w ich rozwoju i wychowaniu. To właśnie 
miłość pozwala człowiekowi dostrzec drugą osobę i jej dobro, a także wyjść 
poza własny egocentryzm, co ma szczególne znaczenie w procesie wycho-
wawczym, który ze swej natury wymaga odpowiedzialności za siebie i bliź-
niego204.

200 Por. Familiaris consortio, nr 15; J. Mastalski, Zarys teorii wychowania, Kraków 2002, 
s. 197–204; S. Łastowska, Komunikacja międzypokoleniowa młodzieży z dorosłymi. Aspekty 
pedagogicznokatechetyczne, w: Troska Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys pro
blematyki, red. A. Offmański, Szczecin 2008, s. 142; J. Stala, Personalistyczny charakter życia 
i wychowania rodzinnego, w: Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. Problemy i wyzwania, 
red. J. Stala, Kielce 2005, s. 375; E. Osewska, Jakość życia wspólnotowego rodziny jako podsta
wa skuteczności wychowania, „Roczniki Nauk o Rodzinie” (2013), t. 5, s. 5–22; E. Osewska, 
Wspólnota rodzinna w służbie wychowania, „Family Forum” 4 (2014), s. 125–139.

201 Por. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Watykan 1986, s. 58.
202 Por. Familiaris consortio, nr 26.
203 Por. Familiaris consortio, nr 43.
204 Por. Familiaris consortio, nr 22; C. Bartnik, Żyć w słowie, Warszawa 1983, s. 154; 

K. Wrońska, Karola Wojtyły personalistyczna filozofia wychowania, w: Wychowanie na roz
drożu, red. F. Adamski, Kraków 1999, s. 192; J. Majka, Wychowanie personalistyczne – wy
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W tym kontekście ważne jest poprawne rozumienie, czym jest miłość. 
W encyklice Deus Caritas est papież Benedykt XVI wyjaśnia, że miłość nie 
jest uczuciem, ale zaangażowaniem całego człowieka: „W procesie spotkania 
pokazuje się również wyraźnie, że miłość nie jest tylko uczuciem. Uczucia 
przychodzą i odchodzą. Uczucie może być cudowną iskrą rozniecającą, lecz 
nie jest pełnią miłości. Mówiliśmy na początku o procesie oczyszczeń i doj-
rzewania, przez które eros staje się w sposób pełny sobą, staje się miłością 
w całym tego słowa znaczeniu. Należy do dojrzałości miłości to, że angażuje 
wszystkie potencjalne możliwości człowieka i włącza, by tak rzec, człowieka 
w swój całokształt. Spotkanie z widzialnymi przejawami miłości Boga może 
wzbudzić w nas uczucie radości, jakie rodzi się z doznania, że jest się ko-
chanym. To spotkanie wymaga jednak również zaangażowania naszej woli 
i naszego intelektu. Rozpoznanie Boga żyjącego jest drogą wiodącą do miło-
ści, a «tak» naszej woli na Jego wolę łączy rozum, wolę i uczucie w ogarnia-
jący wszystko akt miłości. Jest to jednak proces, który pozostaje w ciągłym 
rozwoju: miłość nigdy nie jest «skończona» i spełniona; miłość zmienia się 
wraz z biegiem życia, dojrzewa i właśnie dlatego pozostaje wierna samej 
sobie”205. Zatem to wcześniejsza miłość Boga, której człowiek doświadcza 
w spotkaniu z Nim, pozwala mu na udzielenie odpowiedzi miłości. Cnota 
miłości nie może być ograniczona do emocji, przeżycia, uczuć, ale obejmu-
je ona coś znacznie bogatszego – postawę miłości, która zakłada poznanie 
osoby, jej umiłowanie i działanie na rzecz jej dobra206. Papież Franciszek 
odwołuje się do napisanego przez św. Pawła Hymnu o miłości, w którym 
apostoł określa szczegółowo wszystkie jej cechy. Zatem prawdziwa miłość 
pozostaje cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie poszukuje podziwu, nie łą-
czy się z pychą, nie jest bezwstydna ani skupiona sobie, odrzuca gniew, nie 
pamięta złego, rezygnuje z niesprawiedliwości, ale za to cieszy się z prawdy, 
łącząc ściśle z wiarą i nadzieją, dzięki czemu może wszystko przetrzymać 
(por. 1 Kor 13,4–7)207.

chowaniem integralnym, w: Człowiek – wychowanie – kultura, red. F. Adamski, Kraków 1993, 
s. 98; A. Szostek, Człowiek – darem. Samospełnienie w samo oddaniu, w: Człowiek w poszuki
waniu zagubionej tożsamości, pr. zb., Lublin 1987, s. 134.

205 Deus Caritas est, nr 17.
206 Por. Amoris laetita, nr 89–130.
207 Papież Franciszek w adhortacji Amoris laetita w numerach 91–119 daje szczegółowy 

opis miłości jako realizacji jej przymiotów podanych przez św. Pawła.
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Psycholog Maria Grzywak-Kaczyńska uważa, że jakość i głębia przeżyć 
uczuciowych pozostaje zależna od uformowanych postaw, które łączą się 
z wszelkimi przeszłymi przeżyciami związanymi z obiektami miłości. Roz-
dzielnie między miłością rozumianą jako uczucie a miłością jako postawą 
jest niezwykle ważne, gdyż pozwala uświadomić sobie, że o ile uczucia są 
zmienne, o tyle postawa pozostaje trwała w odniesieniu do różnej katego-
rii obiektów: miłości do dziecka, miłości do rodzica, miłości do ojczyzny, 
miłości do Kościoła208. Z kolei Stanisław Kowalczyk zwraca uwagę, że czło-
wiek pozostaje osobą pociąganą przez wartości. Dlatego „miłość ma służyć 
wartościom: począwszy od witalnych, aż do moralnych i religijnych. Ak-
sjologiczny i moralny kontekst miłości nadaje jej znamię odpowiedzialno-
ści i duchowej dojrzałości. Powołaniem miłości jest służba życiu, dlatego 
opozycja wobec życia tak naturalnego jak wewnętrznego jest potwierdze-
niem wypaczenia miłości. Spontaniczność miłości nie przekreśla potrzeby 
samokontroli człowieka, opanowania sfery popędowej, a więc także respek-
towania wymogów wstydliwości i czystości. Cynizm i hedonizm niszczą 
autentyczną miłość. Biologizacja z kolei jest trywializacją uczucia miłości. 
Miłość jest relacją interpersonalną, dlatego musi ona respektować godność 
kochanej osoby. Prawdziwej miłości towarzyszą więc ethos i sumienie”209.

Rodzina jest zobowiązana do ukazywania swoim członkom pełnej praw-
dy o naturze miłości, a z drugiej strony jako wspólnota miłości, w której 
obowiązuje norma personalistyczna, ukazuje miłość słowem, gestem i czy-
nem. Dziecko ma być wychowane we wspólnocie rodzinnej w miłości oraz 
do miłości, dlatego potrzebuje wsparcia najbliższych, aby w pełni rozwi-
nąć podarowaną mu zdolność do miłości. Józef Wilk, doceniając ogromny 
wkład rodziny w proces wychowania do miłości, uważa, że winna ona reali-
zować wiele oddziaływań wychowawczych, wspierając dziecko, przy czym do 
najważniejszych z nich zalicza:

–   poczęcie i przyjęcie dziecka w miłości. Początek życia człowieka za-
czyna się w miłości, gdyż jest powołany do istnienia przez Miłość, 
której narzędziami są matka i ojciec;

–   okazywanie dziecku miłości przez matkę i ojca. Aby prawidłowo się 
rozwijać, dziecko potrzebuje doświadczać miłości rodziców w co-

208 Por. M. Grzywak-Kaczyńska, Wychowanie do miłości – miłości trzeba się uczyć, w: 
Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005, s. 363–375.

209 S. Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 2002, s. 106.
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dziennym życiu, na początku na przykład przez zaspokajanie poczu-
cia głodu i pragnienia, dzięki któremu formuje się pra-zaufanie, że 
w sytuacji słabości i nieporadności ktoś przyjdzie z pomocą. Dzięki 
temu doświadczeniu powstaje ufne otwarcie ku ludziom oraz zdol-
ność do odpowiadania miłością na miłość okazywaną przez innych;

–   przyjmowanie przez rodziców oraz inne ważne osoby postawy prze-
wodników w miłości. Rodzice, opiekunowie są dla dziecka osobami 
niezwykle znaczącymi. Z matką związany jest proces tak zwanego 
przywiązywania się – istotny w kształtowaniu się zdolności do ko-
chania. Z kolei z ojcem łączy się inny ważny proces: oddzielenia 
dziecka od matki poprzez wprowadzenie wymagań. Dlatego ojciec, 
widziany przez dziecko w perspektywie dyscypliny, zasad oraz auto-
rytetu, uzupełnia przekaz matki: obudzona zdolność do miłowania 
zostaje urealniona przez potrzebę realizacji obowiązków wynikają-
cych z miłości. Dzięki wzajemnemu dopełnianiu roli matki i ojca 
dziecko przekształca doświadczenie „bycia kochanym” w zdolność 
dawania czegoś z siebie samego. W sytuacji braku rodziców oby-
dwie role winny być uzupełniane przez opiekunów lub dziadków;

–   budowanie w rodzinie środowiska miłości. Rodzina pozostaje 
pierwszym środowiskiem, w którym wzrasta człowiek. Poprzez 
proces rodzinnej „osmozy” dziecko z najbliższego otoczenia czerpie 
wszystkie niezbędne mu do życia składniki, uczy się relacji osobo-
wych, „atmosfery rodzinnej”. Kiedy klimat rodziny jest wypełniony 
miłością, szacunkiem, życzliwością i troską najbliższych, wówczas 
dziecko może prawidłowo wzrastać;

–   stałe dostarczanie dziecku motywacji do życia w miłości. Prawi-
dłowe wychowanie dziecka do postawy miłości potrzebuje jasnego, 
prostego, a zarazem zrozumiałego jej uzasadnienia, bowiem miłość 
to również powinność „miłowania bliźniego jak siebie samego”. 
W ujęciu chrześcijańskim formowanie postawy miłości musi być 
ściśle powiązane ze sprawnością do ofiarności, poświęcenia, wyrze-
czenia się. Odniesienie wymogów miłości do Boga, który jest Miło-
ścią i daje człowiekowi siebie w Jezusie Chrystusie, nie tylko umiej-
scawia miłość w jej źródle, ale także odnosi do celu – zapewnienia 
szczęścia w spotkaniu z Miłością;
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–   uświadomienie seksualne oraz akceptacja własnej płci. Realizacja 
trwałej postawy miłości jest ściśle związana z płcią człowieka, któ-
ry żyje jako kobieta albo mężczyzna. Z płcią zaś łączy się seksual-
ność, która jako funkcja organizmu ludzkiego potrzebuje stałego 
formowania. Dlatego rodzice winni udzielić dziecku pomocy naj-
pierw w uświadomieniu sobie swojej płci oraz jej akceptacji, a póź-
niej w prawidłowym wychowaniu seksualnym. Właśnie w rodzinie 
dziecko otrzymuje fundamenty wychowania seksualnego, pozwa-
lające na życiową orientację, a jednocześnie odpowiadające jego 
potrzebom. Ważne jest, by matka i ojciec sami reprezentowali po-
stawę miłości i szacunku wobec samego siebie, jak również wobec 
osoby drugiej płci. Stopniowe odsłanianie dziecku (stosownie do 
jego możliwości poznawczych i emocjonalnych) prawdy o ludzkiej 
płciowości pozwala na zyskanie zaufania, które czyni możliwym 
szczere rozmowy o tej sferze ludzkiego życia210.

Założenia J. Wilka przypominają inni polscy pedagodzy, zwracając uwa-
gę na to, że uformowanie postawy dziecka wobec miłości pozostaje ściśle 
związane z doświadczeniami z wczesnego dzieciństwa wiążącymi się z rela-
cjami z najbliższymi osobami. W tym znaczeniu dzieci, które we wczesnych 
latach swojego życia w otoczeniu rodzinnym doświadczały zainteresowania 
swoją osobą, miłości, życzliwości, a także zostały wdrożone, w jaki sposób 
mogą ją ofiarować innym, mają mocno rozwiniętą wrodzoną predyspozycję 
do miłości, dlatego są w stanie zarówno obficie dawać miłość innym, jak 
i ją przyjmować. Takie dzieci prezentują pozytywną postawę wobec samych 
siebie, innych ludzi i świata211.

W swoim spojrzeniu na wychowanie do miłości Waldemar Furmanek 
podkreśla, że jest to stałe towarzyszenie drugiemu człowiekowi w drodze 
i wspomaganie go we wzrastaniu, zaś miłość przejawia się nie tylko w sło-
wach, ale przede wszystkim w działaniu i trudzie. Szczera miłość jest za-
uważalna, bowiem umacnia drugiego człowieka. Jednak aby go prawdziwie 

210 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny…, s. 141–164; P. Poręba, Współżycie pokoleń na bazie 
rodzinnej, Olsztyn 1981, s. 73–81.

211 Por. W. Szewczyk, Rozumieć siebie i innych. Zarys psychologii, Tarnów 2010, s. 115; 
A. Solak, Człowiek i jego wychowywanie. Zagadnienia wybrane, Tarnów 2004, s. 91; A. Skrecz-
ko, Pedagogizacja rodziców w zakresie wychowania prorodzinnego dziecka, „Studia nad Ro-
dziną” 5 (2001) nr 1, s. 175–182.
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pokochać, należy go najpierw poznać, stąd ważne jest aktywne wsłuchiwa-
nie się w drugiego człowieka, interpretowanie jego zachowań, ale przede 
wszystkim zrozumienie. Miłość jako ciągłe obdarowywanie drugiego czło-
wieka zawiera w sobie troskę, szacunek, odpowiedzialność, stąd wychowa-
nie do miłości winno zawierać sprawność poznania drugiej osoby i komu-
nikowania się z nią. W. Furmanek zauważa też, że współczesna pedagogika 
zbyt mało zajmuje się miłością, chociaż jest ona jedynym w swoim rodzaju 
lekarstwem na współczesne problemy ludzi212.

Z kolei Stanisław Kawula przypomina, że chociaż rodzina posiada odpo-
wiednie warunki do wdrażania wychowanka do wartości, to jednak w pro-
cesie tym mogą wystąpić pewne trudności zawiązane z samą naturą rodzi-
ny. W rodzinie można wskazać na dwa aspekty stosunku wychowawczego, 
przy czym przeważa wyraźnie aspekt psychologiczny nad rzeczowym, co 
pozostaje specyficzną prawidłowością rodziny. Zdaniem S. Kawuli domina-
cja aspektu psychologicznego nad rzeczowym w relacjach wychowawczych 
w rodzinie może nie być korzystna, gdyż niekiedy przesadna koncentracja 
uczuciowa rodziców na dziecku nie pozwala im na zachowanie realizmu 
wychowawczego. W takich sytuacjach w stosunku wychowawczym może 
wystąpić zachwianie równowagi między aspektem rzeczowym a psycho-
logicznym. Nadmierna uczuciowość rodziców prowadzi do pobłażliwości 
i utrudnia formowanie postawy służby i ofiarności, natomiast ich przesadna 
oschłość zaburza doświadczenie bycia kochanym213. Niniejsza uwaga przy-
pomina, że miłość matki i ojca okazywana dziecku powinna być dojrzała, 
odpowiedzialna i realistyczna. Dziecko potrzebuje czuć się akceptowane ta-
kim, jakie jest, ze swoimi zdolnościami, umiejętnościami, ale i słabościami. 
Rodzice mają być dla swojego dziecka przewodnikami na drodze formowa-
nia postawy miłości, dlatego od początku powinni budować w dziecku moc-
ny fundament miłości i szacunku do siebie samego, równoważny z miłością 
i szacunkiem wobec bliźnich. Bezwarunkowa miłość rodziców powinna 
przejawiać się w dawaniu dziecku poczucia bezpieczeństwa, we wspieraniu 
go we wszystkich dobrych działaniach, wspólnym spędzaniu czasu, wdra-
żaniu w świat wartości oraz mądrym i odpowiedzialnym wychowywaniu214.

212 Por. W. Furmanek, Miłość – zagubiona wartość współczesnej pedagogiki, Rzeszów 2011, 
s. 57.

213 Por. S. Kawula, J. Brągiel, A. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problema
tyki, s. 59–63.

214 Por. I. Koźmińska, E. Olszewska, Z dzieckiem w świat wartości, Warszawa 2011, s. 186.
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Wychowanie dziecka do miłości we wspólnocie rodzinnej nie może 
pominąć, wskazanego już przez J. Wilka i podkreślanego w dokumentach 
Kościoła, wychowania seksualnego215 lub szerzej – wychowania prorodzin-
nego. Trudno sobie wyobrazić, aby ktokolwiek we współczesnym świecie 
mógł podejmować jakieś ważne zadania lub obowiązki bez wcześniejszego 
prawidłowego przygotowania. Im zadania są poważniejsze i bardziej odpo-
wiedzialne, tym solidniejsze powinno być przygotowanie do ich realizacji. 
Niniejsze założenie odnosi się również do podjęcia zobowiązania realizacji 
miłości małżeńskiej i rodzinnej216, które wymaga ofiarności, poszanowania, 
odpowiedzialności oraz wierności aż do śmierci. Jan Paweł II przypominał: 
„bardziej niż kiedykolwiek, w naszych czasach konieczne jest przygotowanie 
młodych do małżeństwa i życia rodzinnego. Przygotowanie do małżeństwa 
należy pojmować i urzeczywistniać jako proces stopniowy, a zarazem ciągły, 
złożony z trzech podstawowych etapów, którymi są: przygotowanie dalsze, 
bliższe i bezpośrednie”217. Zgodnie z Dyrektorium duszpasterstwa rodzin218 
przygotowanie dalsze jest realizowane w rodzinie i obejmuje otrzymanie 
odpowiedniej wiedzy o małżeństwie i rodzinie oraz zdobycie cnót potrzeb-
nych w dalszym życiu. Najważniejsze jednak jest doprowadzenie dziecka do 
odkrycia siebie jako osoby obdarzonej nie tylko ciałem, ale bogatą psychiką 
i duchowością. Ważne jest wspomaganie dziecka w budowaniu własnego 
charakteru, uczenie szacunku do wartości ludzkich, formowanie sprawno-
ści komunikacji, dialogu i współpracy z innymi, pomoc w rozpoznaniu i re-
alizowaniu swego powołania, wychowanie do czystości oraz kształtowanie 
prawidłowej postawy wobec własnej rodziny219. 

Według Wandy Półtawskiej fundamentem wychowania do życia w mał-
żeństwie i rodzinie jest pogłębienie świadomości: kim jest człowiek i czym 
jest małżeństwo oraz rodzina, co wiąże się z odkrywaniem ludzkiej płcio-
wości i roli ciała w wyrażaniu swego człowieczeństwa i miłości małżeńskiej, 
wspieraniem młodego człowieka w trudnym okresie dojrzewania oraz stop-
niowym prowadzeniem go do akceptacji własnej płci, szacunku wobec płci 

215 Por. Gravissimum educationis, nr 1.
216 Por. E. Sujak, Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie, Wrocław 1985, s. 61–64.
217 Familiaris consortio, nr 66.
218 Por. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, nr 20.
219 Por. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin, nr 19; Familiaris consortio, nr 66.
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drugiej osoby, a także do uznania wartości małżeństwa i rodziny220. Uznając 
potrzebę wychowania seksualnego, papież Franciszek podkreśla, że musi 
ono kierować uwagę na wartości, dobro, afirmację, którą wyraża ludzka sek-
sualność, a nie tylko na zagrożenia i zło, chociaż bywa ono doświadczeniem 
dzieci i młodzieży221. Niniejsze ujęcie odchodzi od nadmiernego rygoryzmu 
i jednostronności222, podkreślając potrzebę wprowadzenia nowego, bardziej 
adekwatnego języka, który byłby bardziej zrozumiały dla dzisiejszej mło-
dzieży we wdrażaniu jej w zagadnienia związane z płciowością223.

Niestety, ponowoczesność tworzy kontekst społeczno-kulturowy, który 
jest wyjątkowo szkodliwy dla wychowania młodego pokolenia do małżeń-
stwa i rodziny, o czym między innymi przypominał ojciec święty Jan Pa-
weł II: „W tym samym kontekście kulturowym ciało nie jest postrzegane 
jako typowa rzeczywistość osobowa, znak i miejsce relacji z innymi, z Bo-
giem i ze światem. Zostaje sprowadzone do wymiaru czysto materialne-
go: jest tylko zespołem organów, funkcji i energii, których można używać, 
stosując wyłącznie kryteria przyjemności i skuteczności. W konsekwencji 
także płciowość zostaje pozbawiona wymiaru osobowego i jest traktowana 
instrumentalnie: zamiast być znakiem, miejscem i językiem miłości, to zna-
czy daru z siebie i przyjęcia drugiego człowieka wraz z całym bogactwem 
jego osoby, staje się w coraz większym stopniu okazją i narzędziem afirmacji 
własnego ja oraz samolubnego zaspokajania własnych pragnień i popędów. 
Zniekształca się w ten sposób i fałszuje pierwotną treść ludzkiej płciowości, 
zaś dwa znaczenia – jednoczące i prokreacyjne – wpisane głęboko w na-
turę aktu małżeńskiego, zostają sztucznie rozdzielone: jedność mężczyzny 
i kobiety zostaje tym samym zdradzona, a płodność poddana ich samowo-
li. Prokreacja jest wówczas traktowana jako «wróg», którego należy unikać 
we współżyciu płciowym: jeżeli zostaje przyjęta, to tylko dlatego, że wyraża 
pragnienie czy wręcz wolę posiadania dziecka «za wszelką cenę», a wcale nie 

220 Por. W. Półtawska, Prawidłowy start, w: Miłość, małżeństwo, rodzina, red. F. Adamski, 
Kraków 1988, s. 21–71; W. Półtawska, Przygotowanie do małżeństwa, Kraków 1997.

221 Por. Amoris laetitia, nr 35.
222 Por. Amoris laetitia, nr 37.
223 Por. Amoris laetitia, nr 281; E. Rojewska, Edukacja seksualna w myśl posynodalnej 

adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka, w: Miłość jest nam dana i zadana. 
Komentarz do posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” papieża Franciszka, red. 
G. Chojnacki, Szczecin 2017, s. 212.
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dlatego, że oznacza bezwarunkową akceptację drugiego człowieka, a więc 
także otwarcie się na bogactwo życia, które przynosi z sobą dziecko”224. 

W tym kontekście rodzice, którzy są zobowiązani do przekazania dziec-
ku prawdy o naturze miłości małżeńskiej i rodzinnej, nie mogą pominąć 
zagadnienia czystości, płciowości i prokreacji. Czystość w sferze seksualnej 
nie jest wartością samą w sobie, ale wynika z natury miłości i służy miłości, 
świadczy o pragnieniu ofiarowania siebie jednej wybranej osobie, zaś nie-
czystość czyni człowieka ślepym; hamuje wzrastanie w miłości, a stając się 
pożywką do rozwoju egoizmu, podporządkowuje drugą osobę pożądaniu 
seksualnemu, czyniąc z niej przedmiot użycia225. Dokładną analizę miłości 
małżeńskiej przedstawił Karol Wojtyła w dziele Miłość i odpowiedzialność, 
rozróżniając miłość prawdziwą i fałszywą. Ta pierwsza zawsze zachowuje 
obiektywne dobro i odrzuca wszystko, co może je niszczyć, zaś miłość fał-
szywa, pozorna, opiera się wyłącznie na subiektywnych odczuciach. Miłość 
prawdziwa, pozostając w zgodzie z obiektywnym porządkiem natury, czyli 
przede wszystkim porządkiem moralnym, odpowiada na potrzeby człowie-
ka i przyczynia się do jego rozwoju226. Dlatego płciowość pozbawiona od-
niesienia do dobra osoby, zamiast być znakiem prawdziwej miłości, czyli 
daru z siebie i przyjęcia drugiego człowieka, staje się jej deformacją.

Człowiek jest powołany do miłości w swojej jedności cielesno-duchowej. 
Kobiecość i męskość są darami komplementarnymi, dlatego płciowość ludz-
ka jest częścią integrującą zdolność miłowania wpisaną w mężczyznę i w ko-
bietę. „Płciowość jest podstawowym współczynnikiem osobowości, jednym 
ze sposobów jej istnienia, ujawniania, porozumienia z innymi, odczuwania, 
wyrażania i przeżywania miłości ludzkiej. Formacja prowadzona w ramach 
wychowania seksualnego powinna być przede wszystkim zindywidualizo-
wana, choć zarazem uwzględniająca fazy rozwoju dziecka. Dlatego wszelkie 
informacje powinny być przekazywane z wielką delikatnością, uwzględniać 
zawsze kontekst moralny oraz powinny być podawane jasno i we właściwym 
czasie. Wychowanie seksualne zawsze powinno zawierać w sobie wychowa-
nie do czystości, rozumianej jako energia duchowa, umożliwiająca obronę 
otrzymanego daru miłości przed niebezpieczeństwem egoizmu i agresywno-

224 Evangelium vitae, nr 23.
225 Por. J. Augustyn, Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole, Kraków 1999, s. 71–72.
226 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 69–82.
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ści oraz pozwalająca kierować miłość ku jej pełnemu urzeczywistnieniu”227. 
Miłość małżeńska i płciowość ściśle wiążą się z prokreacją jako szczególnym 
darem Boga dla człowieka. Dzięki niemu w ramach małżeństwa mężczyzna 
i kobieta, miłując się wzajemnie i akceptując płodność swojego zjednoczenia, 
wchodzą w relację z Bogiem, zaś ich rodzicielstwo dokonuje się nie tylko 
w zgodzie z prawami ciała, ale ujawnia też wewnętrzną komunię osób228.

K. Wojtyła, podając metafizyczne aspekty miłości, wyróżnia miłość jako 
upodobanie, pożądanie oraz życzliwość. Swój pełny byt miłość znajduje 
dopiero w relacji osobowej, kiedy formuje się miłość oblubieńcza, której 
istotą jest oddanie swojego ja, będące czymś więcej niż upodobaniem, po-
żądaniem czy życzliwością. Miłość kobiety i mężczyzny w małżeństwie jest 
wzajemnym oddaniem się, którego nie można zrównać z „oddaniem się” 
w ujęciu psychologicznym, a tym bardziej fizycznym, chociaż nie może się 
ono rozwijać w oderwaniu od nich229. Pozostając aktem ludzkim, miłość 
musi angażować wszystkie wymiary człowieka, być świadomą i wolną decy-
zją osoby, a nie czymś, co tylko się w człowieku dzieje230. Właśnie do takiej 
miłości oblubieńczej realizowanej w małżeństwie powinno przygotowywać 
podejmowane w rodzinie wychowanie do miłości: kierować osobę ku war-
tości drugiej osoby.

Prawidłowe założenia pedagogiki chrześcijańskiej dotyczące wychowa-
nia do miłości zderzają się współcześnie z ponowoczesnymi koncepcjami 
człowieka, a zwłaszcza jego wolności, co sprawia, że wielu młodych ludzi 
rezygnuje z dotychczas uznawanych zasad, norm i wskazań231. Szczególe za-

227 Papieska Rada do Spraw Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania 
dla wychowania w rodzinie (8 XII 1995 r.), nr 9–144.

228 Por. A. Linca-Ćwikła, Odpowiedzialna prokreacja szansą dla prawidłowego rozwoju dziecka 
w okresie prenatalnym, w: Wartość życia a wychowanie. W XX rocznicę encykliki Jana Pawła II 
„Evangelium vitae”, red. M. Parzyszek, D. Opozda, B. Kiereś, Lublin 2015, s. 201; J. Bajda, Teolo
gia rodziny w „Familiaris consortio”, w: Jan Paweł II, „Familiaris consortio”. Tekst i komentarze, red. 
T. Styczeń, Lublin 1987, s. 115–154; C. Korzec, Znaczenie genealogii w Księdze Rodzaju, w: Mi
łość jest nam dana i zadana. Komentarz do posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” 
papieża Franciszka, red. G. Chojnacki, Szczecin 2017, s. 145.

229 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, s. 87–92.
230 Por. C. Caffarra, Przemyślmy na nowo, czym jest miłość. Kryzys relacji osobowych pod

stawą dramatu współczesnego człowieka, „Ethos” (2002) 3–4, s. 311–316.
231 Por. I. Kozak, Wyzwania kryzysów dla rodziny, w: Miłość jest nam dana i zadana. Ko

mentarz do posynodalnej adhortacji „Amoris laetitia” papieża Franciszka, red. G. Chojnacki, 
Szczecin 2017, s. 154.
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grożenie niesie szybki rozwój ideologii feminizmu i ideologii gender, któ-
re negują dotychczasowe założenia dotyczące natury człowieka, jego płci 
i relacji interpersonalnych. Chcąc doprowadzić do zmiany podstaw cywi-
lizacyjnych, genderyzm, który uznaje za swój fundament ateizm i świecki 
humanizm głoszony w duchu radykalnego liberalizmu, odrzuca biologiczne 
zróżnicowanie płci, a systemowo wdraża kulturowe budowanie tożsamości 
płciowej232. Powołując się (choć w nowym ujęciu) na układ marksistowskie-
go podziału społeczeństwa na klasy uciskające i podlegające uciskowi, za 
sferę uciskaną przyjmuje seksualność człowieka, a za jej głównego agreso-
ra – chrześcijaństwo i Kościół. Dążąc do wyzwolenia seksualności, odrzuca 
piętnuje i oskarża Kościół katolicki. W konsekwencji nauczanie Kościoła 
dotyczące sfery seksualnej, małżeńskiej i rodzinnej jest zastępowane nośny-
mi hasłami o prawie do miłości i tolerancji dla każdej seksualnej mniejszo-
ści oraz propozycjami erotyzacji młodego pokolenia. Szczególnie ważnymi 
sposobami działania feminizmu i ideologii gender stają się manipulacje 
językowe, protesty uliczne i akcje polityczno-prawne, którymi propagato-
rzy genderyzmu starają się zmusić społeczeństwo do przyjęcia tej ideologii. 
Genderyzm, poprzez zaplanowaną demoralizację i panseksualizację, wpro-
wadza rewolucyjną zmianę społeczną233.

W obliczu tak potężnych zagrożeń rodzice, wychowawcy, nauczyciele 
i duszpasterze nie mogą być pozostawieni bez adekwatnej pomocy, dlatego 
papież Franciszek jasno podkreśla, że „wyzwanie wyłania się z różnych form 
ideologii, ogólnie zwanej «gender», która «zaprzecza różnicy i naturalnej 
komplementarności mężczyzny i kobiety. Ukazuje ona społeczeństwo bez 
różnic płciowych i banalizuje podstawy antropologiczne rodziny. Ideologia 
ta wprowadza projekty edukacyjne i wytyczne legislacyjne promujące toż-
samość osobistą i związki emocjonalne w całkowitym oderwaniu od różnic 
biologicznych między mężczyzną a kobietą. Tożsamość człowieka jest zdana 
na indywidualistyczny wybór, który może się również z czasem zmieniać»… 
Nie wolno zapominać, że «płeć biologiczną (sex) oraz rolę społeczno-kul-
turową płci (gender) można odróżniać, ale nie rozdzielać»”234. Reagując na 
to fundamentalne zagrożenie, Kościół przygotował dokument: Stworzył ich 
jako mężczyznę i kobietę, w którym kontynuując refleksję dotyczącą ludzkiej 

232 Por. G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna, Kraków 2013, s. 82.
233 Por. R. Groń, Kolejne wyzwanie dla Kościoła, https://opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/rg–

gender2014.html (dostęp: 13.07.2020).
234 Amoris laetitia, nr 56.



250 ROZDZIAŁ 3

seksualności235 w perspektywie wychowania do miłości, przypomina o po-
szanowaniu każdej osoby, odrzucając założenia „zmienności” i „płynności” 
stosowane wobec tożsamości seksualnej człowieka oraz rodziny, a przywo-
łując podstawy antropologiczne. W obecnej sytuacji, kiedy ideologia gender 
zmienia rozumienie płci i ludzkiej seksualności, uznając, że akt seksualny 
nie jest zależny od cech biologicznych, lecz wyłącznie od indywidualnych 
wyborów, oraz przyznaje człowiekowi prawo do zmiany w obrębie wielu płci, 
niezbędne staje wychowanie seksualne dotyczące płci i aktu seksualnego od-
wołujące się na przykład do wypracowanej przez Jana Pawła II teologii ciała.

Rozumiejąc rangę współczesnych wyzwań i zagrożeń nie tylko dla ro-
dziny, lecz wręcz dla przyszłości społeczeństwa i narodu, wychowanie ku 
miłości nie może być pozostawione wyłącznie rodzinie, ale powinno być 
wspomagane przez szkołę, instytucje wychowawcze i Kościół. Szczególnie 
ważne staje się odpowiedzialne połączenie tegoż wychowania z działaniami 
wychowawczymi szkoły, w tym z jej programem wychowawczym. Ponie-
waż dzieci i młodzież coraz więcej czasu spędzają w murach szkoły, staje 
się ona istotnym środowiskiem wychowawczym (oby kontynuującym dzia-
łania wychowawcze rodziny). Szkoła powinna wspomagać wychowanków 
w kształtowaniu swojego życia według wartości oraz pomagać im na drodze 
urzeczywistniania miłości, gdyż została powołana nie tylko do nauczania, 
ale również przygotowania młodego pokolenia do odpowiedzialnego wej-
ścia w dorosłe życie. W polskich szkołach od czasu przełomu społeczno-
-politycznego toczy się nieustanna dyskusja na temat kwestii wychowania 
seksualnego: czy powinno ono być odrębnym przedmiotem nauczania, 
czy raczej elementem wychowania do życia w rodzinie. Jednak istota spo-
ru nie tkwi w nadawanej mu nazwie, ale w założeniach, celach i treściach 
programowych236. Aby to dobrze rozstrzygnąć, trzeba wrócić do założenia, 
że szkoła ma służyć pomocą wychowawczą rodzinie, zatem podstawowym 
celem jej działań wychowawczych musi być wspomaganie i ukierunkowanie 

235 Por. Kongregacja do Spraw Edukacji Katolickiej, „Stworzył ich jako mężczyznę i kobie
tę”. Z myślą o drodze dialogu na temat kwestii gender w edukacji, Watykan 2019, https://opo-
ka.news/mezczyzna–i–kobieta–ich–stworzyl–z–mysla–o–drodze–dialogu–o–kwestii–gen-
der–w–edukacji (dostęp: 20.09.2020); Kongregacja do Spraw Edukacji Katolickiej, Wytyczne 
wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej miłości, 1 listopada 1983; Kongregacja Nauki Wiary, 
Osoba ludzka, Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej, 29 grudnia 1975.

236 Por. P. Mazur, Wychowanie do miłości, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 
(2010) nr 3–4, s. 9–13.
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wychowania ucznia jako osoby, która ma prawo do swego pełnego, integral-
nego rozwoju. Przepisy oświatowe, w tym wszelkie instrukcje szkolne niere-
spektujące tej prawdy, marginalizujące rolę rodziny w wychowaniu, muszą 
budzić poważne kontrowersje237. Dziecko ma bowiem prawo do takiego wy-
chowania, które będzie zgodne z wartościami uznanymi przez jego rodzi-
ców, zaś szkoła jako instytucja o charakterze publicznym powinna spełniać 
swoją funkcję służebną w stosunku do ucznia, ale także rodziców, dlatego 
jej działania wychowawcze powinny być oparte na integralnym rozumieniu 
człowieka, jego rozwoju, a zwłaszcza na uświadomieniu znaczenia wartości. 
Pierwszą płaszczyzną współpracy rodziny i szkoły jest określenie wartości, 
które będą decydować o charakterze wychowania238.

Po przypomnieniu prawa rodziców do wychowania dzieci w środowi-
sku szkolnym zgodnie z ich przekonaniami i wartościami istotne staje się 
rozstrzygnięcie ideologiczne, gdyż istnieje niebezpieczeństwo, że edukacja 
seksualna podejmowana w szkole ograniczy tematykę do kwestii technik 
seksualnych oraz antykoncepcji, rezygnując z istotnych zagadnień dotyczą-
cych wychowania do życia w rodzinie239. W procesie wychowania ku miło-
ści podejmowanym w szkole K. Chałas wyróżnia elementy, które powinny 
być realizowane zarówno przez wychowawcę, jak i ucznia. Wychowawca 
potrzebuje poznać, jakie miejsce zajmuje miłość w hierarchii wartości wy-
chowanków; wspomagać ich w poznaniu istoty miłości, jej natury, rodzajów 
oraz zagrożeń; wspierać wychowanków w wyborze wartości, jaką jest mi-
łość, i umiejscowieniu jej na znaczącej pozycji w hierarchii wartości; budzić 
u wychowanków potrzebę miłości, motywować do jej realizacji, inspirować 
do działań animacyjnych w środowisku społecznym, by urzeczywistnia-
li wartość miłości i wspierać ich w tych działaniach. Adekwatnie do dzia-
łań wychowawcy również wychowanek potrzebuje uświadomić sobie stan 
własnej miłości i jej miejsce we własnej hierarchii wartości, poznać istotę 
miłości, jej naturę, rodzaje i zagrożenia; uznać potrzebę i wartość miłości, 
nadawać jej wysokie miejsce w hierarchii wartości; urzeczywistniać mi-

237 Por. K. Misiaszek, A. Potocki, Katecheta i katecheza w polskiej szkole, Warszawa 1995, 
s. 44–50.

238 Por. K. Chałas, Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu roz
wojowi i wychowaniu ucznia, Warszawa 2017; Manipulacja. Pedagogicznospołeczne aspekty. 
Część I: Interdyscyplinarne aspekty manipulacji, red. J. Aksman, Kraków 2010; K. Cymanow-
-Sosin, Perswazyjność w komunikacji wizerunkowej i języku, Kraków 2020.

239 Por. P. Mazur, Wychowanie do miłości, s. 9–13.
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łość zgodnie z kryterium wyboru, podejmować działania na rzecz miłości 
w swoim środowisku240.

Inne spojrzenie na wychowanie w środowisku szkolnym do miłości, 
szczególnie w sferze płci, prezentuje Wanda Elżbieta Papis. W swoim pro-
gramie Życie i Miłość, który stanowi pomoc w uruchamianiu naturalnych 
mechanizmów rozwojowych uczniów, aby umieli samodzielnie szukać od-
powiedzi na fundamentalne życiowe pytania: jak żyć?, jak postępować?, co 
jest dobre, a co złe?, autorka przyjmuje założenie, że każdy człowiek jest 
osobą godną szacunku, dlatego nie może być traktowany jak przedmiot do 
wykorzystywania, zaś jego życie wewnętrzne ogniskuje się wokół wartości 
prawdy i dobra. Głównym celem tego programu jest integralne wychowanie 
ucznia do dojrzałego życia i miłości, co ma być realizowane poprzez ćwicze-
nia, gry i zabawy zespołowe. Integralne wychowanie aspekt płci łączy z kwe-
stią odpowiedzialności, ludzkich wartości i ich hierarchii, uczuć i przeka-
zywania życia. Płeć jest ukazana w perspektywie miłości, zaś zagadnienie 
miłości w kontekście podstawowych zagadnień egzystencji, co pozwala 
uczniom odkrywać, że jest ona współczynnikiem osobowości, wyrażającym 
się w pełni w małżeństwie i rodzinie241.

Wychowanie do miłości podejmowane w szkole jest także realizowane 
podczas nauczania religii. Zadaniem nauczycieli religii jest ciągłe przypo-
minanie, że powołaniem chrześcijanina, a zarazem istotą i zasadą jego życia 
społecznego, pozostaje miłość. Wychowanie do miłości jest prezentowane 
jako wychowanie do miłości Boga, samego siebie, bliźniego (w wymiarze in-
dywidualnym i wspólnotowym) oraz wprowadzanie do cywilizacji miłości. 
Autorzy Dyrektorium Kościoła katolickiego w Polsce przypominają, że „zada-
niem nauczania religii w szkole publicznej jest wychowanie chrześcijańskie 
i przekaz nauki wiary, tak by doprowadzić do umiłowania Boga i przylgnię-
cia do Niego”242, zatem można uznać (co już zostało wcześniej wskazane), 
że całość nauczania religii w szkole służy poznaniu i ukochaniu Boga. Jeżeli 
Jezus Chrystus swoją ofiarną miłość do ludzi uczynił miarą ludzkiej miło-
ści, to od jej formowania uzależnił sens prawdziwie ludzkiego życia. Na tej 
podstawie nauczanie religii nieustannie przypomina, że zachowanie przy-

240 Por. K. Chałas, Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. 1, Lublin–
Kielce 2003, s. 48.

241 Por. W.E. Papis, Wychowanie dzieci i młodzieży do dojrzałego życia i miłości, „Studia 
nad Rodziną” 1 (1997) nr 1, s. 85–88. 

242 Por. Dyrektorium katechetyczne, nr 83.
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kazań warunkuje ludzką zdolność do miłości, ponieważ nie można kochać 
człowieka, odrzucając Boże przykazania. Jednocześnie wskazuje na istotną 
zależność miłości bliźniego z miłością samego siebie: „będziesz miłował 
swego bliźniego jak siebie samego”, stąd w nauczaniu religii w szkole jest 
mocno akcentowana prawda o osobie ludzkiej jako godnej miłości. Zgodnie 
z normą personalistyczną osoba stanowi wartość, której nie wolno nigdy uży-
wać, a jedynym prawidłowym odniesieniem do niej jest miłość243.

Ważność wychowania do miłości podkreśla również Dyrektorium ogól
ne o katechizacji, które wskazuje, że ludziom młodym trzeba zaproponować 
katechezę otwartą na problemy jej wieku. Do szczególnie ważnych kwestii 
w okresie młodości należy formacja sumienia, wychowanie do wolności, 
problematyka powołania, zaangażowanie w życie społeczne, odpowiedzial-
ność misyjna244. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Pol
sce245, zmodyfikowana w 2010 roku246, a także Program nauczania religii247, 
także zmieniony w roku 2010248, podejmując wskazanie Dyrektorium – przy-
bliżania młodym problematyki charakterystycznej dla jej wieku, poruszają 
zagadnienia zawiązane z małżeństwem sakramentalnym oraz rodziną jako 
wspólnotą życia i miłości na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. 
Przede wszystkim koncentrują się na sakralnym wymiarze małżeństwa ka-
tolickiego, podając jego istotę i skutki. W tym kontekście ujawnia się także 
zagadnienie integralnego rozumienia miłości jako potencjalnej i faktycznej 
zasady rzeczywistej komunii małżeńskiej. Akcentowanie wartości miłości 
małżeńskiej przez szkolne nauczanie religii staje się niezwykle istotne w kon-
tekście powszechnej współcześnie jej deprecjacji. Dlatego za fundamentalny 
element przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie, który powinien 
być realizowany w ramach szkolnego nauczania religii, należy uznać pod-
kreślenie rangi miłości w ujęciu chrześcijańskim oraz dowartościowanie sa-

243 Por. I. Dec, Personalizm, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 126.
244 Por. Dyrektorium ogólne o katechizacji, nr 185. 
245 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego 

w Polsce, Kraków 2001.
246 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego 

w Polsce, Kraków 2010.
247 Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania 

religii, Kraków 2001.
248 Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania 

religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010.



254 ROZDZIAŁ 3

kramentalności małżeństwa. Ważnym czynnikiem potęgującym kryzys mi-
łości i wypaczającym jej sens jest odrywanie miłości od relacji rodzinnych, 
kiedy staje się ona emocją, pożądaniem, sentymentalizmem, gubiąc związek 
z odpowiedzialnością, prawdą i życiem. Miłość pozbawiona prawdy o swojej 
naturze prowadzi na bezdroża, stąd konieczność włączenia nauczania religii 
w prezentację prawdy o miłości. Z tej perspektywy za cenne należy uznać po-
dejmowanie zarówno w Podstawie programowej, jak i Programie nauczania 
religii zagadnień dotyczących miłości, ojcostwa i macierzyństwa249, szczegól-
nie przypomnienie, że w rodzicielstwie należy dostrzegać nie tylko wymiar 
ludzki, ale także dar i powołanie Boże. Zatem mężczyzna i kobieta, będący 
wspólnotą dopełniających się osób, otrzymali od Boga wyjątkowy dar naśla-
dowania Go poprzez swoją cielesność i płodność. Dodatkowo podkreśla się 
potrzebę budowania przez każdą rodzinę Kościoła domowego, przypomi-
nając, że stanowi on drogę całego Kościoła. Na poziomie ponadgimnazjal-
nym nauczania religii w Podstawie programowej250 wyraźnie przedstawia się 
małżeństwo i rodzinę jako wspólnotę miłości i służby. Słusznie podkreśla 
się konieczność wyjaśnienia podstawowych pojęć zawiązanych z małżeń-
stwem i rodziną, ujęcia w nauczaniu charakterystyki miłości małżonków, 
cech małżeństwa (jedność, nierozerwalność, płodność, sakramentalność). 
Rodzina chrześcijańska powołana do udziału w posłannictwie Kościoła jako 
głęboka wspólnota życia i miłości ma realizować miłość nie poprzez spek-
takularne działania, ale w codziennym życiu rodzinnym zgodnym z jej na-
turą. To w naturę rodziny jest wpisane eklezjalne posłannictwo dokonujące 
się poprzez aktywne uczestnictwo w potrójnej misji Jezusa Chrystusa jako 
Kapłana (udział w liturgii, modlitwie, ofierze życia), Proroka (głoszenie Je-
zusa Chrystusa słowem i świadectwem życia) i Króla (służba i apostolat)251. 
W świetle podjętej refleksji nad wychowaniem do miłości w rodzinie i szkole 
można uznać, że nauczanie religii niesie szansę na uzupełnienie i pogłębienie 

249 Por. Podstawa programowa (2001), s. 74, 77, 85–87; Program nauczania religii (2001), 
s. 130, 133–135, 138, 140.

250 Por. Podstawa programowa (2010), s. 78.
251 Por. K. Wolski, Funkcja prorocka rodziny – katecheza w rodzinie, w: Rodzina jako Ko

ściół domowy, red. A. Totkowicz, W. Wieczorek, Lublin 2010, s. 294; W. Przygoda, Funkcja 
królewska rodziny – apostolat w rodzinie i przez rodzinę, w: Rodzina jako Kościół domowy, 
red. A. Totkowicz, W. Wieczorek, Lublin 2010, s. 281–284; C. Krakowiak, Funkcja kapłańska 
rodziny – liturgia domowa, w: Rodzina jako Kościół domowy, red. A. Totkowicz, W. Wieczo-
rek, Lublin 2010, s. 249–251.
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działań wychowawczych rodziny i szkoły w zakresie przygotowania dzieci 
i młodzieży do osiągania dojrzałej postawy miłości oraz życia w małżeństwie 
i rodzinie252. Trzeba jednak pamiętać, że wiedza ta musi być dopełniona w od-
powiednim momencie i na miarę konkretnych potrzeb: przygotowaniem do 
życia we dwoje podejmowanym podczas katechezy parafialnej, pokazaniem 
małżeństwa jako relacji międzyosobowej mężczyzny i kobiety, która winna 
być ciągle rozwijana, pogłębieniem problemów płciowości małżeńskiej oraz 
odpowiedzialnego rodzicielstwa, a także związanej z nim podstawowej wie-
dzy medyczno-biologicznej253.

Podsumowując działania wychowawcze rodziny i szkoły na rzecz wycho-
wania do miłości, można przyjąć, że będą one prawidłowo realizowane, jeśli 
wpiszą się w głoszone, zwłaszcza przez papieża Pawła VI i Jana Pawła II, dą-
żenie do realizacji cywilizacji miłości254 jako przeciwstawienia się „cywilizacji 
śmierci”. Niniejszą wizję cywilizacji miłości określa koncepcja poczwórnego 
pierwszeństwa: osoby przed rzeczą, etyki przed techniką, ducha przed ma-
terią i miłosierdzia przed sprawiedliwością255. Centrum cywilizacji miłości 
stanowi prymat osoby przed rzeczą, relacji, która domaga się odpowiedzi 
przez miłość. Pierwszeństwo etyki przed techniką umożliwia zachowanie 
prawidłowych zasad między rozwojem techniki a moralnością i religijno-
ścią człowieka. Pierwszeństwo ducha przed materią prowadzi do pełnego 
rozwoju osoby ludzkiej we wszystkich jej wymiarach256, zaś miłosierdzia 
przed sprawiedliwością przywołuje założenie, że nie ma sprawiedliwości 
bez miłości do drugiego człowieka. Miłość miłosierna jest budowana na 
fundamencie wspólnego przeżywania dobra, którym jest sam człowiek257. 
W wychowaniu do miłości niezbędne jest przyjęcie podstawowego celu – by 

252 Por. P. Tomasik, Lekcja religii – odpowiedzialna praca na rzecz polskiej szkoły i Kościoła, 
„Studia Pastoralne” 13 (2017) nr 13, s. 74–86.

253 Por. Familiaris consortio, nr 66.
254 Por. Dives in misericordia, nr 14–15; por. J. Czajowski, Człowiek w nauce Jana Pawła 

II, Rzym 1983, s. 87–88.
255 Por. Redemptor hominis, nr 16; Dives in misericordia, nr 4, 8–11, 14; Laborem exercens, 

nr 20; Evangelium vitae, nr 98.
256 Por. Familiaris consortio, nr 8; Laborem exercens, nr 6; Jan Paweł II, Wstańcie, chodź

my!, Kraków 2004, s. 147–148; Jan Paweł II, Na forum pokoju i sprawiedliwości. Orędzie do 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, 2 X 1979 w: Jan Paweł II, Nauczanie 
społeczne 1978–79, t. II, Warszawa 1982, s. 310.

257 Por. J. Stala, W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie, Tarnów 2010, s. 298–
316.
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człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, będąc otwartym i życzli-
wym dla innych osób.

Ideał wychowania chrześcijańskiego wskazuje na sylwetkę człowieka 
autentycznie wierzącego. Niniejszy ideał tworzą cnoty teologiczne: wiara, 
nadzieja i miłość oraz cnoty nabyte, czyli cnoty moralne. Po przedstawie-
niu wychowania do nadziei oraz miłości potrzebne jest również odniesienie 
do wiary, która może być rozumiana jako cnota258, ale również jako akt, czy 
postawa człowieka wierzącego, który „powinien nie tylko zachowywać wia-
rę i żyć nią, ale także wyznawać ją, odważnie świadczyć o niej i szerzyć ją: 
«Wszyscy... winni być gotowi wyznawać Chrystusa wobec ludzi i iść za Nim 
drogą krzyża wśród prześladowań, których Kościołowi nigdy nie brakuje». 
Służba i świadectwo wiary są nieodzowne do zbawienia”259.

Odchodząc od czysto doktrynalnego rozumienia wiary, warto spojrzeć 
na nią jako postawę prowadzącą człowieka ku pełni życia. U podstaw wiary 
znajduje się niewątpliwie dyspozycja udzielona przez Boga do zwrócenia 
się ku Niemu, poszukiwania Go i uznania Jego istnienia. Zaakceptowanie 
i przyjęcie Boga jako obecnego tu i teraz oraz godnego zaufania prowadzi do 
umocnienia podjętej relacji i coraz pełniejszego składania ufności w Bogu 
i zawierzenia Mu. Pełny rozwój człowieka nie zrealizuje się wyłącznie dzięki 
jego naturalnym siłom, lecz wymaga pomocy ze strony Boga, który pierw-
szy otwiera się na człowieka i wychodzi ku niemu jako zatroskany Ojciec. 
Wezwanie człowieka do udzielania odpowiedzi Bogu i ukierunkowanie na 
Niego jest szansą na realizację naturalnych potencjalności człowieka, gdyż 
wiara ujawnia wszystkie wymiary życia ludzkiego, ukazując godność i war-
tość człowieka jako osoby – ontycznie, psychicznie i moralnie powiązanej 
relacją z osobowym Bogiem260. Doświadczając swojej słabości i ograniczo-
ności, człowiek jednocześnie pragnie przekroczenia granic istnienia. Dla-
tego jako istota rozumna, szukając sensu swego życia, stopniowo odkrywa, 
że może go odnaleźć jako dzieło stworzone przez Boga261. W tym znacze-

258 Por. Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1814.
259 Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1816.
260 Por. Redemptor hominis, nr 21; Evangelium vitae, nr 37–38, 87; Christifideles laici, 

nr 4–5; Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w siedzibie UNESCO, Paryż, 
2 VI 1980, w: Przemówienia i homilie, wybór J. Poniewierski, Kraków 1997.

261 Por. Evangelium vitae, nr 39; Gratissimam sane, nr 9; Familiaris consortio, nr 11; Labo
rem exercens, nr 6; Veritatis splendor, nr 38, 84–85; Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1718; 
M. Jaworski, Wyzwolenie człowieka w chrześcijaństwie, w: Problem wyzwolenia człowie
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niu wiara i wychowanie wzajemnie się dopełniają prowadząc do dojrzałości 
osobowej i religijnej.

Bóg od początku historii zbawienia wychodzi ku człowiekowi ofiarowuje 
mu dar wiary, zarówno w wymiarze wspólnotowym, jak również indywi-
dualnym. O ile jednak w Starym Przymierzu człowiek jest ukierunkowany 
na relację z Bogiem niejako wewnątrz Ludu Wybranego, o tyle po wciele-
niu Jezusa Chrystusa otrzymuje osobiste wezwanie, skierowane do niego 
przez Zbawiciela. Wiara w ujęciu nowotestamentalnym ma charakter oso-
bowy, staje się drogą, na której należy podjąć wymagania Mistrza z Nazaretu 
zawarte w Ewangelii, a następnie konsekwentnie realizować je w życiu262. 
Wiara, będąca otwarciem, dialogiem oraz spotkaniem człowieka z Jezusem 
Chrystusem, prowadzi do aktu zaufania Synowi Bożemu i realizowania ży-
cia na miarę Jego powołania263. Odwołując się do zestawienia razem wiary 
i wychowania człowieka, można przyjąć, że mimo swego nadprzyrodzonego 
charakteru (łaska Boga) wiara pozostaje wolnym, świadomym oraz odpo-
wiedzialnym wyborem człowieka jako jego osobowa decyzja opowiedzenia 
się i pójścia za Jezusem Chrystusem. Można tę zależność ukazać jeszcze 
inaczej, jako podwójne odniesienie: do Boga – jako zawierzenie Bogu (cre
dere Deo, wierzyć Bogu), jak i do prawdy – jako przyjęcie orędzia Bożego 
(credere Deum, wierzyć w Boga). Można zatem wskazać na dwa wymiary: 
osobowy akt wiary i treść wiary, wiarę osobową i wiarę doktrynalną264.

Wiara jako odpowiedź na objawienie Boga, czyli jako akt wiary, musi 
uwzględniać w sobie zarówno płaszczyznę rozumu jak i woli. „Wiara wkra-
cza nie po to, by pozbawić rozum autonomii albo ograniczyć przestrzeń 
jego działania, lecz po to tylko, by uzmysłowić człowiekowi, że w tych wyda-
rzeniach objawia się i działa Bóg Izraela. Dogłębne poznanie świata i dzie-
jowych wydarzeń nie jest zatem możliwe, jeśli człowiek nie wyznaje zara-

ka, red. T. Styczeń, M. Radwan, Rzym 1987, s. 242–243; M.A. Krąpiec, Cywilizacja miłości 
spełnieniem osoby, w: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości, pr. zb., Lublin 1987, 
s. 243–244.

262 Por. Fides et ratio, nr 33; Jan Paweł II, Natura i sztuka drogami prowadzącymi do ta
jemnicy Boga. Spotkanie z przedstawicielami świata nauki i sztuki, Wiedeń 12 IX 1983, w: 
Wiara i kultura, s. 210.

263 Por. Veritatis splendor, nr 88; Redemptor hominis, nr 7; A. Lewek, Nowa ewangelizacja 
w duchu Soboru Watykańskiego II, t. 2, Katowice 1995, s. 158–159.

264 Por. R. Murawski, Wiara a wychowanie, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2 (2014) 
nr 1, s. 59–73; R. Murawski, Wychowanie w wierze: Co to jest?, w: Wychowanie w wierze 
w kontekście przemian współczesności, red. R. Buchta, R. Dziekoński, Katowice 2011, s. 15–26.
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zem wiary w Boga, który w nich działa. Wiara wyostrza wewnętrzny wzrok 
i otwiera umysł, pozwalając mu dostrzec w strumieniu wydarzeń czynną 
obecność Opatrzności… Znaczy to, że człowiek dzięki światłu rozumu po-
trafi rozeznać swoją drogę, ale może ją przemierzyć szybko, uniknąć prze-
szkód i dotrzeć do celu, jeśli szczerym sercem uznaje, że jego poszukiwanie 
jest wpisane w horyzont wiary. Nie można zatem rozdzielać wiary i rozumu, 
nie pozbawiając człowieka możności właściwego poznania samego siebie, 
świata i Boga”265. Relacja człowieka z Bogiem urzeczywistnia się w osobie 
dzięki władzy rozumu, który wykonuje akt wiary, oraz woli, która w rów-
nym stopniu działa i pragnie dobra.

Udział woli i rozumu prowadzi do uznania, że świadoma wiara domaga 
się poznania podstawowych prawd wiary, bowiem wychowanie do wiary 
z jednej strony uwrażliwia człowieka na transcendencję, zaś z drugiej musi 
odwoływać się do treści wiary, zatem poznania prawd wiary i ich przyję-
cia266. „Od pierwszych stuleci do dnia dzisiejszego Kościół wyznaje prawdy 
wiary w Chrystusa i w tajemnicę Jego odkupienia, które z czasem zosta-
ły ujęte w Symbolach wiary; dlatego też dzisiaj są one powszechnie znane 
i głoszone przez wiernych jako «Symbol apostolski» lub «Symbol nicejsko-
-konstantynopolitański»”267.

K. Misiaszek, stwierdzając brak metodologicznej jednoznaczności takich 
terminów, jak: „wychowanie wiary”, „wychowanie w wierze”, „wychowanie 
w duchu wiary”, „inicjacja w życie wiarą”, uważa, że można mówić o wy-
chowaniu do wiary tylko jako akcie lub działaniu posiadającym charakter 
przygotowawczy, poprzedzającym katechezę, a nawet ewangelizację. Ponie-
waż zgodnie z nauczaniem Kościoła268 już katecheza zakłada wiarę i służy 
jej pogłębianiu, umacnianiu czy dojrzewaniu, zaś ewangelizacja podejmuje 
pierwsze głoszenie orędzia o zbawieniu, nawrócenie, a później opowiedze-
nie się za Jezusem Chrystusem, to w takim ujęciu raczej nie można mówić 

265 Fides et ratio, nr 16. 
266 Por. P. Purnell, Our Faith Story. Its Telling and Its Sharing. An Education in Faith, 

London 1985.
267 Ad tuendam fidem, nr 1.
268 Catechesi tradendae, nr 19: „Specyficzną cechą katechezy, różniącej się od pierwszego 

głoszenia Ewangelii, która prowadzi do nawrócenia, jest dążenie do podwójnego celu: do-
prowadzić do dojrzałości wiarę już zrodzoną w duszy i ukształtować prawdziwego ucznia 
Chrystusa przez pogłębione i bardziej uporządkowane poznanie Osoby i nauki Chrystusa 
naszego Pana”.
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o nawróceniu w odniesieniu do dziecka lub młodego człowieka, a zwłasz-
cza o skutkach wypływających z aktu nawrócenia. Przyjmując przedstawio-
ną wyżej prawdę o jedności łaski i natury, w perspektywie wychowawczej 
można potwierdzić ważność działań przygotowujących do przyjęcia wiary. 
Dodatkowym wskazaniem pozostaje według K. Misiaszka biblijna prawda, 
że wiara rodzi się głównie ze słuchania słowa Bożego. Nie może ono jednak 
być rozumiane tylko jako samo ustne głoszenie, lecz również rozpatrywane 
jako uwarunkowanie przyjęcia słowa, a zatem osobowy przykład samego 
głoszącego orędzie, kultura danego środowiska oraz adekwatne metody 
i środki. Przy takim założeniu niezbędne staje się przygotowanie do przy-
jęcia słowa269.

Wskazaną wyżej argumentację potwierdza zapis Dyrektorium ogólnego 
o katechizacji: „wczesne i późniejsze dzieciństwo, rozumiane i traktowane 
zgodnie ze swoimi cechami charakterystycznymi, stanowią czas pierwszej 
socjalizacji oraz wychowania ludzkiego i chrześcijańskiego w rodzinie, szko-
le i Kościele, a więc powinny być rozumiane jako decydująca chwila dla przy-
szłości wiary”270. W dokumencie tym przyjmuje się więc, że wiara dziecka 
dopiero zaistnieje, inicjowana we wszystkich wymienionych środowiskach.

Inne ujęcie prezentuje adhortacja Catechesi tradendae, w której zawarty 
jest zapis, że „rodzicielskie wychowanie w wierze, które powinno się roz-
począć w zaraniu dzieciństwa, dokonuje się już, gdy członkowie każdej po-
szczególnej rodziny wspomagają się wzajemnie, by wzrastać w wierze przez 
swoje często milczące, ale wytrwałe świadectwo życia chrześcijańskiego, 
prowadzonego według Ewangelii wśród codziennych zajęć. Wychowanie 
to utrwala się jeszcze, jeśli z nadejściem wydarzeń rodzinnych, takich jak 
przyjmowanie sakramentów, obchód świąt liturgicznych, narodziny dziecka 
czy żałoba, dba się, aby wyjaśnić chrześcijański czy religijny sens tych wy-
darzeń. Ale trzeba iść dalej: rodzice chrześcijańscy niech się starają w życiu 
rodzinnym podejmować i prowadzić dalej formację, otrzymaną skądinąd 
w sposób metodyczny”271. Powyższy zapis podkreśla znaczenie wspólnoty 
rodzinnej, a zwłaszcza rodziców jako osób wierzących, którzy w codzien-
nym życiu rodziny świadczą o swojej wierze, co nabiera szczególnego zna-

269 Por. K. Misiaszek, Wychowanie do wiary, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/
km_wychowanie_do_wiary.html (dostęp: 1.08.2020).

270 Dyrektorium ogólne o katechizacji, nr 178.
271 Catechesi tradendae, nr 68.
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czenia w powiązaniu z inicjacją sakramentalną, liturgią oraz interpretacją 
codziennych i wyjątkowych wydarzeń w życiu rodziny.

Zagadnienie rodzinnego wychowania do wiary przedstawia również 
J. Wilk, który uważa, że rodzina znajduje się w przestrzeni między reali-
zacją daru wiary a zdolnością człowieka do jego rozwijania, dlatego może 
pomagać w procesie wychowania do wiary lub go zaburzać. Jego zdaniem, 
aby proces ów mógł przebiegać prawidłowo, niezbędne jest uwzględnienie 
trzech kolejnych faz, które się wzajemnie warunkują i na siebie nakłada-
ją: obudzenie, rozwinięcie i dopełnienie. Pierwsza faza zakłada budzenie 
dziecka do zalążkowego życia religijnego poprzez odniesienia rodziców 
do niego zarówno w znaczeniu pozytywnym (doświadczanie przez dziec-
ko miłości rodziców prowadzi do pozytywnego odniesienia do Boga, ludzi 
i świata), jak i negatywnym (brak miłości rodzicielskiej zaburza rozwój re-
ligijny dziecka). Od strony psychologicznej istnieje zależność między obra-
zem rodziców (szczególnie ojca) a ideą Boga tworzoną przez dziecko. Naj-
skuteczniejszą droga dziecka do wiary pozostaje miłość między rodzicami 
a dzieckiem oraz ich wiara w Boga wyrażana w różny sposób, jednak zawsze 
czytelny dla dziecka. W fazie drugiej wychowanie oznacza uwrażliwienie 
dziecka na najgłębszy sens otaczającej go rzeczywistości, czyli rozpoznanie 
znaków obecności Boga. Na tym etapie duże znaczenie ma religijność ro-
dziców lub opiekunów pokazywana przez przykład modlitwy, praktyki reli-
gijne, interpretację różnych wydarzeń, pielęgnowanie tradycji rodzinnych. 
Pierwsza idea Boga staje się coraz pełniejsza, kiedy rodzice podejmują opo-
wiadanie o Bogu, wiążąc je z codziennością życia rodziny. Stawia to przed 
rodzicami wymóg unikania uproszczonego języka, sięgania do języka Biblii 
oraz przyjęcia stopniowalności podawanych prawd. W trzeciej fazie – do-
pełnienia, wychowanie winno być już wychowaniem chrześcijańskim pro-
wadzącym do poznania Boga, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Wierzyć 
w rozumieniu chrześcijańskim to zaufać Jezusowi Chrystusowi, który zo-
stawił swoje słowo w Ewangelii. Czytanie Pisma Świętego ma być nie tyle 
umoralniającym głoszeniem, ile wzbudzaniem wiary. Wychowanie na tym 
etapie prowadzi do nabywania zdolności wyrażania swojej wiary poprzez 
modlitwę, wybory wartości i działania zgodne z głosem sumienia. Wycho-
wanie podejmowane w rodzinie prowadzi stopniowo do udziału w większej 
wspólnocie wierzących272.

272 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Lublin 2016, s. 124–140.
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Aby opisany proces mógł przebiegać prawidłowo i przynosić oczekiwa-
ne owoce, niezbędne jest uwzględnienie odpowiednich warunków wycho-
wania do wiary w rodzinie. Należą do nich: atmosfera rodzinna, wystrój 
religijny mieszkania (szczególnie znaki religijne, książki, filmy religijne), 
sposoby świętowania uroczystości rodzinnych, eklezjalnych, narodowych, 
zaangażowanie w życie innych rodzin i parafii, przy czym za najważniejsze 
elementy należy uznać: język rodzinny, wrażliwość na symbole, rytuały ro-
dzinne oraz prawidłową hierarchię wartości, dzięki którym wychowanie do 
wiary staje się bardziej efektywne273.

Ze względu na prezentację wychowania do wiary w odniesieniu do pol-
skiej rodziny w publikacji pominięto opinie ekspertów zagranicznych274. 
Wśród innych polskich pedagogów i katechetyków podejmujących proble-
matykę wychowania do wiary w rodzinie warto również wymienić: Janu-
sza Tarnowskiego, Piotra Porębę, Zbigniewa Marka, Józefa Stalę, Elżbietę 
Osewską. Według pierwszego z autorów wychowanie do wiary realizowane 
w rodzinie cechuje okazjonalne nawiązywanie do wydarzeń życiowych za-
równo szczególnych, rzadko występujących (np. narodziny dziecka, choro-
ba, śmierć któregoś z rodziny), jak i codziennych związanych z jej z życiem, 
których interpretacja przyczynia się do wzrastania członków wspólnoty ro-
dzinnej w wierze275. Z kolei Piotr Poręba, podkreślając, że wychowanie dziec-
ka jest sztuką wymagającą od rodziców nabycia określonych sprawności, 
przypomina, że potrzeba ich przygotowania do realizacji zadań wychowaw-
czych w rodzinie276. Zbigniew Marek, sięgając do osiągnięć pedagogów nie-
mieckojęzycznych, przypomina, że wychowanie religijne nie jest dodatkiem 

273 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, s. 140–141.
274 Problematyka wychowania do wiary była podejmowana przez E. Osewską we wcze-

śniejszych publikacjach, np. Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, red. E. Osewska, 
J. Stala, Tarnów 2005; J. Stala, E. Osewska, Anders erziehen in Polen. Der Erziehungs und 
Bildungsbegriff im Kontext eines sich ständig verändernden Europas des XXI. Jahrhunderts, 
Tarnów 2009; Religious Education / Catechesis in the Family. A European Perspective, red. 
E. Osewska, J. Stala, Warszawa 2010; E. Osewska, Komunikacja wiary w rodzinie wobec wy
zwań Internetu, „Studia nad Rodziną” 33 (2013) nr 2, s. 197–213.

275 Por. J. Tarnowski, Katecheza w rodzinie: obawy i nadzieje, „Katecheta” 25 (1981) nr 6, 
s. 255–258; J. Tarnowski, Spotkać Boga w rodzinie, „Katecheta” 26 (1982) nr l, s. 101–110; 
J. Tarnowski, Jak wychowywać?, Warszawa 1993.

276 Por. P. Poręba, Wychowanie religijne w rodzinie, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijań
skiej, red. F. Adamski, Kraków 1982; P. Poręba, Rodzina jako problem współczesnego duszpa
sterstwa katechetycznego, „Częstochowskie Studia Teologiczne” (1978), s. 245–257; P. Poręba, 
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do wychowania, lecz podstawą i fundamentem całościowego wychowania 
człowieka, gdyż odsłania nową rzeczywistość i kształtuje osobę na wzór Je-
zusa Chrystusa, tak by mogła osiągnąć ostateczny cel życia człowieka, co 
wymaga prawidłowej interpretacji pierwszych doświadczeń, odkrywania ta-
jemnicy Boga, nawiązywania z nim kontaktu modlitewnego oraz formowa-
nia postaw społeczno-moralnych. Dodatkowo przekonuje, że wychowanie 
w wierze i do wiary jest rzeczywistością bardzo trudną do zdefiniowania277. 
Natomiast Józef Stala278 i Elżbieta Osewska279, podejmując zagadnienie ka-
techezy rodzinnej, przedstawiają posłannictwo wychowawcze rodziny we 

Rodzina chrześcijańska małym Kościołem, w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. 
F. Adamski, Kraków 1982, s. 182–199.

277 Por. Z. Marek, Wychować do wiary. Zagadnienia wychowania religijnego dziecka w wie
ku przedszkolnym, Kraków 1996.

278 Por. J. Stala, Rodzina naturalnym środowiskiem dla katechezy, „Paedagogia Christiana” 
1 (7)/2001, s. 199–210; J. Stala, Rodzina na przełomie wieków, w: Przyszłość wychowania, red. 
A. Solak, Tarnów 2001, s. 71–90; J. Stala, Katecheza rodzinna pierwszą i podstawową formą 
katechezy, „Paedagogia Christiana” 2 (10) (2002), s. 211–217; J. Stala, Potrzeby i możliwości 
wprowadzania elementów ewangelizacji do katechezy rodzinnej, w: Katecheza ewangelizacyj
na w rodzinie, parafii, szkole, red. S. Dziekoński, Warszawa 2002, s. 13–31; Drogi katechezy 
rodzinnej, red. E. Osewska, J. Stala, Poznań 2002; E. Osewska, J. Stala, W kierunku katechezy 
rodzinnej, Kielce 2003; W kręgu rodziny. Refleksje praktyków, red. E. Osewska, J. Stala, Po-
znań 2003; J. Stala, Istota i zasady katechezy rodzinnej, w: Rodzina – Szkoła – Kościół. Korela
cja i dialog, red. P. Tomasik, Warszawa 2003, s. 91–103; J. Stala, Katecheza o małżeństwie i ro
dzinie w Polsce po Soborze Watykańskim II. Próba oceny, Tarnów 2004, J. Stala, W kierunku 
integralnej edukacji religijnej w rodzinie, Tarnów 2010; J. Stala, Familienkatechese in Polen um 
die Jahrhundertwende. Probleme und Herausforderungen, Tarnów 2008; J. Stala, Ręce mego 
ojca i usta mojej matki powiedziały mi najwięcej o Bogu. Biskupa Piotra Bednarczyka ujęcie 
katechezy rodzinnej, Tarnów 2011; J. Stala, Katecheza rodzinna w nauczaniu Kościoła od So
boru Watykańskiego II, Tarnów 2009. 

279 Por. Drogi katechezy rodzinnej, red. E. Osewska, J. Stala, Poznań 2002; W kręgu rodziny. 
Refleksje praktyków, red. E. Osewska, J. Stala, Poznań 2003; Rodzina bezcenny dar i zadanie, 
red. J. Stala, E. Osewska, Radom 2006; W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teore
tycznoempiryczne. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, E. Osewska, Tarnów 2007; E. Osewska, 
Uwarunkowania wychowania religijnego w rodzinie, w: W kręgu rodziny. Refleksje praktyków, 
red. E. Osewska, J. Stala, Poznań 2003; E. Osewska, Katecheza rodzinna, w: Katechetyka szcze
gółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003, s. 255–292; E. Osewska, Motywy zainteresowania kate
chezą rodzinną we współczesnym Kościele, „Studia nad Rodziną” 9 (2005) nr 17, s. 113–123; 
Religious Education/Catechesis in the Family: A European Perspective, red. E. Osewska, J. Sta-
la, Warszawa 2010, s. 27–47; E. Osewska, Wychowanie dziecka do wiary w polskiej rodzinie 
w kontekście współczesnej dezintegracji dzieciństwa, „Studia nad Rodziną” 32 (2013) nr 1, 
s. 7–24.



263Wychowanie w rodzinie i szkole w warunkach ponowoczesności

współczesnym kontekście społeczno-kulturalnym oraz religijno-ewangeli-
zacyjnym, jak również ukazują formy jej praktycznej realizacji. Przyjmując 
zarówno założenia teologiczno-pedagogiczne, wskazujące na konieczność 
przygotowania osoby do wiary, jak i gwałtowne przemiany kontekstu funk-
cjonowania rodziny oraz związane z nim wyzwania wychowawcze, uznają, 
że współcześnie wychowanie do wiary staje się procesem coraz trudniej-
szym do realizacji w rodzinie. W warunkach „płynnej nowoczesności” nie 
tylko ujawnia się wiele konkurencyjnych systemów wartości, ale też rady-
kalnie negowane są fundamenty godności osoby, rzeczywistość małżeństwa 
i rodziny oraz wszelkie normy moralne i religijne. Dlatego, zanim dziecko 
i młody człowiek zderzy się z zagrożeniami ponowoczesnego świata, nie-
zbędne staje się budowanie stabilnych podstaw przygotowujących do przy-
jęcia wiary w środowisku rodzinnym. Proces wychowania dziecka do wiary 
winien być podejmowany jak najwcześniej; zgodnie z odkryciami psycho-
logii religii i psychologii rozwojowej najlepiej byłoby, by poczęte dziecko 
już w okresie prenatalnym „uczestniczyło” w atmosferze miłości, otwartości 
i religijności najbliższego otoczenia. Uwrażliwianie na obecność kochające-
go Boga jest w dużym stopniu uwarunkowane życiem wspólnoty rodzinnej 
i występującymi w niej relacjami osobowymi. Można uznać, że na realizację 
wychowania dziecka do wiary wpływa wiele czynników, jednakże do naj-
ważniejszych należą: panująca w rodzinie atmosfera, struktura rodziny, kul-
tura całego środowiska rodzinnego (materialna, duchowa, pedagogiczna), 
relacje interpersonalne między samymi rodzicami oraz ich odniesienie do 
dziecka, przy czym odniesienia osobowe są uważane za najważniejsze, gdyż 
rozwój wiary domaga się wspólnoty osób wierzących. Wiara dziecka jest za-
tem w dużym stopniu zależna od wiary osób z jego najbliższego otoczenia, 
które poprzez swoje świadectwo wiary budzą zainteresowanie, zachęcają, 
apelują, zapraszają do skupienia uwagi, naśladowania, uczestnictwa. Trzeba 
także pamiętać, że w perspektywie teologicznej dziecko, przez sakrament 
chrztu otrzymany w wierze rodziców, rodzi się do nowego życia w wierze. 
Jeśli w rodzinie chrześcijańskiej klimat jest nasycony miłością i wiarą, po-
siada ona strukturę sprzyjającą wychowaniu, ma bogatą kulturę duchową 
i pedagogiczną, nasyconą elementami religijnymi, to dziecko w naturalny 
sposób wchodzi w świat wiary, początkowo niejako podążając za rodzica-
mi, a z czasem nabywając większą świadomość swoich działań. Wiara, która 
rodzi się ze słyszenia, domaga się słowa rodziców, początkowo jako pro-
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stej (jednak poprawnej teologicznie) interpretacji doświadczeń dziecka, zaś 
później spotkania ze słowem Boga. Odkrywając miłość Boga i budując Jego 
prawidłowy obraz, dziecko podejmie z Nim kontakt w modlitwie, liturgii, 
przyjmując normy społeczno-moralne wynikające z wiary.

W nawiązaniu do publikacji polskich pedagogów i katechetyków należy 
uznać, że wychowanie do wiary jest procesem znacznie szerszym i bardziej 
skomplikowanym, niż mogłoby się wydawać, dlatego nie da się go łatwo za-
liczyć wyłącznie do jednego z etapów czy wymiarów katechezy ani prostego 
elementu wychowania280. Pozostaje ono działaniem wychowawczym wyma-
gającym zaangażowania zarówno rodziców, jak i innych ważnych emocjo-
nalnie osób z najbliższego otoczenia.

Przyjęcie wymogu istnienia wspólnoty wierzących w procesie wychowa-
nia do wiary przynosi ważne pytanie: Czy i w jakim zakresie szkoła może 
wychowywać do wiary? Warto tu dokonać rozróżnienia między szko-
łą katolicką a szkołą publiczną. O ile szkoła katolicka z racji swojej misji 
i posłannictwa powinna wspomagać rozwój wiary uczniów lub tworzyć 
warunki sprzyjające budzeniu wiary, zachowując jednocześnie szacunek 
dla wolności ucznia oraz jego indywidualnych sytuacji życiowych, o tyle 
inaczej rysuje się sytuacja szkoły państwowej. Szkoła katolicka uznaje „za 
swój szczególny obowiązek – i to z nowego tytułu, wobec braków dzisiejszej 
rodziny i społeczeństwa w tej dziedzinie – integralne kształtowanie oso-
bowości chrześcijańskiej. Ona wie, że synteza wiary i życia urzeczywistnia 
się w osobie ucznia tylko na mocy stałego procesu nawracania, przez który 
zmierza on do realizacji Bożych zamiarów wobec siebie. Ona uczy młodych 
nawiązywania dialogu z Bogiem w różnych sytuacjach swego osobistego 
życia. On pobudza ich do przezwyciężenia indywidualizmu i do odkrycia 
w świetle wiary wezwania szczególnego, że są mianowicie powołani do życia 
w pełni świadomego i odpowiedzialnego w jedności z innymi. Pomaga ona 
młodym, jako chrześcijanom, odnaleźć w samym wątku istnienia ludzkie-
go zaproszenie do podjęcia służby Bogu przez wzgląd na swych braci i dla 

280 Por. K. Misiaszek, Wychowanie do wiary, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/
km_wychowanie_do_wiary.html (dostęp: 1.08.2020); M. Nowak, Teorie i koncepcje wy
chowania, Warszawa 2008, s. 433–437; J. K. Przybyłowski, Funkcja wychowawcza w teorii 
i praktyce eklezjalnej. Studium teologicznopastoralne, Warszawa 2010, s. 378–380; B. Sieradz-
ka-Baziur, Kształcenie w rodzinie w świetle terminów pedagogicznych, w: Pedagogika rodziny 
na początku XXI wieku w świetle pojęć i terminów, red. B. Sieradzka-Baziur, Kraków 2018, 
s. 224–229.
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przemiany świata na mieszkanie godne ludzi”281. Szkoła katolicka, zdając so-
bie sprawę z tego, że przyjęcie przez człowieka chrztu nie wystarczy do po-
głębionego życia wiarą, z jednej strony tworzy w swoim środowisku atmos-
ferę, w której każdy uczeń może być zachęcany do rozwoju wiary i podjęcia 
zobowiązań wynikających z chrztu, a z drugiej nie zapomina, by zapraszać 
do nawrócenia i podjęcia decyzji wiary tych uczniów, którzy jej jeszcze nie 
znają. W tym znaczeniu szkoła katolicka różni się od każdej innej szkoły, 
która jest ukierunkowana na kształtowanie człowieka, że dąży ona do pełne-
go formowania chrześcijanina, a zarazem wprowadzenia nieochrzczonych, 
poprzez swe nauczanie i świadectwo, w tajemnicę Jezusa Chrystusa282.

W odniesieniu do roli szkoły publicznej w procesie wychowania do wiary 
ujawniają się zróżnicowane opinie. Z jednej strony w świadomości niektó-
rych katechetyków szkoła publiczna w Polsce jest traktowana jako szczegól-
ne środowisko nie tylko kształcenia, ale także wychowania i wdrażania do 
dziedzictwa kulturowego. Przyjmując, że spuścizna kulturowa w Polsce jest 
uznawana za chrześcijańską, można zaakceptować fakt, że wprowadzanie 
w kulturę jest zarazem szeroko rozumianym przygotowaniem do wycho-
wania w wierze. W tym kontekście pojawiają się nawet bardziej radykalne 
wypowiedzi, że w Polsce nie są potrzebne szkoły katolickie, gdyż zarówno 
dyrekcja, jak i nauczyciele są w większości katolikami, zatem w praktyce 
realizują misję szkoły katolickiej. Z drugiej strony napotyka się na wypo-
wiedzi, że szkoła publiczna jako instytucja wychowawcza, mimo kolejnych 
reform edukacji, przeżywa kryzys wynikający z nadmiernego skupienia na 
funkcji nauczania, realizacji podstaw programowych oraz słabego przy-
gotowania nauczycieli do realizacji funkcji wychowawczej, co powoduje 
osłabienie jej działalności wychowawczej i profilaktycznej, a nawet zagu-
bienie płaszczyzny aksjologicznej tak niezbędnej do wychowania. Dodat-
kowo działania władz oświatowych prowadzące do zamykania małych szkół 

281 Kongregacja do Spraw Edukacji Katolickiej, Szkoła Katolicka, nr 45, w: Rada Szkół 
Katolickich w Polsce, Szkoła katolicka w nauczaniu Kościoła. Wybór dokumentów, Szczecin 
– Warszawa 2002.

282 Por. Szkoła Katolicka, nr 47; W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole kato
lickiej, Warszawa 2010; H. Lombaerts, The Management and Leadership of Christian Schools, 
Groot Bijgaarden–Rome 1998; E. Osewska, Edukacja religijna w szkole katolickiej w Anglii 
i Walii w świetle “Living and Sharing Our Faith. A National Project of Catechesis and Religious 
Education”, Tarnów 2008; A Theology for Europe. The Churches and the European Institutions, 
red. J. Barnett, Bern 2005.
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przyczyniają się do masowości szkoły, w której łatwo o zagubienie indywi-
dualności ucznia. Przy takim spojrzeniu na szkołę trudno uznać, że może 
być ona instytucją wychowującą do wiary; w takiej sytuacji nawet obecność 
w niej nauczania religii nie zmienia tej rzeczywistości. Nie wchodząc szcze-
gółowo w zagadnienia podejmowane w czasie nauczania religii w szkole, 
należy stwierdzić, że lekcja religii nie może w pełni realizować funkcji ini-
cjacyjnej i formacji do wiary ze względu na jej status w szkole publicznej. 
Poprzez wypełnianie funkcji nauczania i wychowania może jednak przygo-
towywać ucznia i towarzyszyć mu na drodze wyboru wiary. Wskazuje na 
to Dyrektorium Kościoła katolickiego w Polsce: „Inicjacyjna funkcja katechezy 
winna znaleźć swe urzeczywistnienie głównie w parafii, nawet wówczas, 
gdy, w przypadku dzieci i młodzieży, nauczanie religii odbywa się w szkole. 
W ten sposób inicjacyjna katecheza parafialna dopełnia szkolne nauczanie 
religii. Przejęcie inicjacyjnej funkcji katechezy przez duszpasterstwo para-
fialne wynika z eklezjalnej natury samej katechezy”283.

*   *   *

Mądre i odpowiedzialne wychowanie nigdy nie było rzeczywistością pro-
stą. Jednak wydaje się, że obecnie, w warunkach ponowoczesności, staje się 
rzeczywistością coraz trudniejszą, wymagającą dużej odpowiedzialności, 
mądrości i szlachetności wychowawców, którzy otrzymują coraz mniejsze 
wsparcie od współczesnego społeczeństwa i kultury. Narastający chaos ak-
sjologiczny wraz z niezwykle szybkim rozwojem technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych oraz wzrastającym tempem życia powoduje sytuację 
chaosu, bezładu i zagubienia wychowawców, którym brakuje stałych punk-
tów odniesienia. Dotyczy to nie tylko samych rodziców, którzy najczęściej 
nie posiadają odpowiedniego przygotowania pedagogicznego, ale rów-
nież nauczycieli, którzy zostali przygotowani do realizacji swojego zawo-
du i systematycznie uczestniczą w doskonaleniu zawodowym. Współcze-
śni wychowawcy stawiają coraz więcej pytań: Jak wychowywać? Do czego 
się dowoływać? Co czynić w obecnym kontekście społeczno-kulturowym? 
Wielość i różnorodność odpowiedzi udzielanych w popularnych przeka-
zach medialnych i ponowoczesnych publikacjach jeszcze bardziej utrudnia 
udzielenie odpowiedzi. Wydaje się, że w takiej sytuacji najważniejsze jest 

283 Dyrektorium katechetyczne, nr 53.
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połączenie wysiłków wychowawczych rodziny i szkoły, aby urzeczywistniać 
cel wychowawczy, którym nie jest formowanie jakichś szczegółowych przy-
miotów wychowanka, ale realizacja wychowania integralnego, dążącego do 
pełni człowieczeństwa w wymiarze osobowym i religijnym. Drobiazgowe 
wskazania i fascynacja praktycznymi sposobami wychowania powinna być 
odrzucona na rzecz realizacji dobra osoby ludzkiej, zwłaszcza w sytuacji, 
kiedy „barbarzyńcy stoją u bram”. Pragnienie dobra wychowanka wyraża-
ne zarówno przez rodziców jak i nauczycieli (chociaż niekiedy odmiennie 
rozumiane) powinno prowadzić do wspólnego określenia tego, co najważ-
niejsze w wychowaniu, a pominięcie czego doprowadzi do degradacji czło-
wieka. Nie pomoże przerzucanie odpowiedzialności rodziny na szkołę, zaś 
szkoły na rodzinę. Obydwie instytucje, stając w obliczu aktualnych wyzwań 
i zagrożeń wychowawczych, muszą wykazać się odpowiedzialnością i stać 
się środowiskami sprzyjającymi wychowaniu i zachowującymi fundamenty 
aksjologiczne.





ZAKOŃCZENIE

W niniejszej monografii ukazano rodzinę i szkołę jako dwie podstawowe 
wspólnoty wychowawcze w perspektywie pedagogicznej, aksjologicznej, eg-
zystencjalnej i teologicznej, przypominając, że polska rodzina jako wspól-
nota wychowawcza zawsze odgrywała ogromną rolę w procesie kształtowa-
nia człowieka. Dzięki niej, mimo usunięcia Polski na ponad sto lat z mapy 
Europy, udało się zachować język polski, polską kulturę i katolicyzm, co 
przygotowało Polaków do ogromnego wysiłku, który w konsekwencji przy-
niósł narodowi odzyskanie niepodległości. Po II wojnie światowej, kiedy 
polska szkoła uległa narzuconym jej wpływom ideologicznym, to rodzi-
na wykazywała większą odporność na dyktowane społeczeństwu polskie-
mu polityczne manipulacje. Polska rodzina, istniejąc i realizując swoje 
funkcje w konkretnym kontekście historycznym, politycznym, gospodar-
czym, społecznym, kulturowym, edukacyjnym i religijnym, efektywnie 
wpływała na młode pokolenie, kształtując jego świadomość, troszcząc się 
o kształcenie intelektualne oraz wychowanie emocjonalne, społeczno-mo-
ralne, duchowe, patriotyczne i religijne. Co najważniejsze, dbała o forma-
cję sumienia, pomagając dzieciom i młodzieży w rozróżnieniu dobra od 
zła, prawdy od kłamstwa, wartości od pseudowartości, a także prowadziła 
do spotkania z Bogiem, kultywując polskie tradycje religijne, zachowując 
praktyki religijne, zwłaszcza modlitwę rodzinną, udział we mszy świętej, 
nabożeństwach, procesjach, pielgrzymkach, jak również przeżywanie roku 
liturgicznego w rodzinie. Nawet jeśli przyjąć, że religijność polskiej rodzi-
ny można uznać za religijność ludową, to jej żywa kultura wspierała naj-
młodsze pokolenie w zachowaniu polskości, religijności i wyrastającej z niej 
moralności. Niestety, jak wykazują badania prowadzone nad religijnością 
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Polaków, gwałtowne przemiany społeczno-polityczne wpłynęły na rodzinę, 
osłabiając jej funkcję wychowawczą i religijną.

Polska szkoła, chociaż przestała istnieć w okresie zaborów, to jednak jej 
uczniowie i nauczyciele występowali przeciwko germanizacji i rusyfikacji, 
opowiadając się za zachowaniem języka polskiego przynajmniej na lekcjach 
religii. Krótki okres rozwoju polskiego szkolnictwa w czasie dwudziestole-
cia międzywojennego i realizowana wówczas reforma edukacji zainicjowała 
pozytywne przemiany polskiej szkoły, które niestety zostały dramatycznie 
przerwane wybuchem II wojny światowej. Co jednak pozostaje specyfiką 
Polski – nawet w okresie okupacji niemieckiej Polacy nie poddawali się 
i tworzyli system podziemnej edukacji obejmujący nie tylko niższe pozio-
my szkolnictwa, ale również poziom uniwersytecki, przygotowując wielu 
odpowiedzialnych, szlachetnych i oddanych Polaków. Zdając sobie sprawę 
ze znaczenia polskiej szkoły i przygotowanych przez nią elit intelektualnych, 
zarówno naziści jak i komuniści prowadzili świadomą politykę niszczenia 
polskich elit i degradacji szkoły do roli posłusznego narzędzia w rękach 
okupanta.

Po ponownym odzyskaniu niepodległości (w 1989 roku) w Polsce pod-
jęto debaty dotyczące wizji edukacyjnej polskiej szkoły, które były odbiciem 
nowej sytuacji społecznej, politycznej i kulturowej Polski, ale również od-
zwierciedleniem debat filozoficznych, socjologicznych, edukacyjnych, pe-
dagogicznych i teologicznych dotyczących roli szkoły we współczesnym 
społeczeństwie. O ile w pierwszym etapie tych dyskusji podkreślano potrze-
bę odwołania się do edukacyjnych doświadczeń międzywojennych i zwra-
cano uwagę na opracowanie programu wychowawczego szkoły zgodnego 
z założeniami chrześcijaństwa, co między innymi doprowadziło także do 
powrotu nauczania religii do szkoły, o tyle późniejsze etapy przyniosły 
zderzenie wielu różnorodnych opinii, łącznie z przekazem nowego uję-
cia nurtów marksistowskich i liberalnych, przez co szkoła stała się szybko 
przestrzenią odbijającą walkę polityczną. Szczególnie niebezpieczne z per-
spektywy pedagogiczno-katechetycznej jest realizowanie w szkole wycho-
wania w nurcie liberalnym, które w dużym stopniu umacnia już istniejący 
w społeczeństwie chaos aksjologiczny i utrudnia wychowanie do wartości 
zorientowane na budowę prawidłowej hierarchii wartości. Osłabia także wy-
chowanie społeczno-moralne i religijne, które zostaje podporządkowane źle 
rozumianej wolności, a właściwie samowoli wychowanka. Niestety, kolejne 
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reformy edukacji w Polsce nie tyle budowały na tym, co zostało wcześniej 
wypracowane, ile bardziej niwelowały i wprowadzały wciąż nowe założenia, 
proponując także różne modele odniesienia szkoły do rodziny, często an-
gażując rodziców w życie szkoły, przy ich jednoczesnym podporządkowa-
niu przyjętym celom edukacyjnym, administracyjnym lub organizacyjnym 
(np. udział rodziców w opiece nad dziećmi podczas wycieczek szkolnych, 
zaangażowanie w odnowienie sal szkolnych, zbiórki finansowe...). Dopiero 
ostatnie propozycje edukacyjne niosą nadzieję na tworzenie modelu szkoły 
pozostającej w służbie rodziny, ucznia i wspólnoty lokalnej, uwzględniające 
rzeczywiste założenia partnerstwa edukacyjnego. Z drugiej strony ujawnia-
jąca się współcześnie dysfunkcjonalność wychowawcza rodziny powinna 
skłaniać do podejmowania działań przyczyniających się do nabywania przez 
rodziców odpowiednich umiejętności wychowawczych, tak aby wspólnie ze 
szkołą mogli oni podejmować świadome decyzje dotyczące wychowania 
młodego pokolenia. Ma to duże znaczenie w ponowoczesnej rzeczywistości, 
w której wielu rodziców zdobywa wiedzę pedagogiczną głównie z medial-
nych wypowiedzi celebrytów lub seriali telewizyjnych.

Trzeba pamiętać, że współczesny złożony charakter miejsca i procesu 
wychowania podejmowanego w rodzinie i szkole wynika w dużym stopniu 
z cech aktualnego, coraz bardziej wielokulturowego, zmiennego i płynnego 
społeczeństwa, poddawanego z jednej strony oddziaływaniom sił globali-
zacji, zaś z drugiej potrzebom społeczności lokalnych. Uznając niniejsze 
uwarunkowania, pedagogika i katechetyka muszą dostrzegać zachodzące 
przemiany społeczeństwa, tendencje ekonomiczne, polityczne, społeczne, 
kulturowe, religijne, by prawidłowo rozpoznawać jego aktualne miejsca ży-
cia zarówno pośród najbliższego środowiska społecznego, jak i w wymiarze 
regionalnym, krajowym, europejskim, a nawet światowym. Wychowanie 
podejmowane obecnie przez polskich wychowawców – zarówno rodziców, 
opiekunów jak i nauczycieli – stoi przed wyzwaniami, które niesie ponowo-
czesna, niezwykle dynamiczna rzeczywistość.

Krytyczna analiza sytuacji współczesnej rodziny oraz szkoły w Polsce, 
jak również uwarunkowań wychowawczych wynikających w dużym stop-
niu z obecnego kontekstu politycznego, społecznego, kulturowego, eduka-
cyjnego i religijnego, dokonana przede wszystkim w świetle dokumentów 
Kościoła i państwa polskiego oraz dostępnych opracowań, prowadzi do 
wyartykułowania następujących wniosków pedagogiczno-katechetycznych:
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1. Jeśli nowa rzeczywistość określana jako ponowoczesność lub „płyn-
na nowoczesność” modyfikuje, zmienia i burzy dotychczasowe założenia, 
normy i zasady, to niezbędne staje się przygotowanie młodego pokolenia do 
umiejętności świadomego rozróżniania i wyboru, tak aby nie tylko ulegało 
ono narzucanym prądom społeczno-kulturowym, ale podejmowało własne 
decyzje, świadome i przemyślane, a nie tylko pozorne. W tym kontekście 
szczególnego znaczenia nabiera odpowiedzialne wychowanie do wolności 
oraz formacja sumienia.

2. Ciągłe podważanie znaczenia i potencjalności ludzkiego rozumu na 
rzecz dominacji, emocji, uczuć, intuicji, magiczności, powinno skłaniać 
rodzinę i szkołę do podejmowania świadomego wychowania emocjonal-
nego, wykazującego, że człowiek nie tylko podlega emocjom, ale może też 
podjąć pracę w kierunku lepszego zrozumienia i kontroli emocji. Z kolei 
wychowanie intelektualne nie może pozostać na poziomie bezrefleksyjnego 
odtwarzania przekazywanych treści, ale powinno zawierać elementy przy-
gotowania młodych do dyskusji, debat, wyjaśniania, podawania swoich ar-
gumentów, z zachowaniem szacunku wobec partnerów dyskusji.

3. W sytuacji rozwijającego się rozmywania prawdy, tworzenia post-
prawdy, fake newsów konieczny jest powrót do podstaw antropologicznych 
i przypomnienia, że człowiek potrzebuje uniwersalnej prawdy związanej 
z jego wolnością i sumieniem. I tylko wówczas będzie mógł zdobyć kompe-
tencje do odróżnienia prawdy od najpiękniej podanego kłamstwa.

4. Ciągłe wzmacnianie indywidualizacji, prowadzące do wzrostu egocen-
tryzmu i osłabiania relacji z innymi osobami, wymaga odpowiedzialnego 
powrotu do znaczenia wspólnoty w życiu i rozwoju człowieka, wskazywa-
nia, że jako istota relacyjna, najpełniej wyraża się on przez miłość ku drugiej 
osobie lub osobom. Pozbawiony relacji rezygnuje z istotnego wymiaru czło-
wieczeństwa, co przynosi wymóg prawidłowego wdrażania młodego poko-
lenia do relacji z drugim człowiekiem i udziału w życiu wspólnoty.

5. Charakterystyczną cechą kondycji człowieka żyjącego w ponowocze-
snym społeczeństwie staje się „kryzys sensu”, bowiem zasypany wielością 
stawianych propozycji gubi istotę celu i sensu życia, co często prowadzi do 
sceptycyzmu, obojętności, stanów lękowych i depresji. Dlatego wychowanie 
podejmowane w rodzinie i w szkole musi być ukierunkowane na wspieranie 
młodego człowieka w poszukiwaniu całościowo ujętego sensu życia.
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6. W obliczu silnie rozwijającego się nihilizmu, który prowadzi do roz-
paczy, niezbędne staje się budzenie nadziei i optymizmu poprzez świado-
mie podejmowany przez rodzinę i szkołę proces wychowania do nadziei, 
w tym nadziei chrześcijańskiej znajdującej swoje źródło w zmartwychwsta-
niu Jezusa Chrystusa. W procesie wychowania do wiary, nadziei i miłości 
niezbędna staje się współpraca pedagogiki z teologią niosąca pogłębioną re-
fleksję nad objawieniem i treściami wiary, przywracająca prawdę, że cierpie-
nie i śmierć mogą obrazować bezinteresowną miłość, a człowiek najpełniej 
wyraża siebie w bezinteresownym darze udzielonym drugiej osobie. Ważne, 
by współczesna pedagogika nie zagubiła odniesień do prawdy o człowie-
ku zawartych w Objawieniu, Piśmie Świętym i nauczaniu Kościoła. W tym 
znaczeniu niezbędne staje się przywrócenie pedagogice jej dobrych relacji 
nie tylko z naukami społecznymi, ale przede wszystkim z filozofią i teologią.

7. W ponowoczesnym społeczeństwie ujawniają się różnorodne działa-
nia dążące do wykluczenia z niego sacrum i sprowadzenia wszelkich prze-
jawów religijności do kwestii prywatnych, które nie powinny być prezen-
towane w przestrzeni życia publicznego. Osłabienie chrześcijaństwa (wraz 
z jego wymiarem dogmatycznym, liturgicznym, sakramentalnym, moral-
nym, wspólnotowym, pastoralnym i egzystencjalnym) sprzyja rodzeniu się 
nowych form religijności niedogmatycznej, pozainstytucjonalnej, odrzu-
cającej Objawienie, tradycję, Pismo Święte, nauczanie Kościoła na rzecz 
różnego typu eklektyzmu lub własnej kompilacji religijnej czy własnej du-
chowości. W ponowoczesnej rzeczywistości, ogromnego pluralizmu religij-
nego i zróżnicowanego postrzegania religii, nie zaginął jednak ateizm, który 
przyjmuje formę coraz bardziej otwarcie walczącego z różnymi przejawami 
religii. W tej sytuacji potrzebne jest podejmowanie przez Kościół zróżnico-
wanych inicjatyw religijnych dających dzieciom i młodzieży szanse odna-
lezienia się w odpowiadającym im nurtom duchowości czy zaangażowania 
religijnego, od bardziej tradycyjnych form, takich jak: grupy modlitewne, 
koła różańcowe, kręgi biblijne, ruchy pielgrzymkowe, wolontariat, działania 
na rzecz potrzebujących, dziewczęca służba maryjna, katolickie stowarzy-
szenie młodzieży, światowe dni młodzieży, grupy ewangelizacyjne, muzycz-
ne itp., po nowe, inicjowane przez młodzież. Nie można jednak ograniczyć 
się do samej „akcyjności”, gdyż młodemu człowiekowi niezbędna jest po-
moc w odkrywaniu wartości wspólnoty religijnej, w tym przede wszystkim 
wspólnoty eucharystycznej.
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8. Wejście Polski do Unii Europejskiej i otwarcie na pluralizm religijny 
Europy przyniosły w konsekwencji swoiste „przystosowywanie się” do za-
chodnich propozycji. Stopniowo, ale z dużą dynamiką, w młodym pokole-
niu Polaków zaczęła ujawniać się indywidualizacja i subiektywizacja religij-
na, polegająca na wybiórczym traktowaniu nauczania i wskazań Kościoła, 
rezygnacji z chrześcijańskich uzasadnień stylu życia, porzucania religijnych 
motywacji we wszystkich ważniejszych dziedzinach życia, chaos doktrynal-
ny, światopoglądowy i etyczny, a także zagubienie myślenia metafizycznego 
i zapotrzebowania na wartości duchowe, chociaż niniejsze procesy silniej 
ujawniają się wśród mieszkańców miast niż wsi, to jednak są dostrzegal-
ne. Religijność społeczeństwa polskiego podobnie jak zachodniego staje się 
coraz bardziej świadoma i zróżnicowana, co daje pewne szanse na jej po-
głębienie, jednak niekiedy utrudnia realizację wychowania, a zwłaszcza wy-
chowania religijnego w rodzinie i szkole. Aby nie zagubić religijności mło-
dego pokolenia, niezbędna staje się konsekwentna realizacja wychowania 
do wiary, uwrażliwianie na rzeczywistość duchową, budzenie zainteresowa-
nia tematyką chrześcijańską, wskazywanie na przykłady osób nawróconych, 
przygotowanie do świadomego wyboru chrześcijaństwa. Konieczne staje się 
towarzyszenie dziecku i młodemu człowiekowi na drodze rozpoznawania, 
odkrywania, stopniowego uznawania istnienia Boga i umiłowania Go, co 
winno być realizowane we wszystkich środowiskach wychowawczych.

9. W sytuacji marginalizowania albo usuwania wartości z kultury popu-
larnej niezwykle ważna staje się kwestia osobowych wzorców, autorytetów, 
mistrzów – nosicieli wartości, które dzięki nim mogą zostać rozpoznane 
przez dzieci i młodzież, i które stanowią przeciwwagę dla funkcjonujących 
w ponowoczesnej kulturze „fałszywych mistrzów życia”, proponujących 
łatwe przyjemności albo utopijne nigdy niezaspokajane cele. To dlatego 
szczególnego znaczenia nabiera świadomość wychowawcza, kultura peda-
gogiczna oraz czytelne postawy rodziców i nauczycieli, by stawali się rzeczy-
wistymi autorytetami dla wychowanków.

10. Promowany w dobie ponowoczesności chaos aksjologiczny, prowa-
dzący często do anomii, wymaga bardziej niż w poprzednich epokach po-
wrotu do prawidłowego rozumienia wartości, tak by nie były one kolejnym 
narzędziem do manipulacji społecznej i dominacji wartości zgodnych z po-
prawnością polityczną. Stawia to przed rodziną i szkołą wymóg wspólne-
go działania w sferze aksjologicznej i poszukiwania wspólnie adekwatnych 
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modeli wychowania do wartości, kiedy prosta transmisja wartości nie przy-
nosi oczekiwanych rezultatów.

11. Rozwijające się współcześnie ideologie feminizmu i genderyzmu 
przynoszą nowe spojrzenie na płeć, która staje się samodzielnym wyborem 
człowieka, dlatego w wychowaniu realizowanym najpierw w środowisku 
rodzinnym, a później szkolnym, niezbędne staje się podjęcie wychowania 
seksualnego/prorodzinnego obejmującego: prezentację różnic biologicz-
nych i psychicznych między mężczyzną a kobietą, ukazanie równości i kom-
plementarności płci męskiej i żeńskiej, podkreślanie wartości miłości mał-
żeńskiej, znaczenia małżeństwa jako naturalnej i sakramentalnej wspólnoty 
życia i miłości, integralności miłości małżeńskiej, płodności i prokreacji, 
odkrywanie powołania kobiety do macierzyństwa i powołania mężczyzny 
do ojcostwa, podkreślanie etosu miłości łączącej kobietę i mężczyznę, cha-
rakteryzującej się jedynością, wiernością i nierozerwalnością ze wskazaniem 
na przykłady z życia małżeństw zjednoczonych w sakramencie małżeństwa 
i rodzin funkcjonujących jako prawdziwe wspólnoty życia, miłości i wia-
ry. Ideologia gender stanowi ogromne wyzwanie, a nawet zagrożenie dla 
przyszłości człowieka, małżeństwa i rodziny, stąd konieczne staje się dobre 
przygotowanie rodziców i wychowawców do zrozumienia ideologii gender 
i podejmowania prawidłowej prezentacji człowieka z uwzględnieniem jego 
płci, seksualności, kobiecości, męskości, macierzyństwa, ojcostwa, małżeń-
stwa, rodziny i rodzicielstwa.

12. Ponowoczesność doprowadziła konsumpcję do jej wynaturzonej wer-
sji w postaci konsumpcjonizmu, w którym konsumowanie staje się podstawo-
wym celem życia, a nawet swoistą religią. Dlatego wracając do promowanego 
przez papieża Jana Pawła II budowania cywilizacji miłości, w której „być” ma 
zawsze pierwszeństwo przed „mieć”, niezbędna staje się współpraca rodziny 
i szkoły w zakresie wychowania człowieka do odkrywania swojej godności 
niezależnie od posiadanych dóbr materialnych. Dużą pomocą w polskiej 
szkole mógłby być powrót do stosowanych między innymi w elitarnych szko-
łach brytyjskich założeń, że uczniowie przychodzą do szkoły w jednakowych 
mundurkach, nie przynoszą dodatkowych gadżetów wskazujących na status 
finansowy ich rodziców, nie korzystają w trakcie zajęć z telefonów komórko-
wych, co przyczynia się do ograniczenia eksponowania różnic finan sowych, 
z jednoczesnym tworzeniem atmosfery sprzyjającej prezentacji różnorodnych 
umiejętności, zdolności, talentów i osiągnięć uczniów.
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13. Narzucana przez globalne korporacje gonitwa za rozrywką, przyjem-
nością, doznaniami, prowadzi do wszechobecnej hedonii, spychając na mar-
gines społeczeństwa osoby ubogie, chore, starsze, z niepełnosprawnością, 
co stawia przed rodziną i szkołą wymóg budzenia wrażliwości społecznej 
i stałego wychowywania do solidarności społecznej poczynając od prostych 
szkolnych inicjatyw, zbiórek, koncertów, imprez sportowych organizowa-
nych na rzecz potrzebujących, spotkania z osobami wykluczonymi i z oso-
bami, którym udało się zmienić swoje życie przez zaangażowanie w działal-
ność charytatywną, aż po szeroko rozumianą służbę drugiemu człowiekowi.

14. Aby ocalić prawdę o człowieku i jego godności wobec ujawniających 
się we współczesnym społeczeństwie redukcjonizmów człowieka, niezbęd-
ne staje się podejmowanie wychowania w rodzinie i w szkole, budującego 
fundamenty prawidłowej odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek? Nie-
prawidłowa teoria człowieka wynikająca z różnych nurtów ponowoczesnej 
ideologii, kultury i filozofii przynosi dramatyczne konsekwencje wycho-
wawcze. Stąd konieczne staje się realizowanie działań wychowawczych w ro-
dzinie, które będą dopełniane przez szkołę na fundamencie personalizmu. 
Dużą pomocą polskiej rodzinie i szkole mogą stać się teksty Karola Wojtyły/
Jana Pawła II, które ukazują wszystkie wymiary człowieka, akcentując jego 
godność wynikającą z faktu stworzenia na obraz Boży, zbawienia przez Je-
zusa Chrystusa i stałej przemiany wspieranej działaniem Ducha Świętego. 
Niezbędne jest przypominanie, że godność człowieka ma charakter nad-
rzędny, stąd wychowanie osoby ludzkiej musi kierować się kryterium god-
ności i służby prawdziwemu dobru człowieka.

15. Odpowiedzialne wychowanie osoby dokonujące się w kontekście 
uwarunkowań ponowoczesności stawia z jednej strony wymóg realizmu 
wychowawczego pozwalającego na rozpoznawanie zagrożeń i podejmowa-
nie prawidłowych decyzji wychowawczych, jak również konieczność wy-
chowania integralnego obejmującego sferę fizyczną, psychiczną, społeczną, 
moralną, kulturową i religijną. Istotne, by w wychowaniu integralnym nie 
zagubić żadnego wymiaru życia, rozwoju, i wychowania człowieka. Ukazu-
jąc wychowanie integralne w ujęciu chrześcijańskim, trzeba pamiętać nie 
tylko o realizacji celu doczesnego, ale również celu zbawczego.

16. W sytuacji narastającego zagrożenia nie tylko funkcji wychowawczej 
rodziny, ale samej rodziny niezmiernie ważne staje się działanie rządu przy-
gotowującego adekwatną politykę społeczną na rzecz rodziny, przyjmują-
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cą podmiotowe ujęcie rodziny i szeroko rozumiane działania w kierunku 
poprawy sytuacji demograficznej, ekonomicznej, mieszkalnej, zdrowotnej, 
opieki nad dzieckiem, wsparcia zagrożonych dysfunkcjami, działań praw-
nych na rzecz rodziny, regulacji kwestii kultury i mediów oraz wychowania 
młodego pokolenia. Działania prorodzinne nie mogą jednak pozostać tylko 
na poziomie polityki państwa, ale muszą być przenoszone jako jej praktycz-
na realizacja przez poszczególne samorządy lokalne. Im większa świado-
mość podmiotowości rodziny w samorządzie lokalnym, tym większa szansa 
na podejmowanie działań rzeczywiście służących rodzinie, w tym wzmac-
nianie szkoły jako środowiska wychowawczego prawidłowo współpracują-
cego z rodziną. Stawia to również wymóg otwartego spojrzenia na politykę 
oświatową, by uwzględniając współczesny kontekst wychowawczy, sprzyjała 
ona tworzeniu szkoły jako instytucji wychowawczej.

17. Przyjmując, że w kontekście współczesnych uwarunkowań ponowo-
czesności rodzina i szkoła – działając jako odrębne wspólnoty wychowaw-
cze – nie będą mogły sprostać potrzebom i wyzwaniom wychowawczym, 
niezbędne jest odpowiedzialne wdrażanie modelu wzajemnych relacji rodzi-
ny i szkoły, które współpracując z Kościołem i środowiskiem lokalnym jako 
wzajemnie dopełniające się podmioty mają szansę na realizację działań wy-
chowawczych służących integralnemu rozwojowi wychowanka, przy czym 
niezbędne jest zachowanie podmiotowości rodziny, szkoły, wychowanka, 
wychowawcy i wszystkich innych współpracujących instytucji wychowaw-
czych. Ważne jest także zachowanie zasady równych praw i obowiązków 
rodziców i wychowawców w następujących kwestiach: podejmowanie decy-
zji dotyczących działań wychowawczych, uzgadnianie wspólnych celów wy-
chowania, zakładających ich wspólną realizację, uznanie wieloaspektowości 
zjawiska wychowania, jego szans i zagrożeń, wspólne określenie treści dzia-
łań wychowawczych, w tym programu wychowawczego szkoły oraz ustala-
nie zasad, metod, technik i środków wychowawczych. Należy jednak wziąć 
pod uwagę, że wypracowanie partnerskich relacji rodziny i szkoły wyma-
ga dłuższego czasu, budzenia wzajemnego zaufania, akceptacji obydwóch 
wspólnot wychowawczych, prawidłowej komunikacji interpersonalnej oraz 
systematycznego działania tak, aby rodzice odkrywali, że mają rzeczywi-
sty wpływ na procesy wychowawcze podejmowane w szkole, a nauczyciele 
dostrzegali, że podejmowany przez nich proces wychowania jest uznawany 
i doceniany przez rodziców.
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18. Celowa współpraca rodziców i nauczycieli w ramach partnerstwa 
wychowawczego nie może oznaczać rezygnacji z udziału samego wycho-
wanka stosownie do jego poziomu rozwojowego. Wychowanek nie może 
być tylko biernym odbiorcą podejmowanych działań wychowawczych, ale 
powinien aktywnie uczestniczyć w procesie wychowania, stąd potrzeba do-
cenienia roli samorządów szkolnych, grup i organizacji dziecięcych oraz 
młodzieżowych, w których wychowanek uczy się podejmowania decyzji, 
odpowiedzialności, współpracy.

19. Zmienność i zawirowania ponowoczesnego społeczeństwa budzące 
niepokój i niezrozumienie wielu wychowawców niosą wymóg włączenia 
w przygotowanie do zawodu nauczyciela mocnych fundamentów filozoficz-
nych pomagających w nabywaniu podstawowych pojęć, logicznej argumen-
tacji i norm etycznych.

20. Wielość propozycji i pseudo-propozycji pedagogicznych prowadzi 
często do zagubienia rodziców i wychowawców, którą z koncepcji wycho-
wawczych wybrać? Dlatego ważne staje się uzgodnienie prawdy o osobie 
ludzkiej i podjęcie wychowania, które będzie tę prawdę respektować. Się-
gnięcie do założeń filozofii personalistycznej i przyjęcie wynikających z niej 
założeń wychowania pozwala na realizację wychowania integralnego sza-
nującego godność osoby, zakładającego współpracę wszystkich wspólnot 
wychowawczych, autorytet wychowawców, spotkanie i dialog wychowawcy 
z wychowankiem oraz ukierunkowanie na realizację podstawowych warto-
ści, w tym wiary, nadziei i miłości.

Ojciec święty Benedykt XVI w liście skierowanym do diecezji rzymskiej 
na temat wychowania podkreślił, że chociaż zawsze wymagało ono dużego 
wysiłku wychowawczego, to jednak współcześnie wydaje się jeszcze trud-
niejsze niż we wcześniejszych okresach historycznych. Stąd można nawet 
mówić o istniejącym kryzysie wychowawczym związanym z błędnym poj-
mowaniem wychowania, ograniczaniem go do wybranych umiejętności lub 
kompetencji, redukowaniem do zaspokajania potrzeb najmłodszego poko-
lenia. Według papieża doświadczenie lęku o wychowanie rodzi nawet po-
kusę, aby się poddać i rezygnować z misji wychowawczej. Problemy wycho-
wawcze pogłębia dodatkowo „rozłam między pokoleniami”, który utrudnia 
komunikację międzypokoleniową oraz transmisję określonych norm i war-
tości. Patrząc na aktualną sytuację wychowawczą szkoły, papież zdecydowa-
nie zachęca do niepoddawania się i nieustannego podejmowania wychowa-



279Zakończenie

nia człowieka z zachowaniem zasady wolności i odpowiedzialności. Podaje 
warunki autentycznego wychowania: „Wymaga ono przede wszystkim owej 
bliskości i zaufania, które rodzi miłość: mam na myśli pierwsze i podsta-
wowe doświadczenie, jakim jest bądź przynajmniej powinna być dla dzieci 
miłość rodziców. Lecz każdy prawdziwy wychowawca wie, że wychowując, 
musi dać coś z siebie i że tylko w ten sposób może pomóc swoim wychowan-
kom w przezwyciężeniu różnych form egoizmu, by stali się zdolni do praw-
dziwej miłości. Już małe dziecko ma ponadto wielkie pragnienie poznawa-
nia i rozumienia, przejawiające się w nieustannych pytaniach i domaganiu 
się wyjaśnień. Bardzo ubogie byłoby zatem wychowanie ograniczające się 
do podania wiadomości i informacji, a pomijające wielkie pytanie o prawdę, 
przede wszystkim o tę prawdę, która może być przewodniczką w życiu. Do 
prawdy naszego życia należy również cierpienie. Dlatego też, gdy staramy się 
uchronić najmłodszych od wszelkich trudności i bolesnych doświadczeń, 
powstaje niebezpieczeństwo, że pomimo naszych dobrych intencji wyrosną 
na osoby słabe i małoduszne: zdolność do miłości jest bowiem związana ze 
zdolnością do cierpienia – i cierpienia z innymi. I tak dochodzimy, drodzy 
przyjaciele z Rzymu, do najdelikatniejszego być może aspektu dzieła, jakim 
jest wychowanie, a mianowicie: znalezienia właściwej równowagi między 
wolnością i dyscypliną. Bez zasad postępowania i życia, obowiązujących na 
co dzień, także w rzeczach błahych, charakter się nie kształtuje i nie jest się 
przygotowanym do stawienia czoła próbom, których nie zabraknie w przy-
szłości. Więź wychowawcza to przede wszystkim jednak spotkanie dwóch 
wolności, a dobrze wychować znaczy nauczyć właściwego korzystania z wol-
ności. W miarę jak dziecko rośnie, staje się nastolatkiem, później młodym 
człowiekiem; powinniśmy zatem godzić się na ryzyko wolności i być zawsze 
gotowi pomagać w korygowaniu błędnych idei i wyborów. To natomiast, 
czego nie powinniśmy robić nigdy, to nie reagować na błędy, udawać, że 
ich nie widzimy, czy – gorzej – uczestniczyć w nich, jak gdyby były nowymi 
horyzontami postępu ludzkości. W wychowaniu nie można zatem obejść się 
bez autorytetu, który uwiarygodnia sprawowanie władzy. Jest on owocem 
doświadczenia i kompetencji, lecz przede wszystkim zdobywa się go dzięki 
konsekwentnemu życiu i osobistemu zaangażowaniu, wyrażającemu praw-
dziwą miłość. Wychowawca jest więc świadkiem prawdy i dobra: oczywi-
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ście, on również jest słaby i może popełnić błąd, lecz będzie wciąż na nowo 
starał się konsekwentnie pełnić swoją misję”1.

Według papieża Benedykta XVI współczesny wychowawca nie może 
poprzestać jedynie na przekazywaniu wiedzy, ale musi świadomie i kon-
sekwentnie podejmować wychowanie młodego pokolenia, ponieważ jest 
odpowiedzialny za swojego wychowanka i wobec wychowanka, ale także 
wobec społeczeństwa, jak również wobec Kościoła i Boga. Jeśli następują tak 
ogromne zmiany ideologiczne, społeczne, kulturowe i religijne, które wpły-
wają na formowanie nowych pokoleń, to z tego względu niezbędne staje się 
wychowanie społeczne, kulturowe, obywatelskie i religijne, które przygotu-
je młode pokolenie do podjęcia odpowiedzialności za społeczeństwo. Stąd 
nawet stając w obliczu najgroźniejszych wyzwań wychowawczych, wycho-
wawcy nie mogą tracić nadziei, ale powinni kierować się ku pierwszemu 
nauczycielowi, Jezusowi Chrystusowi, który na nowo przywraca nadzieję, 
że z Nim i w Nim wszystko jest możliwe.

1 Benedykt XVI, List do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania, 21 I 2008, ht-
tps://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/listy/wychowanie_21012008.html (do-
stęp: 14.08.2020).
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SUMMARY

While the Christian culture, human life and human dignity are under 
growing threat, the milieus in which humans may feel secure, grow and live 
a fully human life assume special importance. That is why at the beginning 
of the 21st century, it is the family which (despite its emerging dysfunctions) 
remains the prime environment of human growth and education, the 
environment which, to a large extent, shapes the human condition, choices 
of values and norms, personal and religious integrity. Thanks to strong ties 
between family members, the variety of family relationships including, 
above all, a disinterested attitude of service to the other person, the family 
is still a community in which the person is selflessly welcomed and loved, 
and no educational institution is capable of duplicating the bonds of love 
that occur therein.

In the Christian worldview the family has its dignity and, at the same 
time, is called to become what it is by nature, i.e. a community of life and 
love built on the foundation of the sacrament of matrimony and destined 
for holiness. The Christian family strives to be a living part of the Church 
through the priestly, royal and prophetic mission of Jesus Christ. Its essence 
and tasks are determined by love of the spouses and their offspring, the love 
which rises from God’s love. The Church documents, therefore, repeatedly 
emphasize the right and duty of parents to be first and foremost educators of 
their children (Cf. Familiaris Consortio 36). In order to fulfill its educational 
mission, in the face of current challenges and threats, the family needs 
a proper, positive support from school and the Church.
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The school functions as an educational institution subject to the 
control of the relevant educational authorities, and its assumptions and 
development depend to a large degree on the current educational policy. 
The contemporary school in Poland, similarly to the family, faces a variety 
of external threats and, at the same time, generates manifold irregularities. 
Difficulties resulting from external factors include: the perpetual reform of 
school, changes in the priorities of educational policy and financial problems. 
The internal difficulties are: e.g. encyclopedism, the stressful character of 
school, the lack of an unequivocal educational profile, the poor preparation 
of the staff to take up educational issues, difficulties with communication 
and partnership-based treatment of parents in the implementation of 
school’s educational activities.

And yet, in all these areas there are still ‘reserves’ which enable 
intensifying educational activities of school. However, this requires being 
open to new initiatives, courage and hard effort by all persons involved in the 
educational process. Constantly emerging proposals to ‘repair’ schools give 
rise to new discussions and debates over the premises, goals and methods 
of education and upbringing at Polish school. The reform of the educational 
system initiated at the beginning of the socio-political breakthrough is still 
underway and it does not produce the expected results. That is why, if the 
contemporary school in Poland aims at responding to current challenges, 
then, by educational law, it must become an educational institution.

The present monograph The Family and School in Poland and 
Contemporary Educational Challenges emphasizes two essential milieus 
which participate in the educational process: the family and school (which 
should work in a partnership). As the issue is herein taken up from the 
perspective of Christian pedagogy and catechetics, the reference to the 
teaching of the Catholic Church (including the one in Poland) was necessary.

The main objective of the monograph is to present the family and school 
in Poland (after the socio-political breakthrough in 1989) as key educational 
communities that face various educational challenges and threats flowing 
from violent changes of political, social, cultural, ideological, educational 
and religious character that take place in Poland, in Europe and even in 
a broader context of present civilization (the North Atlantic civilization in 
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particular). Among crucial questions that need to be addressed are: Are the 
family and school capable of saving the world of culture threatened by ‘the 
civilization of death’? If so, to what degree? Where do these main educational 
challenges and threats arise from? What do they consist in? What influences 
do present social, cultural, economic, political and religious changes have 
on the process of bringing up a child and adolescent? What civilizational 
factors support, or hinder, the educational process? To what degree? Who 
determines the educational priorities in the present socio-cultural context in 
Poland? Is the issue of the educational relationship between the family and 
school still worth undertaking (in theory and in practice) given the present 
context of civilization? Does the educational reform in Poland advance the 
family and school’s educational task? What are the levels of cooperation 
between the family and school that support the education of the young 
generation? What actions of the state are conducive to proper upbringing in 
the family and at school? To what extent have the national debates regarding 
the family covered the issue of contemporary educational challenges?

In order to answer the above questions, we need to analyze in detail the 
contemporary conditions of upbringing, present the family and school in 
Poland as educational milieus, determine the opportunities and threats as 
regards the educational cooperation between the family and school, and 
search for relevant educational and catechetical solutions.

The reference materials for the analysis are Church and state documents 
which deal with educational issues (especially the documents of the Second 
Vatican Council, post-conciliar catechetical and educational documents as 
well as the teaching of Paul VI, John Paul II, Benedict XVI and Francis). In 
order to present the full picture of education in the family and school, the 
context of contemporary upbringing and the personalistic vision of humans 
and education, the author drew on current sociological, psychological, 
pedagogical, catechetical, theological and philosophical works. The solutions 
to the present educational challenges were searched for in personalism and 
Christian humanism. Among well-known representatives of these currents 
that appear in the monograph are: Romano Guardini, Gabriel Marcel, 
Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, as well as Polish authors: Franciszek 
Adamski, Jerzy Bagrowicz, Czesław Bartnik, Mieczysław Gogacz, Barbara 
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Kiereś, Stefan Kunowski, Zbigniew Marek, Marian Nowak, Krystyna Ol-
brycht, Elżbieta Osewska, Alina Rynio, Józef Stala, Janusz Tarnowski, Józef 
Wilk, Karol Wojtyła / Jan Paweł II and Jacek Woroniecki.

The issue of the educational mission of the family carried out hand in 
glove with the Church has already been the subject of academic reflection. 
What is more, separate studies have presented each of the three basic 
educational realities: the family, school and the Church. That is why the 
author presented the family and school as educational environments that 
retain their distinctiveness and originality, but also function in (more or 
less effective) cooperation. This monograph does not focus so much on the 
educational partnership of the family and school, but rather presents them as 
educational milieus colliding with the contemporary socio-cultural reality 
known as postmodernity or ‘liquid modernity’. We also need to explore the 
term ‘education’ which has a variety of meanings. Contemporary concepts 
of Christian pedagogy and educational practice attempt to overcome one-
faceted approaches to education so that its more multi-faceted character is 
brought to light: physical as well as socio-moral development, psychological 
maturation, cultural formation and religious maturity. Thus, it is integral 
education which covers all spheres of human growth and comprehensive 
development, achieving the earthly as well as the ultimate goal. Every single 
concept of education is dependent on its underlying concept of what it is to be 
human. In this work the author refers to personalism, and the anthropology 
of Karol Wojtyła / Jan Paweł II in particular. Thus, education is presented 
as integral and based on the foundation of personalism and teaching of the 
Church. In this perspective we recognize human striving for full growth, 
reject one-faceted approaches and at the same time we emphasize the need 
for educational bond between the educator and ‘disciple’, which is rooted 
in the personalistic norm by Karol Wojtyła. Here we consider the entire 
human being living in harmony with the truth about themselves, and (also 
thanks to educators and communities) pursuing love, which they expresses 
fully through the gift of themselves. The ‘disciple’ should encounter a reliable 
educator, a master – persons who cherish the truth they proclaim and ‘walk 
the talk’.
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A comprehensive presentation of the family and school in Poland in the 
face of contemporary educational challenges requires appropriate methods. 
Thus critical analysis, synthesis and comparative methods have been 
applied. The method of critical analysis of source materials allows for an in-
depth review of the Church and state documents as well as selected studies. 
Thanks to synthesis we are able to collect and systematically organize the 
scattered content related to the issue. The comparative method, on the 
other hand, helps to juxtapose various educational propositions put into 
practice in the family and at school, as well as their references to philosophy, 
pedagogy and theology.

The above issue is presented in the three complementary chapters. 
In the first chapter, ‘The Context of Contemporary Education’, we reflect 
on postmodernity with all its conditions, with special emphasis on 
individualism, consumerism and cultural changes. From the perspective of 
Christian education, it is secularization, atheism, religious indifference and 
pluralism that play a significant role here. A full picture of the contemporary 
family and school in Poland as milieus colliding with current educational 
challenges must convey the transformation of the family and school as the 
result of socio-political breakthrough in 1989 (see last part of Chapter One). 
The second chapter, ‘Personalistic Vision of a Human Being and Education 
as the Response to Contemporary Reductionism’, covers current reductionist 
visions of a human and humanity, as well as the perspective in which humans 
are people endowed with value and dignity as the one created by God, saved 
and sanctified. The human person is not only a thinking being that is free 
and capable of creating culture but, above all, open to others and called to 
respond to the gift of God’s love through interpersonal relations with Him 
and the other person. That is why the community aspect of education has 
been shown.

After presenting a variety of challenges and threats arising from ‘liquid 
modernity’, the vision of man according to the teaching of the Church, in 
chapter three, ‘Upbringing in a Family and School in Postmodernity’, the 
author covers the relation between adopting a certain concept of human 
and putting into practice a given concept of education, main objectives 
of education and an outline of integral education that is in accord with 
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Christian inspirations. Since postmodernity entails axiological chaos, 
it is necessary that education to values/virtues be presented, with special 
emphasis on hope, love and faith.

A critical analysis of the situation of the contemporary family and school 
in Poland as well as the current educational conditions arising predominantly 
from the political, social, cultural, educational and religious context leads to 
the following pedagogical and catechetical conclusions:

1. If the new reality called postmodernity or ‘liquid modernity’ modifies 
and mixes the existing assumptions, norms and tenets, then it is crucial to 
help the young generation consciously discern and choose so that they do 
not succumb to the imposed socio-cultural trends but are capable of making 
their own, deliberate decisions. Thus, educating to freedom and formation 
of conscience assume special importance.

2. Undermining the significance and potential of human reason for the 
sake of the domination of feelings, intuition, and magic should encourage the 
family and school to undertake conscious ‘education of emotions’, showing 
that a person is not only subject to them, but may work to better understand 
and control emotions. On the other hand, intellectual education should not 
consist of thoughtless reproduction of mental content, but should include 
preparing young people to present their arguments respectfully towards 
partners in a discussion.

3. In the face of blurring the truth, creating post-truth and fake news, 
there is a need for the return to the anthropological foundations and 
reminding that humans need universal truth and the ability to distinguish 
the truth from lies.

4. Current reinforcement of individualisation that deepens egocentrism 
and weakens bonds with others, requires responsible emphasis on the 
significance of community in human life and growth as well as proper 
introduction to the life of a community.

5. A characteristic trait of living in postmodern society is ‘the crisis of 
meaning’, that is why education in the family and school should be focused 
on supporting young people in their search for the comprehensive meaning 
in life.
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6. In the face of growing nihilism that leads to despair, it is essential 
to awaken hope and optimism through conscious education towards hope, 
including Christian hope that arises from the resurrection of Jesus Christ. 
In the process of educating towards faith, hope and love, it is necessary 
that pedagogy cooperates with theology which gives an in-depth reflection 
regarding revelation and the truths of faith.

7. In postmodern society there are various attempts to exclude sacrum 
and reduce all expressions of religious life to privacy. The weakening of 
Christianity (its dogmatic, liturgical, sacramental, moral, community, 
pastoral and existential dimensions) is conducive to the emergence of new 
forms of extra-institutional religiosity, religious eclecticism or spirituality 
‘on one’s own’. However, in the postmodern reality of enormous religious 
pluralism, atheism has not disappeared but rather takes the form of an 
increasingly open fight against various manifestations of religion. It is 
necessary for the Church to undertake various religious activities that give 
children, youth and adults an opportunity to find themselves in the right 
spirituality or religious commitment.

8. The religiosity of Polish and Western societies is becoming more 
and more conscious and diversified, which is a chance to deepen it, and 
yet sometimes makes it difficult to educate children in faith. Therefore, it 
becomes necessary to accompany a child and young person on their way to 
discover and gradually recognize the existence of God and to love Him. This 
should be realized in all educational milieus.

9. Faced with marginalization or removal of values from popular culture, 
we need to emphasize the question of role models, authorities, leaders who 
hold onto values and thanks to whom children and youth may recognize 
them.

10. In the face of axiological chaos (promoted in postmodernity) which 
leads to anomie, we must return to proper understanding of virtues and 
values so that they are not another tool to manipulate society or simply 
conducive to political correctness. This means that the family and school 
should cooperate in the axiological sphere and search for the right models 
of education towards values.
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11. While contemporary developing ideologies of feminism and 
genderism shed light on the sexes, education undertaken first in the 
family and later at school should be pro-family in character. This includes: 
presentation of biological and psychological differences between men and 
women, showing equality and complementarity of the sexes, emphasizing 
the value of conjugal love, the significance of marriage as a natural and 
sacramental community of life and love, integrity, fertility and procreation, 
discovering the vocation of a woman to motherhood and man’s calling to 
fatherhood, emphasizing the ethos of love that connects a woman and a man, 
characterized by unity, fidelity and indissolubility with examples of married 
couples united in the sacrament of matrimony and families functioning as 
true communities of life, love and faith.

12. Postmodernity has turned consumption into consumerism which 
considers consuming the basic goal of life, a religion per se. While returning 
to the civilization of love, promoted by John Paul II, in which being has 
always a priority over having, it is necessary that the family and school 
jointly educate humans to discover human dignity regardless of material 
goods.

13. Pursuit of entertainment, pleasure and sensations imposed by global 
corporations leads to the ubiquitous hedonia, pushing the poor, the sick 
the elderly and the disabled to the margin of society. Thus, the family and 
school should awaken social sensitivity and constantly educate the young to 
the ‘civilization of love’.

14. In order to save the truth about humans and human dignity in the 
face of emerging reductionisms, it is necessary to educate in the way that 
fosters the correct answer to the question: who is man? The texts by Karol 
Wojtyła / John Paul II may be of great help here as they reveal all dimensions 
of human life emphasising human dignity from being created in the image 
of God, saved by Jesus Christ and constantly transformed by the Holy Spirit. 
Since it is of prime importance, human education must incorporate the 
criterion of human dignity and service to the real good of human being.

15. Responsible education provided in postmodernity should be 
educationally realistic (recognizing threats and making right educational 
decisions) as well as integral, that is covering all spheres. It is crucial not 
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to miss out any aspect of the life and growth of a person. In the Christian 
perspective integral education must include not only earthly goals but also 
redemptive purpose.

16. In the face of increasing threats not only to the educational function 
of the family, but to the family itself, it is extremely important that the 
government prepares an adequate social policy for the family (perceived 
as a subject), and broadly understood actions aimed at improving the 
demographic, economic, residential, health and childcare situation, support 
for families at risk of dysfunction, legal actions for the family, regulation of 
culture and media issues, and education of the young generation. However, 
pro-family activities cannot remain only at the state policy level, but must be 
implemented by individual local governments. Educational policy, taking 
into account the contemporary educational context, should favor the school 
as an educational institution.

17. In the context of contemporary conditions of postmodernity, the 
family and school, acting as separate educational communities, may not be 
able to meet these needs and educational challenges. It is necessary, therefore, 
to implement the model of mutual relations between the family and school 
which (in cooperation with the Church and the local community) as 
complementary entities have a chance to implement educational activities 
aimed at the integral development of the ‘disciple’. However, it is important 
to maintain the subjectivity of the family, school, ‘disciple’, educators and all 
other educational institutions which cooperate. Developing family-school 
partnerships takes time – it requires building mutual trust, mutual acceptance 
of both educational communities, proper interpersonal communication 
and systematic action so that parents discover that they have a real impact 
on the educational processes undertaken at school, while teachers perceive 
that their upbringing efforts are recognized and appreciated by parents.

18. The deliberate cooperation of parents and teachers within the 
educational partnership should not entail the lack of participation of the 
pupil themselves (in accord with the level of their development). The 
‘disciple’ cannot be only a passive recipient of educational programmes, but 
should actively participate in the process, hence the need to appreciate the 
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role of school councils, groups and organizations for children and youth, in 
which the ‘disciple’ learns to make decisions, cooperate and be responsible.

19. The postmodern society, with its changeability and turmoil, causes 
anxiety and miscomprehension in many educators. This requires strong 
philosophical foundations in the process of preparation for the teaching 
profession that help acquire basic concepts, logical arguments, and ethical 
norms.

20. The multitude of proposals (including pseudo-pedagogical proposals) 
often confuses parents and educators. That is why, it is important to recall 
the truth about the human person and to provide education that respects 
this truth. Drawing on the premises of personalistic philosophy enables 
the implementation of an integral education that respects the dignity of 
a person, assumes cooperation of all educational communities, the authority 
of educators, encounter and dialogue between the educator and the ‘disciple’, 
and focuses on the realization of virtues, including faith, hope and love.

Holy Father Benedict XVI in a letter to the diocese of Rome regarding 
education emphasizes that although education has always required a great 
educational effort, today it seems even more difficult. The concern about 
education may even prompt us to give up the educational mission. Looking 
at the current educational situation, it is important to encourage educators 
not to lose hope while facing the most dangerous educational challenges. 
It is important to turn to the first teacher, Jesus Christ, who restores hope 
that everything is possible with Him and in Him.


