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WPROWADZENIE 

 

 

Problematyka sprawności moralnych wychowawcy stawia w cen-
trum zainteresowania pytanie o to, kim jest wychowawca jako człowiek, 
jaki jest sens jego pracy i w jakim stopniu jest on twórcą samego siebie,  
a w jakim „efektem” instytucjonalnego przygotowania.  

Bycie wychowawcą ma wymiar relacyjny i dialogiczny. Oznacza 
pozostawanie wobec drugiej osoby. To obecność wychowanka nadaje 
sens i potrzebę byciu wychowawcy. W działaniu wychowawczym reali-
zowane jest pragnienie uczestniczenia w rozwoju drugiej osoby, czego 
rezultatem jest urzeczywistnianie potencjalności rozwojowej wycho-
wanka. Odpowiedzialność za jakość swojego bycia oraz współodpo-
wiedzialność za jakość bycia drugiej osoby wymaga od wychowawcy 
kształtowania usprawnień, między innymi moralnych. Istnieje bowiem 
nierozerwalna jedność działania wychowawczego i etycznego: działanie 
jest skierowane ku drugiej osobie, podejmowane dla jej dobra i w poczu-
ciu odpowiedzialności za nią. Sprawności moralne ujawniają się poprzez 
świadome i dobrowolne skierowanie się wychowawcy ku spełnianiu 
aktów moralnie dobrych. Wymagają więc prawości obu władz 
wewnętrznych człowieka, czyli usprawniania przez wychowawcę i ro-
zumu, i woli. Skutkiem jest nastawienie, czyli względnie trwała zdatność 
do dokonania określonych czynów. Sprawności moralne są więc naby-
wane w drodze własnego rozwoju. Są dostępne każdemu wychowawcy, 
ale ta powszechność nie oznacza, że wszyscy posiadają je w równym 
stopniu. Sprawności moralne nabywa ten wychowawca, który nieustan-
nie pracuje nad sobą i wytrwale w tym trudzie dąży do doskonałości. Co 
prawda stan doskonały jako idealny jest dla człowieka nieosiągalny, ale 
już samo dążenie do doskonałości jest jej doświadczalnym potwier-
dzeniem.  

Kształtowanie sprawności moralnych ma pozytywne następstwa  
w postaci słuszności wyboru przez wychowawcę wariantów istniejących 
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w kontekście realizowanego celu oraz łatwości działania, czyli stosunko-
wo niewielkiego nakładu sił w porównaniu z wielkością czynionego 
dobra. Wartość konsekwencjalna sprawności moralnych wychowawcy 
dotyczy też osób, w relacji z którymi realizuje on zadania zawodowe; 
horyzontem bycia wychowawcy jest relacja z wychowankami. Z tych 
istotnych powodów problematyka sprawności moralnych stanowi przed-
miot zainteresowań Autorów współtworzących przedłożoną monogram-
fię. Jej celem poznawczym jest wzbudzenie refleksji nad znaczeniem 
sprawności moralnych w wychowaniu, zwłaszcza w odniesieniu do 
osoby wychowawcy, co powinno mieć pozytywne następstwa także  
w zakresie kształtowania sprawności moralnych wychowanka. Świado-
mość znaczenia sprawności moralnych oraz pragnienie ich urzeczy-
wistniania w procesie wychowania przez jego podmioty jest zakładaną 
praktyczną użytecznością monografii.  

Proponowaną lekturę rozpoczyna artykuł pedagoga Andrzeja 
Michała de Tchorzewskiego zatytułowany Sprawności moralne jako wyraz 

świadomości wychowawczej i kultury pedagogicznej. Autor dokonuje istot-
nych rozstrzygnięć terminologicznych oraz wskazuje na trzy sprawności 
moralne współdeterminujące jakość rodzinnego procesu wychowania 
oraz szkolnego procesu nauczania. Są to: miłość, roztropność oraz 
cierpliwość. Analizując ich potrzebę i pożytek w wychowaniu, Autor 
zaprasza do podjęcia pogłębionej refleksji nad tym, co wyraża mądrość 
życiową oraz mądrość wychowawczą.  

Pedagog i psycholog Alina Rynio w artykule zatytułowanym 
Oczekiwane cechy osobowe nauczycieli i wychowawców charakteryzuje rolę  
i znaczenie wzoru osobowego w wychowaniu, zaznacza i uzasadnia 
pilną potrzebę powrotu do wychowania z udziałem mistrzów i wzorów 
osobowych, wskazuje na fundamentalne wymiary dojrzałości osobowej, 
intelektualnej, emocjonalnej, dojrzałości w działaniu, wreszcie dojrza-
łości tkwiącej w stosowanej przez wychowawców metodyce pracy. 
Autorka ze znawstwem dokonuje diagnozy doświadczanej współcześnie 
rzeczywistości wychowawczej oraz – co wydaje się szczególnie ważne – 
udziela cennych wskazówek, jak być nauczycielem na miarę XXI wieku. 

Wiktor Sawczuk, pedagog, w tekście zatytułowanym Co nam po 

sprawnościach moralnych? Pedagoga refleksji kilka zaprasza Czytelnika do 
podjęcia namysłu nad kondycją współczesnego świata. W perspektywie 
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wychowania stawia pytania o zagrożenia sfery moralnej w skonflikto-
wanym świecie, o „przydatność” sprawności moralnych w codziennym 
życiu, wreszcie o miejsce kodeksów moralnych w dobie, w której 
absolutna wolność jawi się jako wartość najwyższa. Autor zachęca do 
podjęcia refleksji nad rolą i znaczeniem sprawności moralnych 
wychowawców żyjących w dobie ponowoczesności. Wydaje się, że brak 
takiego namysłu powodować może nie tylko zubożenie procesu 
wychowania, ale nawet jego zagrożenie. 

Matematyk, filozof i... poeta, Sławomir Krzyśka, w artykule zatytu-
łowanym Rola sprawności moralnych w bezpieczeństwie emocjonalnym dziecka 

precyzyjnie omawia pojęcie bezpieczeństwa ontologicznego człowieka 
oraz wskazuje na jego znaczenie w rozwoju osoby. Czytelnik odnajdzie 
refleksje na temat roli i siły słów w konstruowaniu bezpieczeństwa 
emocjonalnego, jak również roli i siły emocji – także w perspektywie zadań 
wychowawczych rodziców. Szczególnie interesujące są rozważania Autora 
o literaturze dziecięcej jako nośniku wartości, wzorców osobowości i postę-
powania oraz jej znaczeniu w rozwoju młodego człowieka. W czasach, gdy 
witryny sklepowe oraz internetowe wypełnione są obficie literaturą 
dziecięcą, konieczna jest umiejętność oceny i dokonania wyboru tej pozycji, 
która najlepiej ma służyć dobru dziecka. Prezentowany artykuł może 
stanowić cenną pomoc w tym zakresie. 

Pedagog Małgorzata Łobacz w tekście Sprawności moralne drogą do 

szacunku wobec osób marginalizowanych. Aspekt etyczno-pedagogiczny zapra-
sza do refleksji na temat pożądanych postaw moralnych przejawianych 
względem osób marginalizowanych. Szczególną uwagę w tym za-kresie 
Autorka zwraca na cnoty miłości, roztropności oraz cierpliwości. W 
artykule Czytelnik odnajdzie rozważania na temat roli sprawności 
moralnych w podmiotowym podejściu do marginalizowanych osób, jak 
również analizę zadań stojących przed wychowawcami w obliczu 
urzeczywistniania potencjalności osobowej uczniów marginalizowa-
nych. Sprawności moralne są istotne w życiu każdego człowieka, wydaje 
się jednak, że szczególnie potrzebne są w stosunku do osób, które z róż-
nych przyczyn nie są w stanie same chronić się przed przedmiotowym 
ich traktowaniem. Autorka zwraca uwagę na słuszne prawa osób mar-
ginalizowanych, między innymi prawo do respektowania podmioto-
wości. Sprawności moralne współdecydują o poszanowaniu tego prawa. 
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Igor Kozak, psycholog i teolog, w artykule Sprawności moralne w wy-

chowaniu dziecka uzależnionego od narkotyków wskazuje na podstawie 
przeprowadzonych badań, że współcześnie narkotyki są dostępne 
niemal każdemu uczniowi. Autor wyjaśnia fizjologiczny i psycholo-
giczny mechanizm uzależnienia młodego człowieka, ze szczególnym 
uwzględnieniem szeroko dyskutowanego problemu uzależnienia od 
marihuany. W kolejnych sekwencjach tekstu Czytelnik odnajdzie analizę 
form funkcjonowania rodziny uzależnionego dziecka, niestety sprzyjają-
cych zażywaniu narkotyków. Szczególną zaś uwagę w kontekście 
tematu prezentowanej monografii zwracają rozważania Autora 
dotyczące sprawności moralnych, które mogą uchronić dziecko przed 
sięganiem po substancje psychoaktywne, a dziecku uzależnionemu – 
wytrwać w terapii. Wobec faktu łatwej dostępności narkotyków oraz 
toczących się dyskusji na ten temat warto refleksyjnie pochylić się nad 
proponowanym tekstem, by mieć własne zdanie w tym zakresie.  

Tekst zatytułowany Sprawności moralne w zawodzie pedagoga 

specjalnego, autorstwa pedagog Anny Agnieszki Carleo, zwraca uwagę 
Czytelnika na rolę i znaczenie sprawności moralnych w tytułowej 
profesji. Autorka szeroko omawia w pracy te sprawności moralne, które 
są szczególnie pożądane w pracy pedagoga specjalnego. Perspekty-
wicznie koncentruje się na procesach kształtowania oraz rozwijania 
sprawności moralnych już u kandydatów do tego zawodu. Podobnie jak 
w przypadku wskazanego wcześniej artykułu Małgorzaty Łobacz 
szczególną wartość mają rozważania dotyczące sprawności moralnych  
w odniesieniu do osób marginalizowanych, niepełnosprawnych, wyma-
gających pomocy ze strony innych. Rozważania te mają charakter nie 
tylko teoretyczny. Autorka wskazuje możliwości praktycznego zastoso-
wania omawianych zagadnień. 

Kolejny tekst, autorstwa teologa Piotra Rossy, zatytułowany 
Trudności i szanse wychowania we współczesnym uniwersytecie: autorytet 

mistrza, jest zaproszeniem do refleksji nad kształtem i celami uniwersy-
tetu. Autor rekonstruuje trzy podstawowe formy uniwersytetu oraz 
wskazuje na źródła jego przemian. Istotne miejsce w prezentowanym 
artykule zajmują rozważania na temat roli oraz znaczenia mistrza we 
wspólnocie akademickiej. Autor wskazuje, jak ważna, a nieco zapomnia-
na, jest relacja mistrz-uczeń we współczesnym uniwersytecie. Podejmo-
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wanie studiów przez młode osoby staje się coraz powszechniejsze, a na 
pierwszy plan wysuwa się konieczność zdobywania kolejnych 
kompetencji, kwalifikacji, uprawnień, w związku z tym dominować 
zaczyna model uniwersytetu rozumianego jako wyższa szkoła 
zawodowa. Wobec tego faktu warto zastanowić się razem z Autorem 
nad istotą i rolą uniwersytetu oraz znaczeniem osobowej relacji ucznia  
i mistrza, która do niedawna stanowiła jeden z kluczowych elementów 
studiowania, a dziś wydaje się odchodzić do lamusa.  

W kolejnym artykule pedagog i teolog Kacper Radzki podejmuje 
problematykę Sprawności moralnych w wychowaniu wg o. Jacka Woronieckiego. 
Autor wskazuje na znaczenie i rolę wychowawcy w procesie wychowa-
nia oraz samowychowania, jak również na kategorię odpowiedzialności 
w wychowaniu. W artykule Czytelnik odnajdzie analizę cnót długo-
myślności i cierpliwości podjętą w perspektywie wychowawczej, jak 
również omówienie pożądanych przymiotów wychowawców. Odnosząc 
się źródłowo do twórczości o. Jacka Woronieckiego, Autor podzielił się 
refleksjami cennymi dla każdego, komu bliskie są sprawy wychowania. 

Teolog Piotr Goniszewski w artykule zatytułowanym „…jeśli jest 

jakąś cnotą…” Egzegeza Listu św. Pawła do Filipian 4,8-9 podejmuje 
problematykę rozumienia cnoty u św. Pawła. Apostoł jedynie raz używa 
w swoich listach na temat życia moralnego słowa cnota, właśnie  
w perykopie Flp 4,8. Autor artykułu wskazuje, w jaki sposób należy 
rozumieć to pojęcie. Odpowiada na pytanie o to, czy św. Paweł czerpie 
ze źródeł myśli greckiej, czy żydowskiej. Udziela także wyczerpujących 
wyjaśnień na temat charakteru sprawności moralnych przywoływanych 
przez Apostoła. Artykuł nie stanowi wyłącznie analizy egzegetycznej, 
zarezerwowanej dla specjalistów z zakresu biblistyki, ale jest cennym 
źródłem wiedzy dla każdego, kto chciałby poznać sposób interpretacji 
tekstów biblijnych, a przede wszystkim zyskać pogłębione rozumienie 
cnót u Apostoła, którego nauka w znacznej mierze ukształtowała 
moralną myśl chrześcijaństwa.  

Monografię zamyka artykuł pedagoga Piotra Modzelewskiego 
zatytułowany Wychowanie do szczęścia i optymizmu a sprawności moralne. 
Autor omawia istotę zjawiska szczęścia i optymizmu oraz koncentruje 
uwagę na zależności pomiędzy nimi a moralnym postępowaniem wobec 
innych osób. W artykule Czytelnik odnajdzie także wskazanie, w jaki 
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sposób pozytywni ludzie, pozytywne miejsca oraz pozytywne możli-
wości mogą promować szczęście i optymizm. Autor dokonuje 
interesującej diagnozy egzystencjalnej sytuacji człowieka XXI wieku, a na 
tym tle także sytuacji wychowawczej uczniów we współczesnej szkole. 
W artykule zwrócono uwagę na niezwykle istotną z pedagogicznego 
punktu widzenia kwestię – wychowanie do szczęścia i optymizmu. Jak 
zauważa Autor, szczęście jest pożądane nie tylko z osobistego punktu 
widzenia, ale także społecznego. Szczęście własne bowiem przyczynia 
się do lepszych kontaktów interpersonalnych. W dobie wielkich 
możliwości człowieka i jego koncentracji na dążeniu do szczęścia, kiedy 
wydawać by się mogło, że jest ono „na wyciągnięcie ręki”, a nawet 
odczuć można pewien „przymus bycia szczęśliwym”, paradoksalnie, 
wychowanie do szczęścia i optymizmu wydaje się niezwykle ważnym 
zadaniem każdego wychowawcy. 

Proponowana monografia, dotycząca sprawności moralnych wycho-
wawcy, przedstawia rozważania z zakresu różnych dyscyplin naukowych. 
Różnorodność prezentowanych punktów widzenia, a jednocześnie 
zatroskanie Autorów o jakość wychowania, które jest wyraźnie widocz-
ne w ich refleksji, stanowi wartość merytoryczną publikacji. Pozwala 
bowiem na dostrzeżenie w procesie wychowania wielu wymiarów,  
w których sprawności moralne mają swoje właściwie miejsce. 

Problematyka sprawności moralnych wychowawcy dotyczy jakości 
jego bycia. Dobre bycie wychowawcy polega na czerpaniu szczęśliwości 
z wykonywania codziennych zadań zawodowych przy wykorzystaniu 
wszystkich swoich sprawności, w tym także moralnych, jako bogactwa 
tego bycia. Wartość konsekwencjalna dotyczy jakości bycia wychowan-
ka: szczęśliwy wychowawca sprzyja bowiem szczęśliwości swoich 
wychowanków. Życzymy Czytelnikom, Autorom oraz sobie szczęśli-
wości bycia wychowawcą. 

 
Iwona Jazukiewicz 

Ewa Rojewska 
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SPRAWNOŚCI MORALNE JAKO WYRAZ ŚWIADOMOŚCI 
WYCHOWAWCZEJ I KULTURY PEDAGOGICZNEJ 

 

1.  Kwestie terminologiczne  

Pojęcie sprawność moralna jest ściśle powiązane z takimi pojęciami 
jak cnota moralna i wartość moralna. Cnota moralna jest kategorią przynale-
żącą teologii. Z kolei wartość moralna jest przedmiotem refleksji filozo-
ficznej, zaś przede wszystkim aksjologii i etyki. Gdy mówimy o sprawno-

ści moralnej, mamy na uwadze praktyczny wymiar cnót i wartości, do 
których dochodzi się poprzez właściwie zorganizowane procesy peda-
gogiczne, dzięki którym człowiek je nabywa, kształtuje w sobie poprzez 
ich rozumienie i potwierdza ich istnienie w swoim postępowaniu. Bez 
opisu, a przez to bez bliższego poznania sprawności moralnych i ich re-
lacji do cnót moralnych i wartości moralnych, nie sposób wskazać ich 
roli, jaką odgrywają w kształtowaniu się świadomości wychowawczej  
i kultury pedagogicznej pojedynczych ludzi, a także różnych wspólnot 
społecznych, zwłaszcza tych, które są odpowiedzialne za wychowanie. 
A są nimi przede wszystkim w pierwszej kolejności rodzina i rodzice 
oraz szkoła wraz z nauczycielami. 

Współczesna pedagogika, którą aktualnie traktujemy jako pewien 
zbiór nauk o wychowaniu, zbiór różnych koncepcji i teorii, niewiele 
miejsca poświęca i przeznacza rozważaniom ściśle związanym z teorią 

sprawności moralnych1. Nawet ten obszar zagadnień, który określa się 
mianem teorii wychowania moralnego, nie podejmuje w sposób zado-
walający problemu sprawności moralnych. Teoria wychowania moralnego, 
która jest składową nauk pedagogicznych, a zarazem częścią etyki, 
ogranicza się z reguły do określania zasad, form, a nawet metod i środ-
ków wychowania moralnego, które uwyraźnia się w zmierzaniu czło-
wieka do stawania się sprawnym moralnie. Ma ona zatem wymiar tech-
nologiczny. Tylko w niewielkim stopniu, wręcz w ograniczonym zasię-

                                                 
1 Por. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2002, s. 389 i nast. 
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gu, teoria wychowania moralnego podejmuje problemy celów, treści 
oraz zadań, które służą do rozumienia i kierowania się sprawnościami mo-

ralnymi. W literaturze pedagogicznej, w przeciwieństwie do literatury  
z zakresu różnych obszarów etyki, prawie w ogóle nie mówi się o spraw-

nościach moralnych, które z jednej strony dotyczą postępowania podmio-
tów wychowujących, zaś z drugiej – zachowania podmiotów wychowy-
wanych. Od jednych wymaga się bycia sprawnymi moralnie „tu i teraz”, 
od tych drugich oczekuje się, że w rezultacie właściwych działań wy-
chowawczych dochodzić będą do bycia moralnie sprawnymi.  

Samo pojęcie sprawność ma wiele znaczeń w języku polskim. Na 
ogół pojmuje się je jako biegłość (zręczność, umiejętność, pewność, gwa-
rancję, stałość, zdecydowanie, a nawet mistrzostwo) lub niezawodność 
(odpowiedzialność, wiarygodność, prawdziwość, a także niekiedy nie-
omylność)2. Pojmowanie pojęcia sprawność w sensie biegłości i niezawod-

ności pozwala w celach poznawczych na posługiwanie się takimi katego-
riami jak sprawność fizyczna, sprawność psychiczna, sprawność intelek-
tualna, ale także sprawność moralna.  

Każdy z przykładowo przytoczonych tu rodzajów sprawności jest  
w czymś zakorzeniony, z czegoś się wywodzi, ma swoje źródło w ideach 
i wartościach. Zatem każda sprawność odwołuje się do jakiegoś doskona-
łego bytu. Byt ów nie zawsze jest realny, ale zawsze ma wymiar racjo-
nalny.  

Dla sprawności fizycznej tym bytem będzie to, co określamy poję-
ciem zdrowia, które nie oznacza braku choroby3, lecz stan pożądany 
przez jednostkę i społeczeństwo, który umożliwia jej optymalne funk-
cjonowanie gwarantujące zdolność do samodzielnego i niczym nie ogra-
niczonego życia społecznego oraz współdziałania z innymi.  

Dla sprawności psychicznej będzie nim to, co jawi się pod pojęciem 
psychiki wyrażającej się w przeżyciach psychicznych, a więc w treściach 
i stanach świadomości, takich jak myśli, marzenia, pragnienia, które 
człowiek świadomie odczuwa, czyli zdaje sobie z nich sprawę.  

                                                 
2 Por. A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn, Słownik synonimów, Warszawa 1993, 

s. 28 i 87. 
3 Definicja zdrowia rozumianego jako brak choroby i niedomagań, autorstwa 

Klaudiusza Galena (ur. ok. 130, zm. ok. 200), cytowana od starożytności przez setki 
lat, nie wytrzymuje już dzisiaj próby. 
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Z kolei bytem sprawności intelektualnej będzie wiedza, mądrość  
i erudycja, czyli otwartość rozumu, zdrowy rozsądek, przenikliwość 
umysłu, krytyczne podejście do otaczającego świata, który człowiek pra-
gnie poznawczo oswajać.  

To, co w tych rozważaniach stanowi podstawowy przedmiot reflek-
sji, czyli sprawności moralne4, można traktować/rozumieć jako nieza-
wodność w postępowaniu, która jest relacją skierowaną na zewnątrz 
podmiotu działającego. Niezawodność ta jest współzależna od innych 
sprawności, zaś w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wyraź-
ną relację, jaka zachodzi pomiędzy sprawnością moralną a rozumnością. 
Wyznaczają ją władze poznawcze człowieka. Istotne są tu także relacje 
pomiędzy sprawnością moralną a sprawnością psychiczną, czyli świa-
domością i wolną wolą człowieka. Co więcej, sprawności moralne są ze so-
bą powiązane, chociaż człowiek charakteryzuje się tym, że nie wszystkie 
w jednakowym stopniu sobie przyswaja. Sprawności moralne w najogól-
niejszym znaczeniu rozumie się jako stałe skłonności i nabytą gotowość 
do spełniania dobra. Warunkiem ich zaistnienia jest świadome rozróż-
nianie dobra od zła. Zatem kiedy mowa o sprawnościach moralnych, ma-
my do czynienia z etycznym wymiarem postępowania każdego człowieka.  

Filozofia, a zwłaszcza teologia, na których opiera się każdy system 
etyki, z reguły posługuje się kategorią cnota moralna. Etyka katolicka 
dzieli cnoty na Boskie i moralne. Do cnót Boskich zalicza: wiarę, nadzieję 
i miłość, zaś do cnót moralnych, nazywanych kardynalnymi (głównymi): 
roztropność, umiarkowanie, sprawiedliwość i męstwo5. To one stanowią 
fundament innych cnót, chociaż trudny jest do uchwycenia ich podział. 
Stają się jednak one predyktorami oceny sprawności moralnych człowie-
ka6. Z biegiem czasu cnoty moralne stały się przedmiotem rozważań 
także tych, którzy zgodnie z przyjętą wizją człowieka podejmowali pró-
bę nakreślenia misji, jaką ma on do spełnienia w ramach różnych sto-
sunków interpersonalnych i społeczno-grupowych.  

                                                 
4 Por. A.M. de Tchorzewski, Sprawności moralne nauczyciela jako element profesjo-

nalizmu pedagogicznego, w: Dialog o edukacji. Wobec zmian w globalizującym się świecie, 
red. A. Karpińska, Białystok 2010, s. 207–216.  

5 Por. A. Witkowiak, Propedeutyka teologii katolickiej, Poznań-Warszawa-Lublin 
1960, s. 210. 

6 Np. o cnocie miłości rozmawiają Sokrates z Platonem w Uczcie. 
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Warto w tym miejscu wspomnieć nieco zapomnianego pedagoga 
francuskiego Josepha Goullieux (1731–1797), który już przed ponad 
dwustu laty, w książce o niewielkiej objętości, zatytułowanej Les douze 

vertus d’un bon maître (Melun, 1785), czyli „Dwanaście cnót dobrego na-
uczyciela”, opisał je i szczegółowo uzasadnił, ukazując w ten sposób 
fundament autorytetu nauczyciela. Odczytać je dzisiaj należy jako 
sprawności moralne. Autor ten zaliczył do nich: powagę, milczenie, poko-
rę, roztropność, mądrość, cierpliwość, powściągliwość, miłość, gorli-
wość, czujność, pobożność i odwagę7. Jedną ze wskazanych przez niego 
cnót jest cnota Boska – miłość, z kolei roztropność i cierpliwość są cno-
tami kardynalnymi, czyli nabytymi. Te trzy cnoty, jak i wszystkie pozo-
stałe, są także wartościami, ku którym człowiek dąży i którymi kieruje 
się w wypełnianiu przestrzeni międzypodmiotowej. Stąd cnoty/wartości 
te w rozumieniu pedagogiki można traktować jako sprawności moralne, 
które wiążemy z ludzkimi postawami etycznymi, z postępowaniem mo-
ralnym, a więc również z obowiązkami i powinnościami osób, które tak-
że, a może zwłaszcza, biorą czynny udział w procesie wychowania jako 
podmioty wychowujące. Kierowanie się nimi świadczy o poziomie ich 
świadomości wychowawczej oraz kultury pedagogicznej.  

 
 

2.  We wszystkim – miłość (In omnibus – caritas) 

Przyjrzyjmy się zatem cnotom/wartościom, które w działaniu wy-
chowawczym człowieka uwyraźniają się w postaci sprawności moral-
nych. Kierowanie się przez rodziców i nauczycieli autentyczną miłością, 
rozumną roztropnością i zwyczajną ludzką cierpliwością decyduje o ja-
kości ich pojedynczych aktów i złożonych procesów wychowawczych  
w skutecznym osiąganiu przez nich zamierzonych celów pedagogicz-
nych. Ten rodzic i nauczyciel osiąga zamierzone cele wychowawcze, 
który w działaniach swoich kieruje się miłością, roztropnością oraz cier-
pliwością.  

Aby zrozumieć, czym jest miłość, trzeba podjąć trud dotarcia do jej 
istoty. Pojęciu miłość przypisuje się różne znaczenia i rozróżnia się jej 

                                                 
7 Szerzej na ten temat piszę w: A.M. de Tchorzewski, Sprawności moralne nauczy-

ciela wychowania fizycznego, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2010, nr 2, s. 15–21. 
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rozmaite rodzaje8. Mówimy o miłości erotycznej (płciowej), o miłości 
uduchowionej (agape) wyrażającej się w więzi z drugim człowiekiem  
i troską o jego rozwój, a także o miłości służącej rozwijaniu oraz umac-
nianiu takich cnót jak miłosierdzie i miłość bliźniego (caritas), które 
świadczą o wrażliwości moralnej człowieka na los i postępowanie wobec 
drugiego człowieka. Irenäus Eibl-Eibesfeldt powiada wprost: „wycho-
wanie wyprane z miłości i szczęścia kształtuje ludzi uczuciowo ubogich  
i dławi ich wrodzoną skłonność do miłości bliźniego”9. 

Często pojęciu miłość towarzyszy przymiotnikowe dookreślenie, jak 
np. miłość macierzyńska lub ojcowska, rozumiana też jako miłość rodzi-
cielska, miłość braterska lub miłość siostrzana itp. Ten sposób dookre-
ślania miłości wskazuje jej zasadniczy obiekt w złożonym procesie wy-
chowania. Każdy z tych rodzajów/typów miłości z pewnością może się 
w czym innym wyrażać, inną może przyjąć formę czy postać, gdyż każ-
da miłość jawi się jako swoista relacja do wskazanego przez nią podmio-
tu. Istota tych różnych rodzajów miłości jest wspólna i mimo zróżnico-
wania jej obiektów oznacza wszelkiego rodzaju dążenie do dobra. Stąd 
każdej miłości nadaje się także status wartości moralnej. Innymi słowy 
mówimy, że miłość jest dobrem, jest czymś szlachetnym i mającym na 
celu uszczęśliwienie obdarowującego, jak i obdarowywanego nią czło-
wieka. W znanym i powszechnie przytaczanym Hymnie o miłości zawar-
tym w 1. Liście św. Pawła do Koryntian znajdujemy opis doskonałej mi-
łości w rozumieniu doktryny chrześcijańskiej. Czytamy w nim m.in.:  

(...) Miłość cierpliwa jest, 

Łaskawa jest. 

Miłość nie zazdrości, 

nie szuka poklasku, 

nie unosi się pychą;  

nie dopuszcza się bezwstydu, 

nie szuka swego, 

nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; 

nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz współweseli się z prawdą. 

                                                 
8 Por. A.M. de Tchorzewski, Miłość jako praprzyczyna wychowania, w: Wychowanie 

jako mądrość miłości, red. I. Jazukiewicz, Szczecin 2012, s. 41 i nast.  
9 I. Eibl-Eibesfeldt, Miłość i nienawiść, Warszawa 1987, s. 273.  
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Wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, 

we wszystkim pokłada nadzieję, 

wszystko przetrzyma (...)10  
 

W Pawłowym Hymnie o miłości znajdujemy odwołania do takich 
cnót, jak wiara i nadzieja, które wraz z miłością tworzą triadę cnót uni-
wersalnych i które można traktować jako fundament ogólnoludzkiej 
etyki, ale także podstaw etyki wychowawczej. W aktach ludzkiego po-
stępowania autentyczna miłość wchodzi w relację z wiarą i nadzieją. Mi-
łości zawsze towarzyszy wiara i nadzieja. Rozważamy je oddzielnie, aby 
dogłębniej poznać, ale zdajemy sobie sprawę, że są one nierozerwalne, 
że każda z nich przyczynia się do zaistnienia i uwyraźnienia pozosta-
łych. A zatem jeśli darzy się kogoś miłością, to tej miłości towarzyszy 
zawsze wiara i nadzieja. Jeśli rodzice czy nauczyciele-wychowawcy da-
rzą swoje dzieci czy uczniów miłością, są głęboko przekonani, wręcz 
wierzą w moc swojego działania pedagogicznego, które roztacza przed 
nimi wizję ich dojrzałości. Ich perspektywicznej wizji towarzyszą okre-
ślone cele, które z nadzieją pragną realizować. Miłość, wiara i nadzieja 
wymaga od każdego człowieka cierpliwości, która uwyraźnia ich istotę  
i odsłania ich byt.  

Przeciwieństwami miłości – według św. Pawła – są: brak cierpliwo-
ści, zazdrość, pycha, bezwstyd, gniew, niesprawiedliwość, kłamstwo, 
brak wiary i brak nadziei. Antywartością miłości jest nienawiść. Ten, kto 
nienawidzi – nie miłuje, nie jest zdolny do niezawodnego postępowania, 
nie potrafi zagwarantować poczucia bezpieczeństwa drugiemu, nie da-
rzy go szacunkiem, nie liczy się z jego godnością, nie potrafi przebaczać.  

Tajemnicą wychowania jest kierowanie się miłością rozumną, trak-
towaną jako wartość, ale zarazem jako sprawność moralna. Jako wartość 
dlatego, że z ludzkiego punktu widzenia miłość jest czymś, czego czło-
wiek pragnie, jest czymś, „co lepiej żeby było, niż nie było”. Łacińskie 
przysłowie powiada: Amare nihil est aliud, nisi eum ipsum diligere, quem 

ames, nulla utilitate questia11. Tajemnicą miłości rodzicielskiej jest to, że 
                                                 

10 1 Kor 13,4–7. 
11 „Miłować to nic innego, jak kochać tego właśnie, którego miłujesz, nie szuka-

jąc w tym żadnej korzyści”. 
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jako wartość jawi się w tym, że kochając swoje dzieci, matka i ojciec nie 
są nastawieni na żadną z jej tytułu korzyść, żadną nagrodę czy wyróż-
nienie, chociaż mają prawo oczekiwać od nich wdzięczności, bowiem 
taka im się należy. Powinnością moralną potomstwa jest obdarzanie ro-
dziców autentyczną miłością i szacunkiem. Rodzice muszą zdawać sobie 
w pełni sprawę z tego, że miłość jest wartością samą w sobie, nie podle-
ga wymianie na inne wartości. Nie okazuje autentycznej miłości rodzi-
com dziecko, które ogranicza się jedynie do ich wsparcia materialnego, 
do zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb, kiedy tego wymagają ze 
względu na wiek, stan zdrowia czy ubóstwo materialne. Taka postawa 
dzieci względem rodziców świadczy o tym, że ich miłość do rodziców 
jest niepełna, jest uboga, jest „formalna”, czyli ograniczająca się do za-
chowań określanych przez prawo. 

W Zakończeniu Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio Jan Paweł 
II pisze: „86. (…) Kochać rodzinę, to znaczy umieć cenić jej wartości  
i możliwości i zawsze je popierać. Kochać rodzinę, to znaczy poznać nie-
bezpieczeństwa i zło, które jej zagraża, aby móc je pokonać. Kochać ro-
dzinę, to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego 
jej rozwojowi”12. Poprzez to stwierdzenie Papież ukazuje miłość w kate-
gorii sprawności moralnej, która dręczona rosnącymi trudnościami, ku-
szona często zniechęceniem, przeżywa różne kryzysy. Miłość rozumiana 
jako wartość i zarazem sprawność moralna ma przywrócić rodzinie za-
ufanie do siebie samej, do czerpania z bogactwa, jakie niosą w sobie jej 
członkowie. 

Dlatego na rodzinie spoczywa obowiązek ustawicznego wychowy-
wania „przez miłość do miłości”. Dotykamy tu miłości, którą nie tylko 
postrzegamy jako wartość moralną, ale także jako sprawność moralną. 
Miłość jako sprawność moralna wyraża się nabytą zdolnością do nieza-
wodnych działań w postępowaniu w relacjach zachodzących pomiędzy 
rodzicami i ich potomstwem, między nauczycielami a uczniami. Relacje 
te muszą zaświadczać, że drugiego człowieka uznajemy jako niekwe-
stionowaną wartość. Max Scheler powiada, że „komuś, kto nie widzi 
wartości drugiego człowieka, możemy te wartości pokazać, zachęcając 
                                                 

12 Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II Familiaris consortio, czyli 
„O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym” skierowana do bi-
skupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego. 
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go, by starał się głębiej niż dotychczas w nie wniknąć. Lecz nigdy nie po-
trafimy narzucić mu o b o w i ą z k u  kochania tego człowieka”13. Miłość 
przyjmująca wymiar sprawności moralnej jest zawsze związana bezpo-
średnio lub pośrednio z wypełnianiem powinności moralnych rodziców 
wobec potomstwa i dzieci wobec swoich rodziców. Miłość jako spraw-
ność moralna przyjmuje postać formy, która jest aktem decydującym  
o tym, że mamy do czynienia z jej bytem. Krótko mówiąc, miłość rodzi-
cielska albo jest, albo jej nie ma. Traktujemy ją tutaj jako cechę wzajem-
nych relacji zachodzących pomiędzy rodzicami a dziećmi. Nie wystarczą 
deklaracje rodziców, że kochają swoje dzieci, i na odwrót. O wzajemnej 
miłości świadczą przede wszystkim ich postawy, czyli codzienne za-
chowania i postępowanie zmierzające do obopólnego osiągania dobra. 
Miłość jest więc sposobem autentycznego zaangażowania człowieka 
wobec drugiej osoby. Takiej miłości towarzyszą zawsze określone wła-
ściwości, które nadają jej sens, rozumność, celowość, a więc mądrość, 
dojrzałość, ale także rozsądek, konsekwencję, rozwagę oraz roztropność, 
do których dochodzi się poprzez spotkanie i dialog rodziców z dziećmi, 
a nauczycieli z uczniami. Spotkanie wraz z dialogiem pedagogicznym 
decydują o jakości procesu wychowania rodzinnego i szkolnego. Tak 
więc miłość jest sprawnością moralną opartą na kontaktach interperso-
nalnych mających przyczynić się do prawidłowego rozwoju ludzi mło-
dych, ale także jej rolą jest skłanianie do refleksji i namysłu nad istotą mi-
łości przez osoby odpowiedzialne za wychowanie i edukację.  

Skoro traktujemy miłość jako sprawność moralną, która wyraża się 
pozytywnymi uczuciami i relacjami z drugim człowiekiem, rodzi się py-
tanie: czy miłość jako sprawność moralna ma także charakter samo-
zwrotny? Wspomniano już wcześniej chrześcijańskie przykazanie uka-
zujące siłę miłości bliźniego porównywalną z miłością do samego siebie. 
Pogląd na tę kwestię jest zróżnicowany w różnych konfesjach chrześci-
jańskich. Protestanci (m.in. Kalwin i Luter) w epoce Odrodzenia uważali, 
że miłość do samego siebie jest narcyzmem, jest więc egoistyczna, a za-
tem grzeszna. Ale sprawności moralne, w tym miłość, dotyczą nie tylko 
relacji do drugiego człowieka, dotyczą także relacji do samego siebie. 
Czy zatem rodzic, nauczyciel, wychowawca mają wyrzec się miłości 

                                                 
13 Cyt. za: F. Sawicki, Filozofia miłości, Poznań 1937, s. 39. 
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własnej? Otóż wydaje się, że jest to kwestia nadania jej właściwego zna-
czenia i dostrzeżenia takich jej form, które potwierdzą ich rolę w rozwo-
ju każdego człowieka jako osoby umiejącej darzyć miłością innych. 
Przyjmując tezę, że miłość jest nastawieniem i podejściem pozytywnym, 
które jest jednakowe wobec wszystkich, to również dotyczy także mnie 
samego14. Miłość do samego siebie można ukazać poprzez pewne parale-
le odnoszące się do miłości drugiego człowieka. Są nimi: 

(1) samopoznanie – miłość skierowana na inne osoby opiera się na 
ich poznawaniu; 

(2) samoakceptacja – miłość do innych wymaga ich akceptacji; 
(3) samokrytycyzm – miłość do innych upoważnia do postawy kry-

tycznej wobec nich; 
(4) samorealizacja – miłość do innych to działanie na rzecz ich roz-

woju. 
Miłość rozumiana jako sprawność moralna to z jednej strony nabyta 

zdolność do niezawodnych działań skierowanych ku dobru w relacjach 
zachodzących pomiędzy osobami, zaś z drugiej – to trud podejmowania 
pracy nad sobą, aby ta niezawodność była gwarancją niewzruszoności  
w dochodzeniu do dobra.  

 
 

3.  Roztropność jest to świadomość, o co należy zabiegać (Prudentia 

est rerum expetendarum fugiendarumque scientia) 

Niezwykle trudno jest zdefiniować lub tylko dookreślić pojęcie roz-

tropność. W potocznym znaczeniu tego słowa rozumie się na ogół to, co 
wskazuje na ostrożność, jakąś rozwagę, czy powściągliwość, oględność 
lub zapobiegliwość. Jednakże żadne z wymienionych pojęć nie jest 
obiektywnym definiens i nie do końca oddaje istotę roztropności, której 
przypada tu rola definiendum. Jak zatem rozumieć to pojęcie, któremu 
najczęściej intuicyjnie nadajemy jakieś sensy? Zapewne roztropność nale-
ży wiązać z mądrością, z bystrością umysłu, z rozsądkiem, czyli z rozu-
mowym ujmowaniem spraw i wydawaniem trafnych sądów. Pouczają-
cym przykładem rozumienia tego, na czym polega roztropność, jest 
ewangeliczna Przypowieść o pannach roztropnych (mądrych) i nieroztropnych 

                                                 
14 Por. E. Fromm, O sztuce miłości, Poznań 2000, s. 65. 
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(głupich)15. Panny roztropne wychodząc na ucztę weselną zaopatrzyły się 
w lampy i oliwę na wypadek, gdy się ściemni, a pan młody z jakichś 
powodów się na nią spóźni. Panny nierozsądne zabrały tylko lampy, bez 
oliwy. Niestety, nie było im dane rozkoszować się ucztą weselną. Nie 
wchodząc w teologiczną analizę i kontemplację treści tej przypowieści, 
można się domyślać, że pannami roztropnymi były te, które potrafiły 
kierować się umiejętnością przewidywania, dalekowzrocznością i zdol-
nością perspektywicznego oceniania sytuacji.  

Czym zatem jest roztropność? Wydaje się, że to nabyta przez do-
świadczenie osobiste każdego człowieka zdolność do mądrego a zara-
zem wolnego kierowania się ku wartościom moralnym i kierowania się 
nimi. Innymi słowy mówiąc, roztropność odzwierciedla się we wszel-
kich działaniach etycznych człowieka. T. Ślipko powiada, że „roztrop-
ność (prudentia) określana bywa jako cnota uzdalniająca człowieka do 
kierowania się tym, czego umiar cnoty domaga się w poszczególnych 
aktach działania dobrego (recta ratio agibilium). Jest ona wyrazem du-
chowej dojrzałości działającego podmiotu, jego znajomości ludzi i spraw 
świata, umiejętności wyszukiwania w skomplikowanych sytuacjach ży-
ciowych zachowań optymalnych w granicach obowiązujących norm mo-
ralnych, elastycznej zdolności do usprawiedliwionego kompromisu,  
a równocześnie stanowczości w obronie nieprzekraczalnych granic mo-
ralności, jednym słowem w cnocie roztropności przejawia się ze szcze-
gólną siłą życiowa mądrość człowieka”16. Tak rozumiana roztropność 
staje się jedną z ważniejszych sprawności moralnych każdego człowieka 
i jest nierozerwalnie związana z mądrością. Czy nie można powiedzieć 
zatem, że mamy do czynienia z mądrością roztropną i z roztropnością 
mądrą? Roztropność pozwala człowiekowi mądrzej rozumieć siebie, in-
nych oraz otaczający go świat.  

Roztropność jest wyrazem świadomości wychowawczej rodziców  
i nauczycieli, którzy kierują się mądrymi działaniami wyrastającymi  
z miłości do dzieci, młodzieży, uczniów. Nakazuje ona kierować się im 
takimi wartościami, które przyczyniają się do zrozumienia sensu życia, 
odnajdywania się w świecie niezwykle skomplikowanym. Roztropność 
uruchamia poznawczą dociekliwość, krytycyzm, racjonalność oraz 
                                                 

15 Mt 25, 1–13. 
16 T. Ślipko, Zarys etyki..., s. 403–404. 
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uczciwość. W dzisiejszych trudnych i złożonych czasach, które cechuje 
narastający chaos aksjonormatywny, dominuje nihilizm i relatywizm 
oraz niepohamowany niczym liberalizm, roztropność staje się swoistym 
sprawcą przekształcania się jej w sprawność moralną, dzięki której czło-
wiek nabywa i kształtuje własną odpowiedzialność. Roztropność rodzi-
ców i nauczycieli to nic innego jak zdolność do umiejętnego, pełnego mi-
łości i mądrości, reagowania na wszystkie mogące się zdarzyć zachowa-
nia dorastających, które odbiegają od standardów moralnego postępo-
wania. Zachowując ich prawo do wolności, ukazują młodym ludziom 
granice moralne, jakich nie można przekraczać, chcąc zachować godność 
ludzką i osobistą. Roztropność, także jako element świadomości wycho-
wawczej, jest zatem z pedagogicznego punktu widzenia sprawnością 
moralną mającą charakter uprzedzający negatywne następstwa braku 
znajomości lub lekceważenia wartości moralnych. Świadomy swojej roli 
rodzic czy nauczyciel zdaje sobie sprawę, że roztropność jest sztuką roz-
sądnego życia. Stara się zatem nie tylko samemu być roztropnym, ale 
swoimi działaniami i osobistym przykładem zmierza do ukształtowania 
roztropności w postępowaniu dzieci i uczniów.  

Roztropność należy zatem pojmować jako racjonalne postępowanie 
rodziców i nauczycieli, budowane na ich życiowym doświadczeniu,  
a także jako wyraz ich mądrej samorealizacji. Roztropność każdego czło-
wieka świadczy o jego osobistej jakości. Tę jakość bliżej opisuje J. Bo-
cheński, który w swoim „spisie przykazań” traktuje roztropność, po-
dobnie jak mądrość, jako technologię dobrego życia. W piątym punkcie 
wspomnianych przykazań mówi wprost: „Bądź roztropny” i rozwija to 
zalecenie w następujący sposób: 

„5.1 Nie uznawaj żadnego zdania bez sumiennego przekonania się  
o jego prawdzie albo przynajmniej o jego prawdopodobieństwie. 

5.11 Zanim coś ważniejszego powiesz albo zrobisz zadaj sobie pyta-
nie: Czy warto? 

5.12 Sprawdź przed ważną decyzją czy nie bierzesz twoich życzeń 
za rzeczywistość. 

5.13 W każdej sprawie zasięgaj rady ludzi doświadczonych. 
5.14 Odłóż do jutra decyzję w ważnej sprawie. 
5.15 Poznaj siebie. 
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5.2 Zajmuj się sprawami, które od ciebie zależą a nie tymi, które od 
ciebie nie zależą. 

5.21 Nie wartościuj niepotrzebnie. 
5.22 Nie przejmuj się tym, na co nie masz wpływu”17.  
Wydaje się, że tych kilka sugestii, ujętych przez J. Bocheńskiego  

w niezwykle syntetyczny i prosty sposób, wartych jest głębszej refleksji 
tych, którzy mają sprawnie wychowywać dorastające pokolenie. Kiero-
wanie się nimi dowodzi, że roztropność nie tylko jest wartością, ale 
przede wszystkim sprawnością moralną potwierdzającą poziom świa-
domości wychowawczej i kultury pedagogicznej tak rodziców, jak i na-
uczycieli. 

Roztropność, którą należy traktować jako świadomość tego, o co na-
leży zabiegać, dość ściśle wiąże się z tym, co zwykliśmy nazywać zdro-
wym rozsądkiem. Zdrowy rozsądek kieruje się zawsze rozumem zmie-
rzającym do prawdy, ale także w nie mniejszym stopniu odpowiedzial-
nością, zaufaniem i dyskrecją. 

 

 

4.  Cierpliwość wszystko zwycięża (Patientia vicit omnia) 

Cierpliwość jest drogą prowadzącą do osiągania jakiegoś dobrosta-
nu, do którego człowiek ustawicznie zmierza. Przejawia się ona przy-
najmniej w dwóch wymiarach: wytrwałości i opanowaniu. Wytrwałość  
i opanowanie traktowane łącznie znajdują w literaturze wspólne okre-
ślenie w wyrażeniu cierpliwość anielska albo cierpliwość benedyktyńska. Ileż 
to razy słyszymy wypowiedzi rodziców czy nauczycieli, że właśnie 
„kończy im się owa anielska cierpliwość” i „chcą mieć wreszcie od cze-
goś lub kogoś spokój”. Cierpliwość to czekanie nierzadko w ciszy, a na-
wet w milczeniu. Być cierpliwym to także znaczy być upartym, niestru-
dzonym, nieustępliwym w dochodzeniu do czegoś. Ale być cierpliwym 
to także być konsekwentnym, czy wręcz ambitnym. Być także umiarko-
wanym, zrównoważonym, powściągliwym, nawet skromnym, czy 
wstrzemięźliwym, niekonfliktowym, a w niektórych przypadkach także 
ustępliwym. Z powyższego wynika, że cierpliwość ma wiele wymiarów, 

                                                 
17 J. Bocheński, Podręcznik mądrości tego świata, Kraków 1994, s. 121–122.  
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ma swoją morfologię, która pozwala rozumieć cierpliwość zawsze w okre-
ślonym kontekście. 

Z powyższego wynika, że wiele znaczeń pojęcia cierpliwość można 
potraktować jako cechy, w które są lub być powinni wyposażeni zarów-
no rodzice, jak i nauczyciele. Tym samym cierpliwość staje się wartością, 
którą każdy człowiek odkrywa w sobie dzięki procesowi osobistej for-
macji osobowościowej. Cierpliwość rodziców i nauczycieli staje się ich 
sprawnością moralną. Pojęcie formacja osobowościowa nie ma swojego peł-
nego odzwierciedlenia w literaturze nauk pedagogicznych, czy szerzej 
rzecz ujmując – nauk o wychowaniu. Formacja osobowościowa nie jest też  
z pewnością synonimem pojęcia formacja duchowa, która rozumiana jest 
na ogół jako specyficzny zespół środków i sposobów kierowania życiem 
wewnętrznym człowieka i wiąże się z różnymi technikami wpływu  
o charakterze ascetyczno-mistycznym (modlitwa, liturgia, medytacja, 
kontemplacja, rekolekcje, sakramenty itp.). 

Dla potrzeb podjętego tu zagadnienia przez formację osobowościo-
wą rozumieć będę współwystępowanie procesów dojrzewania, uczenia 
się i przystosowania18, których różnorodne elementy składowe mają na 
celu urzeczywistnienie w sposób względnie trwały i w miarę silny mo-
del człowieka, który zawiera/opisuje typowe cechy przypisywane (wy-
nikające z) jego roli, jaką ma odgrywać w grupie/zbiorowości społeczno-
kulturowej, do której przynależy. Formacja osobowościowa to ciągła 
praca nad sobą, to samodoskonalenie się. Z powyższego wynika, że 
człowiek nabywa cierpliwość, że musi jej się nauczyć, musi do niej do-
chodzić, pokonując trudną drogę samorozwoju.  

Cierpliwość kojarzy się z nadzieją, która zawsze odnosi się do jakiejś 
przyszłości. Każdy cierpliwy rodzic, nauczyciel czy wychowawca ma 
zawsze nadzieję na skuteczną realizację celu, na określone osiągnięcia 
wychowawcze, czy na nauczenie podmiotu wychowywanego czegoś, 
czego jeszcze on nie zna, czego nie wie, czego nie mógł wcześniej do-
świadczyć. Ale żeby ta nadzieja się ziściła, i jedni, i drudzy muszą być 
cierpliwi. Cierpliwość wraz z nadzieją musi zatem nieustannie towarzy-
szyć podmiotom uczestniczącym w wychowaniu i nauczaniu. Dążenie 
do obranego celu po prostu wymaga cierpliwości. Cierpliwość uświa-

                                                 
18 Por. S. Siek, Formowanie osobowości, Warszawa 1986, s. 9–11. 
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damia człowiekowi to, że istnieją różne wartości, które dopiero w przyję-
tej i uznanej przez niego strukturze i hierarchii stają się sprawnościami 
moralnymi.  

Człowiek, który nie potrafi być cierpliwy, lub cierpliwość traci, nie 
wyzwoli w sobie nadziei, gubi się w poszukiwaniu i odkrywaniu wła-
snego sensu życia i nie potrafi wskazać drogi innym w jego odnajdywa-
niu. Rodzice i nauczyciele pozbawieni cierpliwości w złożonym procesie 
pedagogicznym stają się bezradni i nieskuteczni. Nie są oni w stanie po-
dejmować racjonalnych działań, które nie natychmiast, lecz dopiero  
z biegiem czasu przynoszą określone rezultaty. Tracą wiarę w misję, któ-
rą mają do spełnienia. Przypisane im role, czyli macierzyństwo i ojco-
stwo oraz świadomie wybrana rola wychowawcy i dydaktyka, stają się 
uciążliwe, nierzadko są rolami nie do zniesienia, nie do udźwignięcia. 
Brak cierpliwości „wyjaławia” wszelkie procesy pedagogiczne. Cierpli-
wość jest jednym z elementów postaw nadziei i wiary rodziców i na-
uczycieli w drugiego człowieka, którym dla tych pierwszych jest dziec-
ko, zaś dla tych drugich uczeń. 

Cierpliwość jest czynnikiem optymalizującym wszelkie procesy pe-
dagogiczne. Dlatego można o niej mówić jako o czymś niezbywalnym  
w tych procesach. Bez uświadomienia sobie roli, jaką odgrywa cierpli-
wość w świadomości i postawach rodziców oraz nauczycieli, trudno 
mówić o ich pełnej formacji osobowościowej. Zarówno jedni, jak i dru-
dzy – narażeni na porażki wychowawcze – muszą zdać sobie sprawę  
z tego, że – jak głosi łacińskie przysłowie – cuivis dolori remedium est 

patientia19.  
Pojęcie cierpliwość można – w jakiś intuicyjny sposób – wiązać z in-

nym pojęciem, a mianowicie z cierpieniem. Nie ma między tymi pojęciami 
jakiejś prostej zależności, ale mogą one się wzajemnie przenikać. Ktoś, 
kto stara się być cierpliwym, w jakimś sensie cierpi z powodu długiego 
oczekiwania na efekty nakreślonych celów czy zadań. Cierpienie w tym 
przypadku ma raczej wymiar duchowy, psychiczny, rzadziej biologiczny 
czy fizyczny. Będąc chorym, człowiek może swoje niedomagania cier-
pliwie znosić, pogodzić się z zaistniałą sytuacją, co nie wyklucza jego 
dążeń do ozdrowienia. Ale można być także niecierpliwym i buntować 
                                                 

19 „Na wszelki ból lekarstwem jest cierpliwość”. 
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się przeciwko cierpieniu. W procesach wychowania rodzinnego czy na-
uczania szkolnego pojawia się wiele sytuacji, które wymagają od rodzi-
ców i nauczycieli cierpliwości. Ci, którzy jej nie wypracują w sobie, są 
bardziej narażeni na porażki od tych, dla których cierpliwość staje się ich 
sprawnością. W procesach wychowania trafiamy na wiele niewła-
ściwych, niezdrowych, czy wręcz „chorych” sytuacji, które mają swoje 
różne przyczyny, w tym także przyczyny niezależne od samych uczest-
ników procesu wychowawczego. Tkwią one w postawach rodziców, 
wychowawców, a także dorastających. Niekiedy są następstwem nie-
właściwej organizacji procesu wychowawczego. Innym razem wynikają 
one z braku adekwatności stawianych celów wychowawczych z oczeki-
waniami i dążeniami wychowanków. Stają się wówczas utrapieniem, są 
źródłem bólu czy wręcz udręką wszystkich podmiotów wychowania. 
Mówimy o ich jednostronnym, a nierzadko obopólnym cierpieniu. Ale 
autentyczna cierpliwość stwarza szansę na ich trafne zdiagnozowanie,  
a co za tym idzie na podejmowanie działań naprawczych. Bez okazania 
czy wręcz kierowania się cierpliwością nie można liczyć na ich pozy-
tywny efekt. Dodajmy, że nikt nie jest mądry, jeżeli nie jest cierpliwy 
(nemo sapiens nisi patiens). 

Cierpliwość jest jak cierpienie i czekanie matki, Andy Rottenberg, 
która w interesującej książce opisuje swoje zmagania z przeciwnościami 
losu, godzenie się z nim, ukazuje walkę z chorobą syna narkomana20. 
Autorka traktuje czekanie jak nawyk, jak przyzwyczajenie, uzależnienie. 
Sama powiada, że czeka, nie wiedząc, że czeka. Właściwie nie pamięta, 
że czeka21. Ale jej aktywnemu i świadomemu czekaniu towarzyszy cier-
pliwość i cierpienie.  

 

 

5.  Refleksja końcowa  

Autentyczna miłość, racjonalna roztropność, która uświadamia,  
o co warto zabiegać, oraz cierpliwość, która pomaga wszystko przezwy-
ciężać, są wyrazem mądrości życiowej, a więc także mądrości wycho-
wawczej. Definiując pojęcie mądrości jesteśmy skazani na własną intu-

                                                 
20 Por. A. Rottenberg, Proszę bardzo, Warszawa 2009. 
21 Tamże, s. 388. 
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icję, na osobiste wyczuwanie znaczenia tego pojęcia. Mądrość kojarzymy 
z wiedzą, erudycją, intencjonalnym kształceniem, ale mówimy także  
o mądrości użytecznej w codziennym życiu. Mądrość użyteczna to taka, 
która pomaga człowiekowi szukać sensu życia. Z pedagogicznego punk-
tu widzenia mądrość użyteczna to mądrość rodziców i nauczycieli, która 
pozwala im ustawicznie poszukiwać sensu wychowania. Synergia 
współwystępowania miłości, roztropności i cierpliwości świadczy o mą-
drości wychowawczej, która jest siłą napędową i ukierunkowującą pro-
ces wychowania rodzinnego i szkolnego. Mądrość wychowawcza po-
zwala rodzicom i nauczycielom głębiej zrozumieć sens wspomagania 
rozwoju dzieci i młodzieży. O zakresie mądrości wychowawczej rodzi-
ców i nauczycieli decydują pewne czynniki, wśród których na uwagę 
zasługują: (1) wiedza dotycząca sensu egzystencji ludzkiej oraz właściwe 
pojmowanie tego, co rozumieć należy przez nadrzędne pojęcie pedago-
giczne, czyli wychowanie; (2) stany emocjonalne, czyli dojrzałe postawy, 
które manifestują autentyczną miłość do podmiotów wychowywanych; 
(3) roztropne działania, które wyrażają się rozumieniem kontekstu, w 
jakim przebiega proces wychowawczy, zawsze zdeterminowany wielo-
rakimi uwarunkowaniami; (4) przezwyciężająca wszystkie trudności  
i niepowodzenia cierpliwość świadcząca o wyjątkowej osobowości tych, 
którzy są odpowiedzialni za rozwój i wychowanie.  

Tak więc mądrość wychowawcza staje się – w jakimś wymiarze – 
nadrzędną sprawnością moralną. Jednakże mądrość ta budowana na mi-
łości, roztropności i cierpliwości jest zaledwie przyczynkiem do kształ-
towania świadomości wychowawczej i kultury pedagogicznej tych, dla 
których wychowanie, a także socjalizacja i edukacja stanowią nie tylko 
obszary rzeczywistości społecznej, ale są ważnymi i trwałymi warto-
ściami.  
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MORAL SKILLS AS THE EXPRESSION OF EDUCATIONAL CONSCIOUSNESS 

AND EDUCATIONAL CULTURE 

 
In the beginning of the article, basic terminological issues, regarding the applied 

definitions, have been explained. Except for moral skills, moral virtues and moral 
values belong to them. In the following sections, the selected moral skills have been 
subject to analysis, into which love, prudence and patience have been incorporated. 
They, among others, decide on the quality of the process of family education and 
school teaching process. The said skills are the consequence of individualistic forma-
tion of the parents and teachers who constitute the critical entities of the aforemen-
tioned educational processes.  

Authentic true love, rational prudence, that makes you aware what is worth 
striving for, and patience, which helps overcome everything, constitute the expres-
sion of life wisdom, therefore, educational wisdom. Educational wisdom allows par-
ents and teachers to better understand the meaning of support of the children’s and 
youth’s development. It testifies to the level of their educational consciousness and 
educational culture, where upbringing as well as socialising and education constitute 
not only the areas of social reality, but they are also essential and lasting values. 
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OCZEKIWANE CECHY OSOBOWE NAUCZYCIELI 

I WYCHOWAWCÓW 
 

Wychowanie nigdy nie było rzeczą łatwą, ale dziś, jak się 
wydaje, staje się coraz trudniejsze. Wiedzą o tym dobrze rodzice, 
nauczyciele, kapłani i wszyscy ci, na których spoczywa bezpośred-
nia odpowiedzialność wychowawcza. Dlatego też mówi się o „wiel-
kim kryzysie wychowawczym”, który potwierdza niepowodzenia, 
jakimi nader często kończą się nasze starania, by ukształtować oso-
by rzetelne, potrafiące współpracować z innymi i nadać sens swo-
jemu życiu. W sposób naturalny winą obarcza się w tej sytuacji 
nowe pokolenia, jak gdyby dzieci, które rodzą się dzisiaj, były inne 
od tych, które rodziły się w przeszłości. Mówi się ponadto o „rozła-
mie pomiędzy pokoleniami”, który niewątpliwie istnieje i ma swoje 
znaczenie, lecz jest on raczej skutkiem niż przyczyną tego, że nie 
pokazuje się pewników i wartości1. 

Benedykt XVI 

Trudności, o jakich pisze Benedykt XVI, najogólniej rzecz ujmując są 
następstwem przemian kulturowych, cywilizacyjnych, kryzysu wartości, 
kryzysu autorytetu, a nade wszystko zbyt rzadkiego uwzględniania de-
klaracji o związku wychowania z koncepcją człowieka i powiązania two-
rzonych teorii wychowania z realistycznie rozumianą antropologią filo-
zoficzną i wzorem osobowym nauczyciela i wychowawcy. Dlatego zo-
rientowani realistycznie pedagodzy, dyskutując nad koncepcją współ-
czesnej pedagogiki i potrzebą podniesienia poziomu moralnego, coraz 
częściej wskazują na konieczność powrotu do pedagogiki klasycznej  
i realistycznej opartej na relacji mistrz – uczeń i nastawionej na kształto-
wanie charakteru, jak i optymalną odpowiedź kultury i cywilizacji euro-
pejskiej na potrzeby każdego człowieka, każdego ucznia. 

                                                 
1 List do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania, http://www.opoka. 

org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_XVI/listy/wychowanie_21012008.html [27.04.2011]. 
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Mając na uwadze pilną potrzebę wychowania i losy aretologii we 
współczesnej pedagogice, musimy wiedzieć, kim jest człowiek, jak rów-
nież kogo i jak chcemy wychować. Jest nam też potrzebne zrozumienie 
działań ludzkich, a co za tym idzie odpowiednia filozofia działania, któ-
ra rozpoznaje naturę i sposób osiągania poszczególnych celów, w tym 
wypadku rozumianych jako cnót. Ponieważ od czasów nowożytnych 
zaczęły w filozofii na skutek różnych okoliczności dominować nurty ne-
gujące możliwości poznania realnego dobra, które przecież wyznaczało 
miarę dla poszczególnych cnót i ich specyfikę, potrzebujemy dziś filozo-
fii, którą charakteryzuje dobro moralne, kryteria działania i zasady mo-
ralności. Odcięcie racjonalnych i bytowych (realnych) podstaw całej are-
tologii spowodowało bowiem brak realistycznego rozumienia cnót i w 
konsekwencji różne, ale nierealistyczne ich redukcje do zasad, wartości, 
reguł czy przykazań. Problemem było to, kto ma wyznaczać ich treść,  
i stąd możliwy jest w pedagogice legitymizm (źródłem zasad jest pra-
wo), psychologizm (rozumienia potrzeb), socjologizm (wychowanie to 
„uspołecznienie”), naturalizm (różnie pojęta natura człowieka była wy-
znacznikiem celu wychowania w formie naiwnego optymizmu jak u J.J. 
Rousseau czy pesymizmu polegającego na konieczności nieustannej sa-
mokontroli itp. W końcu, po uświadomieniu sobie braku obiektywnych 
podstaw wychowania, zaproponowano różnego rodzaju „antypedago-
giki” zasadniczo negujące resztki osiągnięć pedagogiki klasycznej, jakie 
z niej jeszcze pozostały. Jednak i tu na szczęście, z racji tego, że człowiek 
jest istotą racjonalną, dostrzeżono absurdy prowadzące donikąd, a ściślej 
do destrukcji ludzi młodych, i zaczęto powracać do porzuconych wzor-
ców wypracowanych przez etykę i pedagogikę klasyczną.  

Zdaniem Zbigniewa Pańpucha – „obserwujemy renesans problema-
tyki cnót, jednak aby to było zjawisko trwałe, konieczne jest wykształce-
nie pedagogów myślących w duchu klasycznym, zgodnym z bogactwem 
tradycji starożytnej oraz chrześcijańskiej, i to zarówno pedagogów prak-
tyków, jak i teoretyków”2. W niniejszym przedłożeniu, mając na uwadze 
pożądane cechy osobowe nauczycieli i wychowawców, w pierwszej ko-
lejności odwołam się do dziedzictwa autorki Listów do młodego nauczycie-

la – Marii Grzegorzewskiej z roku 1947, jak również do pedagogiki 

                                                 
2 W orszaku cnót, „Cywilizacja” 2011, nr 38, s. 101. 
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chrześcijańskiej, a w szczególności do niezwykle bogatej spuścizny o. 
Jacka Woronieckiego, który zwykł mawiać, że „nauczycieli (…) jest wie-
lu, ale prawdziwych wychowawców bardzo mało”3. Zechcę też zwrócić 
uwagę na podstawowe wymiary oczekiwanego dziś wzoru osobowego 
nauczyciela i wychowawcy. Szczególnie chodzi mi o atrakcyjność oso-
bową nauczyciela i atrakcyjność tkwiącą w stosowanej przez niego me-
todyce działania. Pierwsza z nich ma swoje źródło w fakcie, że zazwy-
czaj odznaczający się pewnością, prawością, mądrością, taktem i do-
świadczeniem życiowym nauczyciel i wychowawca urzeczywistnia swo-
je człowieczeństwo na drodze wiary, komunii z prawdą i miłością. Jest 
przyjacielem Boga, pewnym rzeczy nigdy niewidzialnych, i kocha każ-
dego człowieka, a w szczególności potrzebującego pomocy. Nie dziwi 
się i nie oburza występowaniem nieprawości, ale rozumie i akceptuje, 
stawiając sobie i innym wysokie wymagania. Pamięta przy tym, że życie 
każdego człowieka, a chrześcijanina w szczególności, jest czasem próby  
i doświadczeń, aby zweryfikować i sprawdzić prawdziwość umiłowania 
dobra, prawdy i piękna. Wie, że dążenie do ich poznania i miłowania po-
woduje umocnienie sił duchowych manifestujących się w formie cnót teo-
logicznych (wiary, nadziei i miłości) i kardynalnych (roztropności, spra-
wiedliwości, umiarkowania i męstwa), aktualizując ewangeliczną obietni-
cę, że „kto szuka znajduje, kto prosi otrzymuje, a kołaczącemu otworzą”. 

Traktując swoją wypowiedź jako pewnego rodzaju kontynuację 
namysłu nad oczekiwanym etosem nauczyciela i wychowawcy, o czym 
pisałam i mówiłam już wielokrotnie4, tym razem swoją refleksję chciała-

                                                 
3 Cyt. za: G. Wistuba, Ojca Jacka Woronieckiego „pedagogia perennis”, „Cywiliza-

cja” 2003, nr 7, s. 243. 
4 Por. A. Rynio, Oczekiwany etos nauczyciela w sytuacji zmiany systemowej w Polsce, 

w: Współczesne zagadnienia zawodu nauczyciela, red. W. Dróżka, B. Gołębiowski, Kielce 
1995, s. 111–123; tejże, Metodyczno-strukturalne elementy procesu integralnego wychowa-
nia osoby, w: Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II, red. M. Nowak, C. Kali-
ta, Biała Podlaska 2005, s. 285–303; Dojrzałość nauczycieli warunkiem twórczego rozwoju 
 i przetrwania cywilizacji, w: Szkoła w perspektywie XXI wieku. Teraźniejszość – Przyszłość, 
red. B. Zawadzka, Kielce 2009, s. 41–51; Nauczyciel między ideałem mistrzostwa a rze-
czywistością, w: Zawód nauczyciel. Trudności i perspektywy, red. K. Stępień, Lublin 2010, 
s. 7–29; Współczesna pedagogika a autorytet, w: Etyka nauczycielska, red. M. Bajan, S.J. 
Żurek, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 
II, Lublin 2011, s.25–42.  
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bym skoncentrować wokół pożądanych cech osobowych nauczycieli  
i wychowawców. Ze względu na podjęty temat, nawiązując do wcze-
śniejszych moich przemyśleń, opracowań i wypowiedzi, a w szczególno-
ści tej z listopada roku 2011 w ramach interdyscyplinarnej międzynaro-
dowej konferencji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 
pt. „Wychować dobrych chrześcijan i obywateli”5, tym razem zacznę od 
przypomnienia roli nauczyciela w procesie wychowania, a następnie 
wskażę na potrzebę wychowania dokonującego się z udziałem mądrych, 
roztropnych, radosnych, cierpliwych i miłujących uczniów nauczycieli  
i wychowawców.  

 
 

1.  Rola i znaczenie wzoru osobowego w wychowaniu  

Romano Guardini, wskazując na wiarygodność wychowawcy, 
czynność wychowania utożsamiał z „dodawaniem komuś odwagi do 
bycia sobą”. Uważał, że zadaniem wychowawcy jest pobudzanie czyje-
goś rozwoju, między innymi poprzez zwracanie uwagi, zachętę, stosując 
przy tym różnego rodzaju metody. Jednak najważniejszą siłę wycho-
wawcy widział on w tym, aby wymagał on od siebie, zmagał się ze sobą, 
gdyż tylko własnym życiem można kogoś pobudzić do życia6. Odpo-
wiedzialność, jaka spoczywa na wychowawcy, domaga się nieustannej 
pracy nad własnym wychowaniem i własnym człowieczeństwem. Bo-
wiem jak pisała M. Grzegorzewska, „nie wychowa drugiego, kto siebie 
wychować nie umie, nie opanuje wychowanka, kto ze sobą nie może 
dojść do ładu”. 

Zatroskani o integralne wychowanie dzieci i młodzieży wychowaw-
cy na ogół nie negują potrzeby wskazywania wzorów osobowych i od-
woływania się do autorytetów. Z badań wynika, że także młodzi wyka-
zują potrzebę posiadania wzorów osobowych. W badaniach wyrażają 
chęć posiadania kogoś, kto wskaże wybór między dobrem a złem, po-
może rozstrzygnąć trudne decyzje. Są też tacy, którzy uważają, że wzory 
ograniczają osobowość, szczególnie sferę intelektualną, że są przejawem 
                                                 

5 Por. Wzór osobowy wychowawcy, w: Drogowskazy wychowania, red.  S. Wilk,  
A. Kiciński, A. Łuczyński, L. Opiela, A. Smagacz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 
61–79. 

6 Por. R. Guardini, Bóg daleki i Bóg bliski, Poznań 1991, s. 229. 
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pójścia na łatwiznę w szukaniu drogi własnego życia. Nie oznacza to 
jednak eliminowania wzorów osobowych z procesu wychowawczego. 

Obserwując to, co aktualnie dzieje się z dziećmi i młodzieżą, może-
my stwierdzić, że obecnie mamy do czynienia z wyraźnym kryzysem 
wychowawców i wychowania. A równocześnie „młode pokolenia pra-
gną, by dorośli pokazywali im dzisiaj wartości i morale życia prowadzą-
cego do szczęścia, lecz również chcą, by urzeczywistniając moralność 
zgodną z nauczaniem Kościoła, dostarczali im wzorów do naśladowa-
nia, które pomogą im w budowaniu własnej osobowości”7. Stąd proble-
matyka wzoru osobowego oraz kategorii z nim związanych, takich jak 
autorytet, ideał, osoba znacząca, autentyczność, sposób zachowania, 
modelowanie, identyfikacja, jest stale obecna w dyskusjach dotyczących 
celów i zadań, jakie pełnią w życiu poszczególnych osób. Wzory osobo-
we najczęściej oscylują wokół ideału rozumianego jako najwyższy cel 
wychowania, któremu powinny być podporządkowane inne cele, treści  
i metody pracy wychowawczej. Jakkolwiek kryzys różnych współcze-
snych koncepcji pedagogicznych spowodował zachwianie wiary w moc 
oddziaływania wychowawczych wzorów osobowych na życie ludzkie, 
to jednak ideał wychowawcy, w zależności od przyjmowanej koncepcji 
wychowania, najczęściej jawi się jako pożądane zjawisko społeczne, 
zawsze występujące w stosunku do kogoś. Być uznanym za wzór oso-
bowy cieszący się autorytetem to być kimś, z czyim zdaniem lub postę-
powaniem ktoś inny się liczy, kogo chce naśladować, z kim chce się 
identyfikować. Należy też zauważyć, że wzór osobowy zawsze staje 
przed człowiekiem jako osoba realnie istniejąca lub postać literacka re-
spektująca wolność i wolny wybór wychowywanego. Może charaktery-
zować ją określony zestaw cech, postaw i zachowań wartościowych  
z punktu widzenia tradycji kulturowej, potrzeb społecznych czy wyma-
gań dominującej ideologii. Wzór osobowy, obok reprezentowania sobą 
określonych wartości, żyjąc w określonym czasie i przestrzeni, może 
jednak ten czas i przestrzeń przekraczać i być wiecznie żywym w tym 

                                                 
7 Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone podczas audiencji dla członków Rady Świa-

towej Unii Nauczycieli Katolickich, 28 IV 1992, „Osservatore Romano” 1992, nr 10, s. 15. 
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sensie, że pamięć o nim, przenoszona z pokolenia na pokolenie, nadal 
uaktualnia tę osobę8.  

Termin wzór osobowy jest definiowany jako opis lub wyobrażenie ja-
kiejś osoby, której cechy lub czyny uważa się za godne naśladowania. 
Oczekuje się od niej kształtowania „nowego” człowieka o dojrzałej oso-
bowości, zdolnego przezwyciężyć różnego rodzaju społeczne i moralne 
zagrożenia. Teoretycy wychowania, mając na uwadze wzory osobowe, 
podkreślają, że oddziałują one wychowawczo, jeśli uosabiają cechy ide-
ału i przyjmują określone postawy. Leksykon Pedagogika w haśle „wzór 
osobowy” odsyła do „autorytetu pedagogicznego”, a ten ujmuje jako 
układ swoistych przymiotów i kompetencji wychowawców, zwiększają-
cych ich możliwości oddziaływania na wychowanków9. I jakkolwiek po-
jawiające się w literaturze utożsamienie ideału wychowawczego z auto-
rytetem czy z wzorem osobowym pozostaje kwestią sporną, to jednak 
faktem jest, iż wzór osobowy pełni rolę przewodnika i „drogowskazu”, 
któremu można zaufać, na którym można się oprzeć – szczególnie  
w chwilach zwątpienia i słabości można zyskać siły do samodzielnego 
kroczenia obraną drogą. Postać ta pozytywnie wyróżnia się z otoczenia 
posiadaniem właściwości cenionych przez innych i ma świadomość, że 
jakkolwiek sama uosabia cechy ideału, to jednak go nie stanowi i dlatego 
nie oczekuje, że inni muszą się do niej upodobnić bez względu na ich in-
dywidualne potrzeby i właściwości. Wychowawczy wzór osobowy za-
wiera w sobie przede wszystkim wymiar „bycia sobą” i ukazuje go 
wśród różnych sytuacji i uwarunkowań.  

Historia polskiej i światowej myśli pedagogicznej pisana była często 
życiem i dziełami wzorów osobowych świętych i błogosławionych. 
Przykładem mogą być postacie wielkich pedagogów chrześcijańskich, 
jak chociażby św. Klemens Aleksandryjski, św. Augustyn, św. Tomasz z 
Akwinu, Erazm z Rotterdamu, św. Karol Boromeusz, św. Józef Kalasan-
cjusz, św. Filip Nereusz, św. Ignacy Loyola, św. Jan de la Salles, św. Jan 
Bosko, bł. Bronisław Markiewicz, bł. Edmund Bojanowski, bł. kard.  
J.H. Newman, M. Darowska, J. z Działyńskich Zamoyska, B. Żulińska,  
C. Plater-Zyberkówna, o. Jacek Woroniecki, Prymas Tysiąclecia kard. 
                                                 

8 Z. Dymkowski, Wzory osobowe Katechizmu Kościoła Katolickiego w katechezie 
współczesnej, Płock–Lublin 1999, s. 10. 

9 Leksykon, Pedagogika, Poznań 2000, s. 24. 
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Stefan Wyszyński, Romano Guardini, ks. Luigi Giussani, czy błogosła-
wiony Papież Jan Paweł II10, któremu półtora miliona osób pragnęło po-
dziękować w dniu 1 maja 2011 roku za jego bezgraniczną miłość i hero-
iczną wiarę. Najczęściej byli to ludzie pracowici, zdolni do poświęceń, 
uczciwi, ufni i pełni entuzjazmu, przejawiający zapał i optymizm, od-
znaczający się odwagą i wytrwałością. Cechowała ich umiejętność pro-
wadzenia wnikliwej obserwacji, rozumna akceptacja postępowania mło-
dzieży, umiejętność właściwego pokierowania ich życiem, wdrażanie do 
sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania obowiązków na rzecz 
rodziny, społeczeństwa, ojczyzny, kształtowanie chrześcijańskich postaw 
w oparciu o cnoty teologalne i kardynalne, wreszcie – opieranie czynno-
ści wychowania na religii, rozumie i miłości. 

O. Jacek Woroniecki, przedstawiając w swojej koncepcji wzorzec 
wychowawcy chrześcijańskiego, „zakłada stałe dążenie do doskonałości, 
kierowanie się wzniosłymi zasadami i potrzebę kształtowania postaw 
interpersonalnych”11. Jednak wzór osobowy, odnosząc się do relacji ja – 
ty, nie zakłada stanu absolutnej doskonałości i nie może być tylko teore-
tycznym zbiorem idealnych cech, szczegółowych norm czy zasad postę-
powania człowieka, lecz zawiera w sobie przede wszystkim wymiar 
„bycia sobą” i ukazuje go pośród różnych sytuacji i uwarunkowań12.  

Wobec faktu, że każdy wielki nauczyciel i wychowawca bardziej lub 
mniej świadomie uczestniczy w rozwoju osobowości swego wychowan-
ka, rodzi się pytanie: co decyduje o jego wiarygodności, atrakcyjności?  

Traktując swoją wypowiedź jako pewnego rodzaju kontynuację 
namysłu nad oczekiwanym etosem nauczyciela i wychowawcy, tym ra-
zem swoją refleksję chciałabym skoncentrować wokół pilnej potrzeby 
wychowania z udziałem wzorów osobowych wychowawców zasługują-
cych na miano mistrzów i rozwijania ich dojrzałości wokół tego, co trwa-
łe i uniwersalne.  
                                                 

10 Por. A. Rynio, Próba syntezy, w: Pedagogika katolicka: zagadnienia wybrane, red. 
A. Rynio, Stalowa Wola 1999, s. 412. 

11 M. Tomczyk, Rola wzorów i wzorców osobowych w wychowaniu chrześcijańskim 
według o. Jacka Woronieckiego, w: Wychowanie chrześcijańskie: między tradycją a współcze-
snością, red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 662. 

12 J. Ryłko, Chrześcijański wzór osobowy w moralnym wychowaniu młodzieży, w: 
Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności, red. J. Nagórny, Lublin 1996,  
s. 381. 
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2.  Pilna potrzeba powrotu do wychowania z udziałem mistrzów  

i wzorów osobowych 

Według mnie o pedagogicznym mistrzostwie, oprócz tego, co już 
zostało powiedziane wyżej, decyduje nie tylko umiejętność ujmowania 
istoty rzeczy i pokazywania drogi, jaką należy przebyć, aby ocalić ginący 
świat tradycji, kultury i obyczaju, ale także uznanie swojej przygodności 
i zależności od Stwórcy, dojrzała miłość siebie, innych i otaczającego 
świata. W praktyce oznacza to troskę o dobro drugiego człowieka, wyra-
żoną w sposób widzialny, wcielony w konkretne słowa i czyny. Dora-
stanie do dojrzałej miłości wychowawczej wymaga nie tylko wczucia się 
w świat myśli i przeżyć wychowywanego, ale także zrozumienia jego 
sytuacji obiektywnej, właściwego doboru języka, odwagi demaskowania 
zagrożeń wychowawczych, stawiania wymagań, egzekwowania natu-
ralnych konsekwencji błędów wychowanka, a nawet wykorzystania wy-
chowawczej roli cierpienia. W relacji do wychowywanego oznacza to 
odejście od sformalizowanych i zbiurokratyzowanych form pracy wy-
chowawczej w szkole, gdzie nauczyciele wymuszają posłuszeństwo  
i uległość uczniów i przywrócenie należytego miejsca w wychowaniu 
autorytetom i zdrowo pojmowanej dyscyplinie. Problem jednak w tym, 
jak przywrócić utracony autorytet i dyscyplinę we współczesnej szkole, 
w której coraz częściej, analogicznie jak w handlu, zachodzi ta sama 
asymetria, a nauczyciel, podobnie jak sprzedawca w relacji do klienta,  
w relacji do ucznia i jego rodzica jakże często stoi na straconej pozycji.  

Wobec wielorakich uwarunkowań dotyczących oczekiwanego wzo-
ru osobowego nauczyciela i wychowawcy celem jego lepszego przygo-
towania do czekających go zadań warto w refleksji naukowej zatrzymać 
się nad obszarami związanymi z jego wielorako manifestującą się dojrza-
łością. Wszak współczesny nauczyciel i wychowawca – czy tego chce, 
czy nie – działa dziś „między tradycją a współczesnością”13. Dobitnie  
o tym świadczą pamiętniki średniego pokolenia nauczycieli A.D. 2004 
zebrane staraniem prof. W. Dróżki w tomie Nauczycielska dojrzałość14. Ich 
                                                 

13 Por. Edukacja nauczycieli wobec przemian szkoły, red. E.I. Laska, Rzeszów 2007; 
Nauczyciel między tradycją a współczesnością. Teoria i praktyka, red. E.I. Laska, Rzeszów 
2007. 

14 Por. Nauczycielska dojrzałość. Pamiętniki średniego pokolenia nauczycieli 2004, 
wybór, opracowanie i posłowie W. Dróżka, Kielce 2005.  
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lektura uczy realizmu i każe sądzić, że współczesny nauczyciel i wy-
chowawca chcąc wspomagać innych w ich rozwoju, sam nie może pre-
tendować do bycia „supermanem”, ale winien mieć świadomość, że cza-
sem, mimo włożonego wysiłku, przyjdzie mu ponieść wychowawczą 
klęskę i uznać swoją porażkę. Ponadto jeśli jest realistą, to musi wie-
dzieć, że najpierw trzeba będzie poradzić sobie ze swoimi nie zawsze 
przyjaznymi uczuciami, uprzedzeniami, agresją, niekompetencją czy za-
niżoną samooceną. Chcąc zaś temu sprostać, powinien rozwijać w sobie 
indywidualne zdolności pedagogiczne i postawę bycia dla innych, a ba-
zując na przyjaznej ludziom wizji świata i sprzyjającej im ideologii edu-
kacyjnej i nie ulegając złudnej wierze, że z chaosu narodzi się lepsza 
oświata, nie bacząc na to, że praktyka edukacji nauczycielskiej i wycho-
wawczej nie nadąża za wyzwaniami czasu i potrzebami społecznymi, 
mimo wszystko winien rozwijać w sobie umiejętność spotkania, dialogu, 
empatycznego reagowania i asertywnej stanowczości15. Do przyjmowa-
nia takich postaw potrzebna jest nie tylko atrakcyjność osobowa wycho-
wawcy wyrażająca się w miłości i radości, cierpliwości i długomyślności, 
ale i stosowna wiedza psychopedagogiczna16. W tym miejscu rodzi się 
pytanie, czy wobec wyczerpywania się tradycyjnego wzoru roli nauczy-
ciela w Polsce i dominacji ludzi ponowoczesnych, określanych nie bez 
ironii jako „spacerowicze”, „włóczędzy”, „gracze”, „turyści”, których 
wzory osobowe są tak diametralnie inne niż te oparte o dziedzictwo cno-
ty, nie dojdzie do dominacji osobowości bez tożsamości, bez wyobraźni 
(w znaczeniu siły twórczej) i bez wnętrza?17. Odpowiedzi na tak posta-
wione pytanie każdy z nas powinien udzielić sobie sam. 

 
 

                                                 
15 J. Mastalski, Obszary indywidualnego kształtowania zdolności pedagogicznych na-

uczyciela, w: Talent pedagogiczny w pracy wychowawczej nauczyciela Szkoły Nazaretań-
skiej, red. A. Kieszkowska i B. Skrzyp, Kielce 2007, s. 66–67. 

16 Większość, szczególnie młodych, nauczycieli i wychowawców wiedzą taką 
nie dysponuje, gdyż bywa tak, że tak zwany blok przygotowania pedagogicznego na 
różnych kierunkach studiów nauczycielskich został zredukowany do 90 godzin wy-
kładów i ćwiczeń o „pedagogice”. 

17 Por. W. Dróżka, Nauczyciel. Autobiografia pokolenia, Wydawnictwo Akademii 
Świętokrzyskiej, Kielce 2002, s. 292. 
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3.  Podstawowe wymiary dojrzałości osobowej wychowujących 

Z pewnością jest wiele cech i wymiarów świadczących o dojrzałości 
osobowej wychowujących. Korzystając z bogactwa myśli pedeutologicz-
nej i teorii wychowania na użytek niniejszego szkicu przywołam tylko 
niektóre z nich. „Aby dużo dać, trzeba dużo mieć”18 i jak mawiała  
M. Grzegorzewska: „trzeba czuć potrzebę zdobywania wiedzy i umie-
jętności (...) oraz doskonalenia moralnego”19. Wymaga to od nauczyciela 
nie tylko wysiłku, ale także tak podkreślanej przez wspomnianą autorkę 
postawy twórczości. „Wartość budowy moralnej, którą wznosić musi  
w sobie nauczyciel, mieści w sobie pojęcie twórczości, która każe czło-
wiekowi świat zewnętrzny traktować jako bogate tworzywo do kształ-
towania siebie i budowy swojej własnej osobowości”20. Wartość pedago-
ga mierzyła Grzegorzewska wartością jego życia wewnętrznego, hero-
izmem dnia codziennego, budzeniem wartości w innych ludziach, udzie-
laniem im pomocy w rozwoju i zagłębieniem się w nurt życia społeczne-
go. Uważała, że tworzyć osobowość innych i nową przyszłość może tyl-
ko człowiek wolny, etyczny, uspołeczniony i pełny21. Według niej peda-
gog powinien być człowiekiem żywym, o bogatym życiu emocjonalnym 
i twórczej postawie poszukująco-badawczej. Odpowiedzialne wypełnie-
nie zadań wychowawczych, oprócz bezinteresownego umiłowania du-
szy wychowanka i traktowania pracy z nim jako powołania, wymaga 
gruntownego przygotowania merytorycznego i metodycznego oraz cią-
głego poszerzania wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, 
medycyny i innych nauk22. W licznych przykładach na kartach Listów do 

młodego nauczyciela dowodziła, że to miłość dusz ludzkich, a nie przygo-
towanie teoretyczne jest najważniejszym czynnikiem wpływu wycho-
wawczego. Praca nauczyciela, który nie czuje łączności duchowej  
z dzieckiem, który nie potrafi bezinteresownie rozwijać w sobie tego 
twórczego uczucia, stanie się z czasem bezpłodna, przeniknięta nudą  

                                                 
18 M. Grzegorzewska, Listy do młodego nauczyciela, Warszawa 1947, cykl I, s. 25. 
19 Tamże, s. 70. 
20 Tamże, s. 71. 
21 Por. T. Kukołowicz, A. Szornak, Osobowość nauczyciela w ujęciu Marii Grzego-

rzewskiej, w: Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia, red. T. Kukołowicz, Stalowa Wo-
la 1996, s. 73. 

22 Tamże. 



Oczekiwane cechy osobowe nauczycieli i wychowawców 

 

39 

i rutyną. Dla potwierdzenia tego, że dla zrozumienia wychowanka nie 
wystarczy tylko wykorzystanie wiedzy i doświadczeń, przytaczała sło-
wa A. Saint-Exupéry’ego: „Widzi się tylko sercem. To, co najistotniejsze, 
jest niewidoczne dla oczu”23. Według Grzegorzewskiej, która była peda-
gogiem specjalnym, to z głębokiej miłości nauczyciela do dziecka rodzi 
się czynny stosunek dobroci i życzliwości. Dobroć człowieka, będąc naj-
większą wartością, ujawnia się w udzielaniu pomocy wszystkim potrze-
bującym i w budzeniu we wnętrzu człowieka tego, co w nim najlepsze.  
Z postawą miłości i niesienia dobra łączy się życzliwość, przychylność 
dla dziecka oraz troska o zapewnienie mu warunków do maksymalnego 
rozwoju. Grzegorzewska twierdziła, że nie można poznać dziecka bez 
gruntu, na którym ono wyrasta i bez zrozumienia wiecznie zazębiającej 
się przyczynowości zjawisk życia społecznego. Bez głębokiej znajomości 
środowiska wychowawczego, wniknięcia w wartość dorobku kultury 
przyszłych pokoleń oraz wczucia się w tendencje rozwojowe życia spo-
łecznego nie jest możliwe wprowadzenie dziecka w świat kultury, uczy-
nienie go podmiotem i organizatorem życia własnego i szerszego oto-
czenia. Dlatego też praca nad wychowaniem człowieka wymaga stwo-
rzenia przez wychowawcę lub zespół wychowawców atmosfery moral-
nej opartej na życzliwości, poszanowaniu godności i wolności jednostki, 
zaufaniu i trosce o jego rozwój24.  

To, czego uczyła prof. M. Grzegorzewska, pozwala w postawie  
i osobowości nauczyciela i wychowawcy upatrywać dojrzałości intelek-
tualnej, emocjonalnej i dojrzałości w działaniu. Mając na uwadze pożą-
dane cechy wzoru osobowego wychowawcy, odniosę się do każdego  
z wymienionych wymiarów dojrzałości, a nad ostatnią cechą zatrzymam 
się nieco dłużej, przywołując stanowisko znanego autora Katolickiej etyki 

wychowawczej o. J. Woronieckiego25. 
 
 
 

                                                 
23 Tamże, s. 76. 
24 Tamże, s. 77. 
25 Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. I: Etyka ogólna, t. II: Etyka 

szczegółowa, cz. 1 i 2, Lublin 1986. 
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4.  Dojrzałość intelektualna wychowujących 

Chodzi tu o ten typ dojrzałej osobowości, który podlegając nie-
ustannej zmianie i rozwojowi podstawowych potencjalności rozwojo-
wych, ogarnia dojrzałość fizyczną, psychiczną, społeczno-moralną, kul-
turotwórczą i duchową. Pisał o niej w swej warstwicowej teorii prof.  
S. Kunowski, a jako cel wychowania przybliżyła ją nam zarówno dr  
J. Karczewska26, jak również ks. prof. M. Rusiecki27. Odsyłając zaintere-
sowanych tą kwestią do przywołanych autorów, nadmienię jedynie, że 
tak rozumiana dojrzałość zakłada troskę o własne zdrowie, higienę ciała, 
opanowanie popędów i odruchów, sublimację uczuć, zgodę na swoją 
płeć i fizjonomię, zdolność koncentracji, umiejętność logicznego myśle-
nia, inteligencję, samoakceptację, indywidualność, podmiotowość, po-
siadanie tożsamości osobowej, konieczność samokształcenia, pracę nad 
ukształtowaniem prawego sumienia, charakteru, interioryzację wartości, 
norm i zasad, posiadanie postaw prospołecznych, umiejętność pełnienia 
ról społecznych, wiarę w siebie, posiadanie wrażliwości na uczucia  
i wartości wyższe, realizowanie ideału zmierzającego ku pełni człowie-
czeństwa, otwarcie na Absolut, coraz pełniejsze doświadczenie dobra, 
dążenie do syntezy światopoglądowej opartej na Prawdzie, Dobru  
i Pięknie, pełną zgodę na los aż po heroizm, wreszcie integrację osobową 
wobec ostatecznego celu życia.  

Tak rozumiana dojrzałość osobowa wyraża się w elementach ją kon-
stytuujących. Są nimi między innymi: samoświadomość, wolność, odpo-
wiedzialność, ukształtowane sumienie, zgodność między przekonaniami  
a postawą, świadomość norm, zasad, potrzeb własnych i innych, a także 
zadań i obowiązków wobec siebie i wychowywanych, nadto miłość do 
prawdy, piękna i dobra.  

Kształtowanie tak rozumianej dojrzałości wymaga nie tylko uwagi, 
ale i odwagi. Uwaga potrzebna jest do permanentnej analizy otaczające-
go świata, własnego doświadczenia i przyjmowania odmiennych od 

                                                 
26 Zob. J. Karczewska, Ewangeliczny ideał życia w refleksji Stefana Kunowskiego, w: 

Wychowanie chrześcijańskie – między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 
2007, s. 115–127. 

27 Zob. M. Rusiecki, Cele wychowania chrześcijańskiego w nawiązaniu do teorii war-
stwicowej St. Kunowskiego, w: Wychowanie chrześcijańskie – między tradycją a współcze-
snością, red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 128–159. 
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obiegowych kategorii myślenia i działania. Odwaga zaś potrzebna jest, 
by móc dochować wierności samemu sobie, sprzeciwiając się presji we-
wnętrznej i zewnętrznej skłaniającej nauczyciela do niepodejmowania 
nowych wyzwań w celu zachowania własnej tożsamości i rozwinięcia 
„talentów”, jakie są właściwe każdemu, kto wie, kim jest, dokąd zmie-
rza, i wie, jak żyć, aby urzeczywistnić swe jedyne i niepowtarzalne czło-
wieczeństwo28. 

 
 

5.  Dojrzałość emocjonalna 

Problematyka dojrzałości emocjonalnej nauczyciela i wychowawcy 
jest niezwykle złożona, bowiem praca wychowawcza ma ogromne zna-
czenie dla jego psychiki. Emocje i uczucia ujawniają się silniej niż racje 
rozumowe, dlatego w praktyce mogą je uprzedzać. Z emocjami jesteśmy 
jakby mocniej związani. One są dla człowieka czymś bardzo bliskim  
i osobistym, stąd też znajdują się u podstaw postępowania oraz kształ-
towania nauczycielskich poglądów. Ponadto trzeba pamiętać, że wcho-
dząc w wiek dojrzały, człowiek ma już ukształtowaną osobowość także 
w dziedzinie emocjonalnej. Zaś zgodnie ze zdaniem I. Obuchowskiej 
„dojrzałość uczuciowa jest rezultatem przechodzenia od uczuciowej za-
leżności do niezależności; od niekontrolowanego uzewnętrzniania uczuć 
do poddania ich tzw. kontroli zewnętrznej; od niekontrolowanego ule-
gania uczuciom do opanowania ich za pomocą kontroli wewnętrznej; od 
egocentryzmu do koncentrowania się na innych”29. Wobec tego, że uczu-
cia odgrywają w życiu człowieka tak wielką rolę, nauczycielowi i wy-
chowawcy potrzebna jest znajomość jego uczuć własnych i uczuć innych 
osób – po to, aby wiedział, jak ma kształtować sferę życia uczuciowego 

                                                 
28 A. Rynio, Metodyczno-strukturalne elementy procesu integralnego wychowania 

osoby, w: Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II, red. M. Nowak, C. Kalita, 
Biała Podlaska 2005, s. 289. 

29 I. Obuchowska, Psychologiczne aspekty dojrzewania, w: Dojrzewanie, red. A. Ja-
czewski, B. Woynarowska, Warszawa 1982, s. 157. 
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swoich podopiecznych i przeciwdziałał skutecznie zniechęceniu, uprze-
dzeniom, wymuszonej agresji czy zaniżonej samoocenie30.  

 
 

6.  Dojrzałość w działaniu  

Warunkowana jest głęboko ugruntowanym w duszy nauczyciela  
i wychowawcy ideałem wychowawczym i uporczywym dążeniem do 
urzeczywistniania go w życiu codziennym. Dojrzały w działaniu na-
uczyciel wytwarza w swoim środowisku wychowawczym atmosferę 
spokoju i pogody, która daje jego podopiecznym poczucie swobody,  
a zarazem bezpieczeństwa koniecznych do tego, aby rozwijać się nor-
malnie i umacniać we wszystkim, co dobre i szlachetne. Znamiennym 
rysem osobowości tak funkcjonującego nauczyciela winna być zbliżona 
do cierpliwości długomyślność. Charakteryzuje ją wspólne motywowa-
nie do działania oraz umacnianie w obliczu trudności i przeszkód, które 
zawsze towarzyszą człowiekowi na każdym etapie życia. Konkretnie zaś 
sprowadza się do umiejętności czekania na efekty pracy wychowawczej 
w zgodzie na to, że można nie doczekać się efektów swoich oddziaływań 
wychowawczych. Cecha ta pozwala szanować wolę wychowanka  
i umiejętnie ją przeobrażać, aby móc osiągnąć główny cel pedagogiki, 
jakim jest nauczenie głębokiego i mocnego napięcia woli, które równo  
i wytrwale zmierza do raz wyznaczonego celu. Ponadto cecha ta pomi-
mo niepowodzeń wychowawczych nie pozwala zwątpić o człowieku, 
dopóki żyje, i nie pozwala się zniechęcać do niego tylko dlatego, że na-
sze zabiegi wychowawcze nie przynoszą takich rezultatów, jakich się 
spodziewaliśmy. Innym przymiotem warunkującym realizację powoła-
nia do zawodu wychowawcy jest roztropność. Według o. J. Woroniec-
kiego z roztropnością wychowawcy powinni łączyć wiele łagodności, 
wyrozumiałości i opisanej wyżej długomyślności. Roztropnością nazywa 
on „sprawność naszego rozumu praktycznego, która sprawia, że w każ-
dej okoliczności życia umiemy postąpić jak należy. Daje nam ona pewną 
umiejętność stosowania ogólnych zasad moralnych do poszczególnych, 

                                                 
30 J. Mastalski, Obszary indywidualnego kształtowania zdolności pedagogicznych na-

uczyciela, w: Talent pedagogiczny w pracy wychowawczej nauczyciela …,  dz. cyt., red.  
A. Kieszkowska, B. Skrzyp, Kielce 2007, s. 67–70. 
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konkretnych warunków życiowych, w których się nasza praktyczna 
działalność rozwija”31. Rozwijając analizy tej cnoty, odwołuje się do ła-
cińskiego terminu providentia tłumaczonego jako przewidywanie. Z tego 
też względu za najważniejszą cechę roztropności uznaje umiejętność 
przewidywania. Polega ona najpierw na przygotowaniu sobie określo-
nego programu działania, a następnie na wiernym realizowaniu po-
szczególnych jego punktów. Aby jednak rozwijać w sobie cnotę roztrop-
ności, wychowawca powinien koniecznie uświadomić sobie jeszcze inne 
jej elementy. Chodzi o samodzielność, zmysł obserwacyjny, zdolność 
sprawnego i szybkiego orientowania się w życiu, zapobiegliwość, a tak-
że pilność. Przy czym samodzielność nie przekreśla korzystania z do-
świadczeń innych osób i respektowania ich wskazówek. Nie oznacza to 
bynajmniej, że trzeba w każdej sytuacji szukać jakiejś rady, ale na to, aby 
być w pełni samodzielnym potrzebna jest umiejętność wypracowania 
indywidualnego poglądu na dany stan rzeczy. Roztropny wychowawca 
dobrze zna rzeczywistość, jaka go otacza, i ma wypracowany indywidu-
alny pogląd na dany stan rzeczy. Pomaga mu w tym zmysł obserwacji  
i zdolność do orientacji życiowej. Z kolei zapobiegliwość można rozu-
mieć jako umiejętność przewidywania trudnych sytuacji i przeszkód, 
które mogą się pojawić w trakcie realizowania powziętych planów. Wo-
bec tych trudności dojrzały pedagog umie podjąć profilaktycznie działa-
nia. Ostatnią cechą, która wpływa na proces rozwoju roztropności, jest 
pilność, nazywana także czujnością albo starannością. Jest ona interpre-
towana przez Woronieckiego jako „pewne stałe naprężenie zarówno wo-
li i rozumu, jak i niższych władz zmysłowych, takich jak pamięci, wy-
obraźni, zmysłu kierowniczego i nawet zmysłów zewnętrznych; naprę-
żenie to sprawia, że wszystkie te władze są wciąż w stanie gotowości do 
wypełnienia właściwych sobie funkcji. (…) Roztropność bez tej czujności 
lub baczności obejść się w żaden sposób nie może”32.  

W przypadku roztropności zachodzi potrzeba, aby wychowawca 
nie tylko sam wyróżniał się tym przymiotem, ale również aby umiał 
kształtować ją w wychowankach. Znajomość wszystkich cech roztropno-
ści winna go inspirować do właściwego kierowania ich rozwojem  
                                                 

31 J. Woroniecki, Studium nad kardynalną cnotą roztropności, „Kwartalnik Teolo-
giczny Wileński” 1923–24, nr 1–2, s. 4. 

32 Tamże, s. 14. 
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w każdym dziecku, za które jest odpowiedzialny. Wychowanie roztrop-
ności u dzieci realizuje się między innymi poprzez odpowiednie ukształ-
towanie pamięci, wychowanie zmysłu rzeczywistości, udział woli  
w działaniu, egzekwowanie postawy pilności, wrażliwości estetycznej 
na otoczeniu i sobie samym. Warto zauważyć, że naczelnym hasłem ca-
łego wychowania – a wychowania roztropności w szczególności – Wo-
roniecki czyni to, że niczego nie wolno wykonywać byle jak. Wymaga to 
zaprawienia się do tego, aby każdej podjętej pracy oddawać się nie po-
łowicznie, ale całkowicie, w myśl starej zasady age quod agis – rób to, co 
robisz; gdy robisz jedno, nie myśl o czymś innym33.  

 
 

7.  Atrakcyjność tkwiąca w metodyce  

Oprócz wyżej scharakteryzowanych wymiarów nauczycielskiej  
i wychowawczej dojrzałości należałoby jeszcze poświęcić słów kilka doj-
rzałości tkwiącej w stosowanej metodyce. W tym celu byłoby dobrze 
przeanalizować integralność prowadzonej działalności edukacyjnej, jej 
konkretność, jak również spotkanie, dialog i świadectwo jako sposoby 
uzewnętrzniania się nauczycielskiej dojrzałości. Są to jednak zagadnienia 
tak obszerne, że wymagają odrębnego potraktowania. Zainteresowanych 
tą kwestią odsyłam do obszernej monografii mojego autorstwa zatytu-
łowanej Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II34, gdzie podejmując 
metodyczno-strukturalne elementy procesu integralnego wychowania 
osoby, wyczerpująco omawiam zarówno aktywność podmiotowo-
osobową, jak i autorytet, spotkanie, dialog, cierpienie i odniesienie do 
wymogów obiektywnych. Formułuję też liczne wnioski, które z powo-
dzeniem można odnieść do prowadzonej tutaj analizy. Sądzę, że szcze-
gólnie interesujące są te, które dotyczą odniesienia wychowania do wy-
mogów obiektywnych. Jednym z nich jest promieniowanie własnym 
przykładem. Pięknie pisał na ten temat bł. Edmund Bojanowski: „Słowa 

                                                 
33 J. Woroniecki, Roztropność – cnota dobrze wychowanego sumienia, „Przewodnik 

Katolicki” 1964, nr 70, s. 333. 
34 Por. A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004. 
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nauki tu nie wystarczą: dzieci, lud, nie słowem, lecz życiem uczyć trzeba, 
jak żyć mają”35. 

To właśnie w takim rozumieniu wychowania wyraża się mądrość, 
mistrzostwo i dojrzałość tych, którzy nie tylko chcą wychowywać, po-
nieważ widzą w tym głęboki sens i warunek przetrwania i rozwoju cy-
wilizacji, ale jak przystało na profesjonalistów, wiedzą, jak się za nie za-
brać i co w tej sztuce uczenia rzeczy trudnych ludzi jeszcze niedojrzałych 
jest najistotniejsze. 

 
 

8.  Potrzeba permanentnej formacji i rozwijania mistrzostwa  

pedagogicznego wychowujących 

Zanim zaprezentuję potrzebę permanentnej formacji i rozwijania 
mistrzostwa pedagogicznego wychowujących – podsumowując to, co 
zostało zasygnalizowane powyżej – przywołam dwa stanowiska wska-
zujące ścisłą zależność pomiędzy nauczaniem a wychowaniem i wycho-
waniem a wzorami osobowymi. Pierwsze pochodzi od Seneki z jego li-
stów moralnych, w których m.in. pisał: „Droga przez udzielanie pouczeń 
jest długa, natomiast przez przykład krótka i skuteczna”36. Nie ulega 
wątpliwości, że wielcy pedagodzy chrześcijańscy, do których grona zali-
czamy św. Apostołów, licznych Ojców Kościoła, zakonodawców i zako-
nodawczynie, świętych papieży i biskupów, założycieli wspólnot i ru-
chów ewangelizujących i wychowujących, mieli tego świadomość, po-
dobnie jak mieli świadomość drugiego związku opisanego przez zna-
komitego pedagoga R. Guardiniego, który stwierdza: „Nie ma nic waż-
niejszego dla rozwoju osobowości niż zetkniecie się z człowiekiem na-
prawdę wielkim, poddanie się wpływowi jego postaci. Ta wielka postać 
wryje się w pamięć, zacznie na nas oddziaływać, inspirować nas, będzie 
nam drogowskazem. Pobudzi nas także do walki. Najpierw bowiem do-
puszczamy do siebie cudzą wielkość, aby następnie rozpocząć walkę  
o własną niezależność. Proces ten jest nieodłącznym elementem naszego 
                                                 

35 E. Bojanowski, Zbiór artykułów z dziedziny wychowania i wiedzy, cz. I, mps prze-
chowywany w ASD, s. 64. 

36 Cyt za: M. Tomczyk, Rola wzorców i wzorów osobowych w wychowaniu chrześci-
jańskim według o. Jacka Woronieckiego, w: Wychowanie chrześcijańskie…, dz. cyt., red. A. 
Rynio, Lublin 2007, s. 662. 
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życia. Każdy powinien spotkać w życiu człowieka wielkiego formatu. 
Może to być człowiek, który będzie wielki w ludzkich kategoriach.  
A może to być święty, człowiek Boży. Człowiek powinien poddać się ta-
kiej postaci, naśladować ją, powinna ona na nim wycisnąć piętno. Po-
czątkowo to będzie proste naśladownictwo, ale z czasem zaczniemy tę 
postać przeżywać dojrzalej, głębiej. Winna ona wryć się w nasz umysł  
i serce i stać się siłą wewnętrzną kształtującą nasze zachowanie. Z cza-
sem mimo całej miłości do niej zaczniemy się bronić przed przewagą ob-
cego elementu, w trakcie tej obrony stopniowo krystalizuje się moja wła-
sna natura – mówię o tej postaci: choć tak bardzo cię kocham, nie jestem 
tobą, muszę się określić i być sobą. Takim ideałem może być człowiek 
żyjący współcześnie ze mną, reprezentujący najwyższe cnoty ludzkie  
i boskie.(…) Ważny jest wybór właściwej postaci. Człowiek taki nie mo-
że być zwodzicielem, lecz powinien pomagać poszerzać horyzonty, 
umacniać, rozwijać”37.  

Z analizy literatury przedmiotowej wynika, że proces wychowania 
dokonujący się z udziałem wzorów osobowych łączy się z ich naślado-
waniem. Zasada naśladowania jest najczęściej związana z ideałem mo-
ralnej doskonałości osoby. Oprócz wyraźnego postawienia ideału do-
skonałości moralnej osoby potrzebna jest również sama osoba, która sta-
nowi realny wzór, a więc osoba konkretna i realnie doskonała38. Dlatego 
o prawdziwym naśladowaniu możemy mówić jedynie wtedy, gdy ma-
my do czynienia z osobą godną tego, aby ją naśladować.  

Mając zaś na uwadze jakże pilną dziś potrzebę wychowania uczci-
wych obywateli i dobrych chrześcijanin, dobrze się dzieje, że w wielu 
środowiskach akademickich w mijającym roku akademickim ze względu 
na przypadające rocznice przywoływane są wzory osobowe św. Jana Bo-
sko, bł. Bronisława Markiewicza, bł. Edmunda Bojanowskiego, kard.  
S. Wyszyńskiego, bł. Jana Pawła II i wielu innych. Każdy z nich pozo-
stawił po sobie niezwykłą spuściznę pedagogiczną, po którą powinni-
śmy sięgać wychowując współczesnych młodych i ich wychowawców. 
Pozostawione przez nich charyzmaty wychowawcze, stosowane w nich 
zasady wychowania, stawiane cele i metody czy cechy osobowościowe 
                                                 

37 R. Guardini, Bóg daleki … , dz. cyt., Poznań 1991, s. 236–237. 
38 Por. A. Drożdż, Filozoficzne implikacje twórczości bł. E. Bojanowskiego, w: Błogo-

sławiony Edmund Bojanowski. Serdecznie dobry człowiek, red. S. Wilk, Lublin 2000, s. 77. 
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wychowawców, takie jak: dobroć, miłość, cierpliwość, empatia, bezinte-
resowność, radosne usposobienie czy pracowitość39, zupełnie się nie sta-
rzeją i noszą znamię wiecznego trwania. Dobra znajomość ich życia, 
działania i spuścizny może pomóc niejednemu wypalonemu przedwcze-
śnie współczesnemu nauczycielowi i wychowawcy i wspomagać wy-
chowanie nowych pokoleń po to, by potrafiły one odnaleźć się w życiu, 
odróżniając dobro od zła, prawdę od fałszu, to, co się godzi, od tego, 
czego się nie godzi. Wychowanie nie zakotwiczone w autentycznej 
prawdzie i wolności staje się puste i prowadzi do utraty własnej tożsa-
mości. Dlatego też współczesny wychowawca powinien zdawać sobie 
sprawę, że daje świadectwo, co tak naprawdę jest najważniejsze na tym 
świecie, i nie może sobie pozwolić na pokusę poddania się niebezpie-
czeństwu niezrozumienia swojej roli i chowania głowy w piasek, spro-
wadzając swoją rolę jedynie do sprawowania swojego zawodu. Bycie 
prawdziwym pedagogiem, czy tego chcemy, czy nie, związane jest  
z powołaniem, do którego się dorasta i które się odkrywa w pracy z dru-
gim człowiekiem, biorąc za niego odpowiedzialność i nie niszcząc tego, 
co jest w nim piękne, jedyne i niepowtarzalne. Każdy zaś pretendujący 
do bycia wzorem osobowym wie, że dobro wychowanka jest najważniej-
sze, a wiedza bez odniesienia do nadprzyrodzonego czynnika i płynącej 
z religii chrześcijańskiej moralności wprawdzie uczy człowieka praw, ale 
nie wychowuje do obowiązków; otwiera oczy na nieśmiertelność  
i krzywdę, ale nie uzbraja w cierpliwość; mnoży wymagania, ale nie 
kształci sumienia; wbija w pychę i zarozumiałość, ale nie daje odniesie-
nia do wartości osobistych i społecznych.  

Bycie nauczycielem na miarę potrzeb XXI wieku to służba każdemu, 
kto się zagubił, kto potrzebuje pomocy i szuka prawdy. Współcześnie 
samo wykształcenie już nie wystarcza. Wprawdzie daje kapitał zdolności 
intelektualnych, ale zawodzi brakiem społecznych i wspólnotowych 
zdolności. Niewątpliwie potrzeba dzisiaj nauczycieli mądrych, którzy 
wsparci na prawdzie i fundamentalnych wartościach wierzą w sens swo-
jej pracy, mają wolę i determinację być z młodzieżą i dla niej przyjmują 
twórczą postawę wobec problemów, a przy tym są zwyczajnie pogodni  

                                                 
39 Por. C. Kustra, Podstawy michaelickiego systemu wychowania, Marki 2009. 
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i uśmiechnięci40. Dodatkowo każdy nauczyciel powinien poszerzać i po-
głębiać swe kompetencje aksjologiczne – respektować własną i cudzą 
godność, posiadać wysokie aspiracje kulturowe, nieustannie doskonalić 
się jako człowiek i mistrz w zawodzie, w tym autentycznie troszczyć się 
o dobro, prawdę i piękno w sobie i w uczniach. Konsekwencją wypra-
cowanych postaw i nabytych kompetencji są stwarzane przez nauczycie-
la na lekcji sytuacje aksjologiczne, w których uczniowie wskażą i opo-
wiedzą się za wartościami. W ten sposób żmudna, ale wykonywana  
z pasją i zaangażowaniem praca nauczyciela wszczepia w serca uczniów 
nadzieję i pewność, że poszukiwanie obiektywnej prawdy ma sens, że 
porządek prawa naturalnego uszlachetnia, a edukacja to ważna i sku-
teczna droga do samopoznania i samorealizacji. Odpowiedzialność na-
uczyciela za wizję rozwoju wychowanka jest wyjątkowa. W zaistniałej 
relacji o tyle staje się mistrzem, o ile stosuje mądrość innym przekazy-
waną, wymaga od siebie i daje podstawy zdrowej wiary w siebie41. 

                                                 
40 R. Czupryk, Edukacja wychowująca w służbie prawdy, „Cywilizacja” 2011, nr 38, 

s. 56–57. 
41 Tamże, s. 57. 
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PERSONAL CHARACTERISTICS EXPECTED FROM TEACHERS  

AND CLASS TUTORS 

 
The publication constitutes a continuation of the author’s concept of expected 

ethos of teacher and class tutor. She focuses on their desirable personal characteris-
tics, reminds teacher’s role in educational process and points to the importance of 
participation in this process of teachers who are sagacious, cheerful and patient, and 
who love their students.  

Taking into consideration the personal characteristics of teachers and class tu-
tors, the author refers to a great heritage of Christian and classical pedagogy, espe-
cially to the particularly rich legacy of Maria Grzegorzewska and Fr Jacek Woro-
niecki. At the same time she draws readers’ attention to teacher’s personal attractive-
ness and the appeal of their methodology, especially intellectual and emotional ma-
turity, education love, perspective thinking, pedagogical authenticity, dialogue and 
testimony. She also points to the urgent need to teach with participation of masters 
and to permanently educate teachers and class tutors.  

Translated by Alina Rynio 
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CO NAM PO SPRAWNOŚCIACH MORALNYCH?  

PEDAGOGA REFLEKSJI KILKA 
 
Współczesny człowiek żyje w świecie coraz bardziej zglobalizowa-

nym i skonfliktowanym. Dominują konflikty o charakterze aksjologicz-
nym, konflikty interesów, konflikty wokół dostępu do władzy politycz-
nej, konflikty na tle reguł gry, konflikty odmiennych tożsamości spo-
łecznych, konflikty odmiennych pamięci historycznych1. Rodzi to niepo-
kój, niepewność, zagubienie, poczucie alienacji nie tylko jednostek, ale  
i poszczególnych grup społecznych. Czy postawy moralne i etyczne w 
ich klasycznej formie to już daleka przeszłość i współczesny człowiek 
musi pogodzić się z postmodernistyczną wizją świata, w której wszystko 
jest możliwe i dopuszczalne oraz równouprawnione? Czy autonomia 
jednostki, jej podmiotowość ustępuje ubezwłasnowolnieniu – m.in. za 
sprawą obezwładniającego, wszechobecnego „terroru” mass mediów?  

W tej sytuacji po co komu sprawności moralne? Przecież podobno 
bez nich można się obejść, w obecnym świecie przesiąkniętym hipokry-
zją i permisywizmem. Jak znaleźć swoją drogę w tym gąszczu sprzecz-
ności. Szczególnie ludzie młodzi zapatrzeni w swoich idoli i wszech-
obecne mass media, lansujące coraz bardziej wymyślne gadżety, naraże-
ni są na zagubienie tych cennych wartości, jakimi są sprawności moral-
ne. Te dylematy dotyczą, moim zdaniem, nie tylko ludzi młodych, ale  
i sporej części polskiego społeczeństwa. Tak więc nie bez przyczyny 
można stwierdzić, iż sprawności moralne, a co za tym idzie i sama mo-
ralność, są w zagrożeniu.  

Zagrożenie to zjawisko wywołane działaniem sił natury bądź czło-
wieka, które powoduje, że poczucie bezpieczeństwa maleje bądź zupeł-
nie zanika. Możemy wyróżnić zagrożenia naturalne, np. klęski żywioło-
we, ale także związane z różną działalnością człowieka. Te ostatnie mo-
                                                

1 Oczywiście sam konflikt jako taki może być stymulatorem rozwoju, tak jed-
nostki, jak i poszczególnych grup społecznych. Wymaga to jednak osobnych rozwa-
żań. O wiele szerszych niż perspektywa nakreślona w niniejszych refleksjach.  
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żemy podzielić na zagrożenia cywilizacyjne, jak choroby; zagrożenia de-
strukcyjne, jak terroryzm, przestępczość, sabotaż; zagrożenia gospodar-
cze, jak zanieczyszczenie środowiska, wadliwe konstrukcje. Innym istot-
nym kryterium podziału zagrożeń, które należy wymienić, jest podział 
uwzględniający rozmiary terytorialne. Mam tu na uwadze zagrożenia 
globalne, regionalne oraz lokalne. Zagrożenia sfery moralnej umiejsco-
wiłbym w tym ostatnim podziale.  

Takie widzenie tego problemu uzasadniałbym tym, iż życie co-
dzienne przesiąknięte jest jedną bardzo stabilną wartością – relatywi-
zmem. Relatywnym stosunkiem prawie do wszystkiego, co dzieje się  
w obszarze życia społecznego i debacie publicznej. Niepokojące, że taki 
stan akceptują, w sposób mniej lub bardziej świadomy, znaczne odłamy 
społeczeństwa.  

Dojmująca wydaje się zatem potrzeba „(...) dobrego humanistycz-
nego wykształcenia, krytycyzmu, posiadania w sobie kryteriów aksjolo-
gicznych i etycznych, zdolności sądzenia, żeby znajdować rozwiązania 
dla własnej drogi w tym labiryncie (...)”2. Przy czym wykształcenie to 
niekoniecznie do końca łączyłbym z formalnym wykształceniem wyż-
szym, które ostatnio stało się modne i niejednokrotnie pozostaje na nie-
zadowalającym poziomie (mówiąc delikatnie i oględnie), a raczej wią-
załbym z mądrością życiową. A czym jest mądrość? Jak możną ją defi-
niować?  

„(...) W znaczeniu najbardziej rozpowszechnionym to zdolność 
wrodzona lub nabyta, która wskazuje człowiekowi właściwy kierunek 
życia i pomaga mu zapewnić sobie pomyślność, a nawet szczęście. Nie 
pokrywa się ze szczegółową wiedzą, choć ją zakłada w tym stopniu,  
w jakim jest ona potrzebna do właściwego postępowania w konkretnych 
okolicznościach. Źródłem mądrości jest zarówno doświadczenie osobi-
ste, jak i zdroworozsądkowa obserwacja zachowania ludzi oraz prawi-
dłowości przyrody. Przejawy mądrości są zależne od danej kultury, a w 
szczególności – od religii i filozofii. Zdobyta przez człowieka mądrość 
jest rodzajem wiedzy należącym do jego światopoglądu”3. Mądrość to 

                                                
2 Z. Kwieciński, Zapętlenie kwestii edukacyjnej w sytuacji gwałtownej zmiany jej kon-

tekstu, „Forum Oświatowe” 1997, nr 1–2, Tom Specjalny „Polacy na progu...”, red.  
J. Brzeziński, Z. Kwieciński, Warszawa-Toruń 1997, s. 271.  

3 Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, TN KUL, Lublin 1997, s. 351–352.  
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poznanie, które nacechowane jest dogłębnością i praktycznym zaanga-
żowaniem4.  

Tak więc jest to pewna umiejętność stosowania wiedzy teoretycznej 
w życiu, która „(...) polega na ostatecznym zrozumieniu sensu świata  
i życia, dzięki czemu pozwala zająć wartościującą postawę zarówno wo-
bec świata, jak i życia”5. Człowiek, który rozumie porządek świata, po-
trafi w istocie dostosować swoje postępowanie i działanie do tego po-
rządku6.  

Czy mądrość ma zastosowanie w życiu codziennym? Szczególnie  
w odniesieniu do sprawności moralnych. Jakie zastosowanie ma mą-
drość w czasach, w których dominuje kultura typu FAST – fast food, fast 

sex, fast car oraz fast learn? Pisarz i publicysta, kandydat do literackiej 
Nagrody Nobla, Amos Oz, jeszcze wzmacnia tę niepokojącą wizję, 
stwierdzając, iż obecnie „najgorszym niebezpieczeństwem jest globalna 
infantylizacja, zmiana ludzi w ogłupione pożądaniem zabawek dzieci, 
narodzone, by kupować”7. A przecież aby adekwatnie funkcjonować w 
obecnym świecie, są potrzebne jakieś zasady, jakiś fundament. Można to 
odnaleźć w kodeksach moralnych. Dlaczego właśnie kodeksy moralne są 
tak istotne? Jedną z interesujących odpowiedzi sformułował Leszek Ko-
łakowski, który twierdzi, iż „Pragnienie posiadania moralnego kodeksu 
jest składnikiem (...) dążności do bezpieczeństwa, (...) ucieczki od decy-
zji; jest pragnieniem życia w świecie, gdzie wszystkie decyzje zostały już 
raz na zawsze powzięte. W idealnej swojej postaci kodeks ma być zbio-
rem decyzji abstrakcyjnych, zastępujących dowolną decyzję konkretną; 
ma być warunkiem wystarczającym każdego rozstrzygnięcia, ma auto-
matycznie zlokalizować każdą sytuację w świecie wartości, zredukować 
jej elementy do punktów na jednorodnej skali uniwersalnej, unicestwić 
pole wahań i stworzyć warunki pewności. (...) Kodeks zawiera wszystkie 
wskazówki, dzięki którym wiemy na pewno, pod jakimi warunkami  

                                                
4 K. Szewczyk, Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, PWN, 

Warszawa 1998, s. 26–27.  
5 Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, KUL, Lublin 2001, s. 180.  
6 Tamże, s. 180.  
7 A. Oz, Zjadacze gadżetów, „Gazeta Wyborcza” 2000, 1–2 lipca.  
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w każdej sytuacji będziemy wolni od poczucia winy, i pozwala tę wol-
ność osiągnąć faktycznie przez poddanie się jego regułom”8.  

Niepokojące, że ci, którzy powinni być wzorem dla innych, również 
niejednokrotnie w sposób relatywny traktują powinności moralne oraz 
swoją kulturotwórczą rolę w społeczeństwie. Mam tu na myśli warstwę 
inteligencką, która ostatnio ulega swoistej erozji. Tradycyjne wartości, 
które były charakterystyczne dla inteligencji, współcześnie ulegają zmia-
nom. Przekonanie, że inteligent „(...) nie kieruje się motywami material-
nymi (...)”9 można odłożyć do lamusa historii. Kwestie finansowe sta-
wiane są obecnie przez tę warstwę w sposób zdecydowany. Symptoma-
tyczne również, że „Na plan dalszy zeszły takie właściwości, jak: poziom 
moralny, dobre wychowanie, rozległe zainteresowania, szacunek ze 
strony innych czy wysoki poziom kulturalny. Dominują takie cechy 
przedstawicieli inteligencji, jak: posiadanie wyższego wykształcenia  
i rozległa wiedza”10. A więc cechy wyraźnie wskazujące na zastępowanie 
dotychczasowej funkcji ideotwórczej rolami kwalifikowanych specjali-
stów, czy inaczej to ujmując, ekspertów11. W tym kontekście Hanna Pal-
ska podkreśla, że „Wiele mówi się ostatnio o tym, że inteligencja, utra-
ciwszy swoją »patronalną rolę«, przemienia się w segment, którego naj-
bliższym odpowiednikiem staje się (...) klasa średnia”12. W tym wzglę-
dzie można zaryzykować twierdzenie, że „(...) Etos inteligencki umarł 
jako kategoria społeczna, jako narzędzie opisu większych grup i zbioro-
wości społecznych. (...) Nie można już (...) poprzez ten etos charaktery-
zować całych segmentów społecznych, tak jak to czyniono dotychczas”13. 
                                                

8 L. Kołakowski, Etyka bez kodeksu, w: L. Kołakowski, Kultura i fetysze, PWN, 
Warszawa 2000, s. 156–157. 

9 J. Mikułowski Pomorski, Etos warstw społecznych: Inteligencja. Między państwem 
a samodzielnym wyborem, w: Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, s. 54.  

10 J. Kwaśniewski, Postrzeganie marginalizacji oraz strategii i środków kontroli społecz-
nej, w: Kontrola społeczna procesów marginalizacji, Interart, Warszawa 1997, s. 227–228.  

11 Tamże.  
12 H. Palska, Między etosem inteligenckim a etosem klasy średniej? Styl życia i system 

wartości polskiej warstwy wykształconej w okresie transformacji systemowej, w: Inteligencja 
w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?, red. H. Domański, IFiS PAN, War-
szawa 2008, s. 328.  

13 H. Palska, Szczęśliwi Polacy? Impresje socjologa o sensie życia, „Więź” 2003,  
nr 8–9 (538-539), s. 27.  
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Etos „(...) żyje natomiast w pojedynczych ludziach, na przykład w śro-
dowisku naukowym, w Kościele”14.  

Paweł Dembiński, badacz procesów globalizacji15, uważa, iż obecnie 
pod pojęciem etyki kryje się dużo dobrych chęci i dużo niemożliwości. 
Jak twierdzi – „etycy nie rozumieją, bądź po prostu nie uwzględniają, 
globalnych problemów finansowych, a finansiści nie wiedzą właściwie, o 
co tym etykom chodzi (...). Mamy znakomitych etyków, odległych od rze-
czywistości, oraz wspaniałych techników, nie mających pojęcia o etyce”16. 

W sprawie etyki i moralności wypowiada się również Zygmunt 
Bauman. Zwraca uwagę na kwestię odpowiedzialności. To według niego 
najbardziej osobista i niezbywalna z ludzkich wolności. Nie można jej 
człowiekowi odebrać, nie można przekazać jej innemu, oddać w zastaw 
czy na przechowanie. Bauman upatruje w poczuciu odpowiedzialności 
ostatecznej ostoi i nadziei moralności ponowoczesnej17. Ale jednocześnie 
zauważa, iż na obecną wizję świata mają wpływ i inne wielowymiarowe 
procesy. Niedostrzeganym powszechnie zjawiskiem jest według niego 
to, że „Tak zwana »globalizacja« planety jest jak dotąd procesem czysto 

negatywnym. »Globalizują się« na potęgę i w zawrotnym tempie finanse  
i kapitały inwestycyjne, obrót towarowy, obieg informacji, szmugiel nar-
kotyków, mafie, terroryzm... Nie zaczęła się natomiast na dobre globali-
zacja pozytywna, czyli globalizacja kontroli społecznej, prawodawstwa, 
sądownictwa, a przede wszystkim zasad etycznych, jakie wszystkiemu 
temu winny nadać cel i kierunek. Ekonomika, przemoc, gwałt są już dziś 
zaiste globalne, ale polityka, a zatem i nasze poczynania zbiorowe, nie 
wychodzą jak dawniej poza krajowe opłotki. (...) Rezultat? Clausewitz 
postawiony na głowie: polityka jest dziś kontynuacją wojny z wykorzy-
staniem innych środków...”18.  

Jest to tym bardziej możliwe w sytuacji, gdy humanistyka jest nie-
doceniana, a jednocześnie wartościom o niskiej randze, postawom hedo-

                                                
14 Tamże.  
15 Ekonomista i politolog, profesor na Uniwersytecie we Fryburgu. 
16 Finanse, globalizacja, etyka, z Pawłem Dembińskim rozmawia Stefan Wilkano-

wicz, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IK/finanse_globalizacja.html [18.06.2011]. 
17 Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, PWN, Warszawa 1996, s. 48.  
18 Z. Bauman, Moralność w niestabilnym świecie, Wyd. Księgarnia Św. Wojciecha, 

Poznań 2006, s. 16.  
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nistycznym i materialistycznym nadaje się rangę wysoką – rangę życio-
wego wzorca19.  

Trudno na koniec nie oprzeć się refleksji, iż ci, którzy odwołują się 
do kanonu związanego ze sprawnościami moralnymi, etyką, są niejed-
nokrotnie postrzegani jako osobnicy nieprzystosowani do współczesno-
ści lub traktowani jako niegroźni wariaci czy odszczepieńcy. Co nam za-
tem po sprawnościach moralnych? Czy mamy, jako pedagodzy, ulegać 
tej wszechogarniającej presji, odmawiającej nam niejednokrotnie prawa 
do mówienia głośno o sprawach fundamentalnych, sprawach ważnych, 
bez uwzględniania których trudno sobie wyobrazić prawidłowo funk-
cjonującą strukturę społeczną? Nawet za cenę stygmatyzowania niektó-
rych z nas za to, iż nie akceptujemy wielu współczesnych trendów? Dro-
ga, którą wybrało wielu pedagogów, warta jest jednak każdej ceny.  
I wydaje się, że po prostu nie może być z niej odwrotu.  

                                                
19 J. Hołówka, Druga inwazja głupoty, wywiad B.N. Łopieńskiej z J. Hołówką, 

„Polityka” 2001, nr 30, s. 47.  
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WHY WOULD ONE NEED MORAL VIRTUES? 

A FEW THOUGHTS FROM A PEDAGOGUE 

 

A modern person lives in a world which is getting more and more globalized 
and conflicted. Most dominant of these are axiological conflicts, interests’ conflicts, 
political power access conflicts, conflicts over the rules of the game, conflicts between 
distinct social identities, conflicts between distinct historical memories. This brings 
anxiety, uncertainty, lostness, sense of alienation not only to individuals but also to 
particular social groups. Are ethical and moral attitudes in their classical forms a dis-
tant past and does the modern man have to become reconciled with a postmodernist 
view of the world in which everything is possible, permissible and equally right? 
Does subjectivity, individual’s autonomy yield to incapacitation – amongst others 
because of overwhelming, ubiquitous ‘terror’ of mass media? In this situation, why 
would one need moral skill? Yet it is said that, in today’s world, one can do without 
them. According to that, not without a cause, it can be stated that moral virtues and, 
as a consequence, morality itself are endangered. Above-mentioned dilemmas are the 
subject matter of this paper.  

Translated by Tomasz Sawczuk  
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ROLA SPRAWNOŚCI MORALNYCH W BEZPIECZEŃSTWIE 

EMOCJONALNYM DZIECKA 
 

Na bezpieczeństwo ontologiczne składa się cały szereg procesów 
obejmujących wszystkie sfery aktywności egzystencjalnej osoby ludzkiej, 
których celem jest poprawne funkcjonowanie. Można powiedzieć, iż  
w dużym uproszczeniu mechanizm gwarantujący poczucie tego bezpie-
czeństwa polega na wypieraniu treści życia, które mogłyby mieć de-
struktywny wpływ na dalsze istnienie. Owo wypieranie może się doko-
nywać poprzez zapominanie, przeniesienie do podświadomości, prze-
wartościowanie. Typowym przykładem zachowania, które może pro-
wadzić do zaburzenia poczucia bezpieczeństwa ontologicznego, jest 
uświadomienie sobie własnej skończoności. Śmierć jest dla człowieka 
czymś nieuchronnym i niezwykle trudnym do zaakceptowania. Część 
ludzi zatem w codziennym życiu w ogóle nie pamięta o fakcie kruchości 
swego istnienia, część odrzuca pojawiające się w tym temacie refleksje. 
Osoby religijne upatrują w śmierci nową jakość życia, czyli nadają jej 
wartość, przez co łatwiej jest przyjmować jej nieuchronność1.  

Pojęciem bezpieczeństwa ontologicznego operował Sigmund Freud. 
Spopularyzował je Erik Erikson, który uczynił to pojęcie głównym na-
rzędziem opisu procesu socjalizacji człowieka. Socjalizacja dla Eriksona 
jest procesem, który trwa przez całe życie, przechodząc przez różne eta-
py, których wyróżnił osiem. Do koncepcji Eriksona nawiązał Anthony 
Giddens między innymi w pracach: Stanowienie społeczeństwa oraz póź-
niejszej Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowo-

czesności. Z pojęcia bezpieczeństwa ontologicznego używanego na tere-
nie psychologii uczynił Giddens kategorię analizy społeczeństw nowo-
czesnych i ponowoczesnych2. Współcześni badacze koncentrują się 
                                                

1 Zob. A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej 
nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2010. 

2 Zob. A. Pałubicka, Kulturowe i biologiczne źródła kształtowania się bezpieczeństwa 
ontologicznego, Bydgoszcz 2007. 
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głównie na kontekście społeczno-kulturowym bezpieczeństwa ontolo-
gicznego. 

Od urodzenia przechodzimy przez proces socjalizacji, który jest nie-
odłącznym elementem naszego rozwoju. Uczymy się kultury od najbliż-
szych. „Pierwsze relacje (…) w znakomitej większości zawiązują się  
w obrębie rodziny. Ta mała intymna grupa stanowi podstawowy układ  
i scenerię wprowadzania dziecka w życie społeczne. Tutaj uczy się ono 
reguł zachowań międzyludzkich (…)”3 i w procesie tzw. pierwotnej so-
cjalizacji nabywa umiejętności „radzenia sobie ze światem” przez zdo-
bywanie właściwej dla danej kultury „(…) poręczności, inaczej – sposo-
bów używania narzędzi”4. W koncepcji „radzenia sobie ze światem” 
znajdujemy odpowiedź, co przez narzędzia powinniśmy rozumieć. Na-
rzędzie (poza znaczeniem podstawowym) to wszelkie umiejętności 
związane z posługiwaniem się dźwiękami, sylabami, słowami, a więc 
wszystkim, czym można manipulować w jakimś celu5. „Narzędzie ma 
status artefaktu kulturowego, bowiem wszyscy członkowie danej 
wspólnoty opanowują umiejętności posługiwania się nimi. Te umiejęt-
ności stają się nawykowe, rutynowo wykonywane”6. Freud, Erikson  
i Giddens sądzą, że nieodzowne jest dla życia w społeczeństwie poczucie 
bezpieczeństwa ontologicznego, oparte na tej powtarzalności wykony-
wanych czynności (obrzędy, zwyczaje, rytuały, obyczaje – obyczaj to 
powtarzana jedna czynność bądź cały układ czynności)7. Istota kulturo-
wa czynności ludzkich polega na tym, że podmioty przestrzegają reguły, 
która łączy dany zabieg z jego znaczeniem. Agregat wykonywanych 
nawykowo reguł kulturowych w danej wspólnocie wyznacza zakres 
bezpieczeństwa ontologicznego w obrębie wspólnoty. Osiąganie przez 
jednostkę tego stanu jest wymogiem, którego spełnienie zapewnia jedno-
stce życie bez destrukcyjnych sytuacji lękowych8. 
                                                

3 H.R. Schaffer, Psychologia dziecka, tłum. A. Wojciechowski, Warszawa 2008,  
s. 109.  

4 A. Pałubicka, Myślenie w perspektywie poręczności a pojęciowa konstrukcja świata, 
Bydgoszcz 2006, s. 169. 

5 Tamże. 
6 S. Krzyśka, Modelowanie matematyczne tekstów literackich w kontekstach bezpie-

czeństwa ontologicznego, Kraków 2010, s. 227. 
7 A. Pałubicka, Kulturowe i biologiczne…  
8 S. Krzyśka, Modelowanie matematyczne…, s. 227–246. 
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Na wstępie moich rozważań podkreślam, że według mnie słowo 
samo w sobie nie ma odpowiedniej siły emocjonalnej, ale jest nośnikiem 
połączonych z nim uczuć. Chociaż uczucia nie tkwią niepodzielnie  
w słowach, to słowa, a na pewno niektóre słowa wypowiadane w okre-
ślonych kontekstach, są depozytariuszami emocji. W prowadzonych 
przeze mnie badaniach nad słowem, językiem i emocjami, mieszczących 
się w nurcie filozofii konstruktywizmu, który staram się rozwijać, istotne 
jest założenie, że jeśli w danej kulturze (grupie ludzkiej czy wspólnocie) 
nie istnieje odpowiednie słowo (pojęcie) nazywające dany stan rzeczy 
oraz nie istnieją umiejętności posługiwania się tym stanem rzeczy, to ów 
stan rzeczy nie istnieje (oczywiście kulturowo-realistycznie) dla danej 
wspólnoty.  

We współczesnej pedagogice i psychologii istotne są teoria Jeana 
Piageta9, koncepcja Lwa Siemionowicza Wygotskiego10 i działalność Ja-
nusza Korczaka11. Teksty publicystyczne i literackie Starego Doktora 
ukazują personalistyczny charakter jego pedagogiki, która skoncentro-
wana jest na analizie dwu podmiotów wychowania: osoby dorosłej  
i dziecka. Zawsze ważną pozostaje konstatacja, by w reakcjach dziecka, 
jego wypowiedziach, skojarzeniach i zachowaniach widzieć nie anoni-
mową jednostkę poddaną obserwacji, lecz małego co prawda, dopiero 
kształtującego swoją osobowość, ale prawdziwego człowieka. Wygotski 
rozwój psychiki człowieka ujmuje jako proces uwarunkowany społecz-
nie i historycznie, oparty na współdziałaniu człowieka z innymi ludźmi. 
Jak już wspomniałem, w pracach Wygotskiego ważną rolę w rozwoju 
umysłowym dziecka odgrywa środowisko społeczne, a szczególnie ro-
dzina12. Badania nad środowiskiem rodzinnym dziecka pozostają w sfe-
rze zadań, które należałoby podjąć. Natomiast nowatorskie osiągnięcia  
z zakresu psychologii rozwojowej J. Piageta (zwłaszcza z uwzględnie-
niem modelu logiczno-matematycznego) dały impuls do mych rozwa-
żań dotyczących psychiki dzieci w okresie wczesnoszkolnym. Choć teo-
rie Piageta, Wygotskiego i Korczaka różnią się, to mają wiele wspólnego. 

                                                
9 J. Piaget, Jak dziecko sobie wyobraża świat, Warszawa 2006. 
10 L.S. Wygotski, Narzędzie i znak w rozwoju dziecka, Warszawa 2006. 
11 E. Dauzenroth, Janusz Korczak – życie dla dzieci, przekł. T. Semczuk, Warszawa 2005. 
12 Por. L.S. Wygotski, Narzędzie i znak w rozwoju dziecka, Myślenie i mowa, Zabawa 

i jej rola w rozwoju psychicznym dziecka, Wczesne dzieciństwo.  
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Zwracają uwagę na dziecko, na sposób postrzegania i uczenia się życia  
i otaczającego świata. W tych trzech teoriach odnajdujemy istotną kon-
statację, jak ważne w życiu młodego człowieka są słowa, posługiwanie 
się nimi, przeżywanie i refleksja nad nimi. Uczucia wiążą się bezpośred-
nio i pośrednio ze słowami. Piaget uważa, że dzieci przed nauczeniem 
się języka pisanego traktują spontanicznie nazwy przedmiotów jako do 
nich przynależne. Wypowiadając słowa, działają słowami, osiągają wy-
obrażone przez siebie cele. Uważam, że słusznie Piaget porównuje sto-
sunek dzieci do słów do myślenia magicznego. Dzieci również pragną 
władać swoim światem poprzez słowa. Piagetowska koncepcja języka 
dziecięcego jest porównywalna z ujmowaniem słów jako narzędzi przez 
późnego Wittgensteina, języka poezji u Heideggera i jego pojęciem mo-
wy: „robi się świat słowami”, tak jak innymi narzędziami. Powstaje py-
tanie, jaki jest status wartości w myśleniu magicznym? Na pewno nie 
odróżnia się opisu od normy (wartości). Tak jest (opis) i tak powinno być 
(norma) nie dają się w magii i w świecie dziecka odróżnić od siebie. Są 
tożsame, jakieś takie opiso-wartości. Dziecko mówi tylko to, co przeżywa, 
komunikuje zarazem opis i wartość. Wygotski z kolei dużo uwagi po-
święca nabywaniu umiejętności, a więc posługiwaniu się narzędziami 
przez interakcję i naśladowanie. Używając pojęcia narzędzia (kulturowe-
go), „miał na myśli zarówno narzędzia technologiczne, jak i psycholo-
giczne”13. Z jednej strony narzędziami są przedmioty, a z drugiej symbo-
le i wartości. „Opanowanie tego typu narzędzi pomaga dzieciom wieść 
życie w określony sposób, uznawany przez dane społeczeństwo za sku-
teczny i właściwy”14. 

Przejdźmy do reakcji afektywnych. Aby dziecko nauczyło się radzić 
z nimi, muszą istnieć słowa je nazywające. Dlatego pierwotne odruchy 
organizmu, jeśli nie są rozpoznane w słowach, nie istnieją jako emocje. 
Jak rozpoznać strach (że to strach), radość, smutek, gniew bez słów je 
nazywających? To przecież słowa, które nazywają jakieś odruchy, kultu-
rowo obłaskawiają, przybliżają emocje. Zgodnie z założeniami konstruk-
tywizmu język jest nie tylko formą ludzkiej ekspresji, ale stanowi o spo-
sobie myślenia oraz jest podstawą kategorii i koncepcji dla nadawania 
znaczeń. Bez słownej drogi nie da się wytworzyć intuicji znaczeniowych 
                                                

13 H.R. Schaffer, Psychologia…, s. 219. 
14 Tamże, s. 217. 
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związanych z emocją. Dziecko podczas pierwotnej socjalizacji w rodzi-
nie, przyswajając słowa, przyswaja zarazem stany mentalno-emocjo-
nalne kryjące się za nimi czy z nimi skojarzone spontanicznie i funkcjo-
nujące w danej kulturze. Słowa zatem nie są obojętne pod względem tre-
ści emocjonalnych. Są one nośnikami emocji. 

Zrozumienie wartości związane jest z zachowaniem organizmu.  
W nim jest skupiona przewaga nierefleksyjnych relacji między zaspoko-
jeniem organizmu, jego stanem, jak również otaczającym go środowi-
skiem. Wybór preferencji jest konieczny, gdy te relacje zaczynają nie 
zgadzać się wzajemnie lub z zaistniałymi okolicznościami. Wtedy nastę-
puje refleksja nad preferencjami i możliwością ich realizacji. Impulsy or-
ganizmu dla Johna Deweya nie są jedynymi, które powodują działania 
uruchamiane przez pragnienia. „Impulsy życiowe są bez wątpienia wa-
runkiem sine qua non wystąpienia pragnień i interesów. Te drugie zaś 
obejmują przewidywane skutki wraz z ideami w postaci miar (…) wa-
runkujących realizację celów”15. Wartościami według Deweya jest tylko 
to, co zostało poddane refleksji, nie zaś impulsy życiowe. Wartości są 
wtedy, gdy pojawiają się problemy dotyczące działania. Uogólnienia są 
„abstraktami skonstruowanymi na podstawie wielu jednostkowych sy-
tuacji działania. Kiedy pojawia się problem, trzeba świadomie ocenić, 
której z nierefleksyjnie realizowanych wcześniej orientacji przyznać na-
leży pierwszeństwo, jak realizowane mogą być te orientacje w świetle 
niesprzyjających okoliczności oraz jak należy interpretować i modyfiko-
wać same pragnienia”16. 

Pragnienia zmieniają się pod wpływem przekonań, bywają przed-
miotem wspólnego namysłu. Dewey uważa, że człowiek korzystając  
z nauki, z doświadczenia, ciągle określa swój stosunek między pragnie-
niami a środkami działania i jego możliwymi do przewidzenia skutkami. 
Określa on w swojej teorii wartości „rozróżnienie między tym, co jest 
faktycznie »desired«, czyli pożądane, a tym, co działający uważa za »de-
sirable« – godne pożądania po krytycznej refleksji nad swym położe-
niem”17.  

                                                
15 H. Joas, Powstawanie wartości, Warszawa 2009, s. 166–167. 
16 Tamże, s. 167. 
17 Tamże, s. 168. 
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Człowiek ucząc się więc na podstawie doświadczeń, sam odkrywa 
konieczność refleksyjnego ustosunkowania się do swoich pragnień i po-
trzeb. Działania człowieka powodują, że myśli o swoim działaniu, oce-
niając je. Wartościowanie nie może istnieć bez ponownego spojrzenia. 
Dewey twierdzi, że „wartościowanie powstaje z refleksji nad przedre-
fleksyjnymi impulsami pod presją ujawniających się w działaniu ko-
nieczności, tak udoskonalone wartościowania powstałyby z refleksji nad 
refleksją, ale nie w sensie różnicowania płaszczyzn, lecz jako ciągła kon-
tynuacja refleksji”18. Osiągnięciem Deweya jest zmienienie niezależnego 
od sytuacji pojęcia celu i zastąpienia go ideą wyznaczania celów w spo-
sób dostosowany do sytuacji ends-in-view. Dewey pokazuje, że wszystkie 
wartości i cele muszą być przedmiotem refleksji działających podmiotów 
oraz uczonych.  

Emocje w życiu społecznym są potrzebne pod warunkiem, że są 
adekwatne do rzeczywistości. Ich opanowanie jednak jest konieczne dla 
normalnego funkcjonowania społeczeństwa. Przesadzone, niekontrolo-
wane emocje generują stres i zakłócają prawidłowe relacje społeczne19. 
Poznanie mechanizmu powstawania reakcji emocjonalnych, wykształce-
nie nawyków ich wyrażania jest warunkiem prawidłowego działania. 
Działanie to, wyznaczone przez wiedzę operacyjną (technologiczną, dy-
rektywy, wreszcie reguły kulturowe), zależne jest zatem od rozumienia 
kontekstów kulturowych. To rozumienie i działanie można odnieść do 
zaproponowanego przez Annę Pałubicką sposobu myślenia w perspek-
tywie poręczności. Podkreśla ona tak ważną umiejętność posługiwania 
się narzędziami, które prowadzi do wykształcenia odpowiednich nawy-
ków. Do narzędzi zaliczamy także nabywanie umiejętności radzenia so-
bie z emocjami w sytuacjach, które prowadzić mogą do destrukcyjnych 
sytuacji lękowych. Zrozumienie reakcji emocjonalnych opartych na 
sprawnościach moralnych pozwoliłoby młodemu człowiekowi przejść 
bez destrukcyjnych lęków od wiedzy podstawowej do działaniowej.  

W świetle nauki Kościoła same uczucia znajdują się poza sferą war-
tości, dlatego nie możemy ich dzielić na dobre i złe. Zależą one od war-

                                                
18 Tamże, s. 169. 
19 Por. J.Y. Arrive, Jak przeżywać emocje: rozpoznawanie emocji, diagnozowanie pro-

blemów emocjonalnych, świadome przeżywanie emocji, tłum. A. Waśko-Bongiraud, War-
szawa 2009. 
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tości etycznej czynu, z którym się łączą. Przecież np. gniewu nie może-
my potępić, kiedy występuje on w reakcji na rażącą krzywdę czy nie-
sprawiedliwość. Albo czy radość z powodu niepowodzeń bliźniego 
można uznać za pozytywne odczucie?20 Katechizm Kościoła Katolickie-
go tak mówi o moralnej kwalifikacji uczuć: „Uczucia same w sobie nie są 
ani dobre, ani złe. Nabierają one wartości moralnej w takiej mierze,  
w jakiej faktycznie zależą od rozumu i woli”21. Wynika z tego, że emocji 
nie można traktować oddzielnie, w oderwaniu od ludzkiej osoby. Zgod-
nie z pozostałymi władzami człowieka – rozumem i wolą – winny go 
ukierunkować na dobro moralne i skłaniać do czynienia tego, co jest do-
bre i piękne. Chrześcijanin powinien uznać, że w tym celu niezbędne jest 
działanie Ducha Świętego. 

Zgodnie z filozofią człowieka stworzoną przez św. Tomasza  
z Akwinu człowiek posiada z natury zasób dyspozycji umożliwiających 
mu podejmowanie różnych aktywności. Dyspozycje te aktualizowane  
w działaniu przez rozumną i wolną decyzję człowieka stają się sprawno-
ścią, czyli doskonałością tak samego działania, jak i jego sprawcy – pod-
miotu. Sprawność podporządkowana rzeczywistemu dobru człowieka 
stanowi cnotę (gr. areté, łac. virtus). Natomiast sprawność dążąca ku złu 
jest wadą. To niebezpieczeństwo wyboru zła zamiast dobra wskazuje na 
powinność dbania o jakość działania i rozwoju oraz na odpowiedzial-
ność za nie. Bowiem wolne i dynamiczne uaktywnienie przez człowieka 
swych wewnętrznych dyspozycji, czyli samostanowienie, wyznacza 
płaszczyznę odpowiedzialności za kształt życia zarówno w aspekcie do-
czesności w wymiarze osobowym oraz społecznym, jak i w perspekty-
wie transcendentnej22. 

Rodzice pierwsi powinni dziecku pokazać, że istnieją różne emocje, 
takie jak radość, smutek, gniew czy strach, i odczuwa je każdy człowiek. 
Rzecz w tym, by dziecko potrafiło je rozpoznać, nazwać i kontrolować. 
Niestety, nie wszyscy rodzice posiedli te umiejętności. Dlatego niezbęd-
na jest w tym zakresie pomoc szkoły, bowiem emocje w procesie peda-
gogizacji można w zamierzony sposób kształtować. Współczesna szkoła 

                                                
20 M. Olczyk, Pasja buduje, pasja niszczy. Moralność emocji i uczuć, „Przewodnik 

Katolicki. Archidiecezja Gnieźnieńska” 2012, nr 18, s. V. 
21 Katechizm Kościoła Katolickiego, s. 427. 
22 Z. Pawlak, Katolicyzm A-Z, Poznań 1982, s. 52. 
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nie zawsze potrafi sprostać tym zadaniom, bo nie kładzie nacisku na 
kształtowanie krytycyzmu, samodzielnego myślenia i dociekania praw-
dy, rozróżniania faktów od ich interpretacji. Jak z ubolewaniem stwier-
dziła Zofia Agnieszka Kłakówna: „Szkoła staje się fabryką statystyk, po-
świadczających doskonałą porównywalność i doskonałą zdawalność eg-
zaminów. I udaje respekt dla podmiotowości, projektując »ucznia robo-
ta«, który wykonuje, a nawet już wykonał i posiadł – sądząc po dokona-
nym aspekcie używanych czasowników – najrozliczniejsze umiejętności 
równoznaczne z wykonywanymi czynnościami, co ma dowodzić sku-
teczności szkoły”23. Wydaje się także, że szkoła stopniowo ogranicza 
swoją funkcję wychowawczą na rzecz dydaktyki. Dlatego dla kształto-
wania sprawności moralnych tym ważniejsza jest katechizacja, która od-
bywa się jeszcze w ramach obowiązku szkolnego. 

Istotną pomocą w rozpoznawaniu emocji i przyswajaniu wartości 
służyć może literatura dla dzieci. Odgrywa ona znaczącą rolę w rozwoju 
dziecka, bowiem pomaga poznawać świat, rozwija wyobraźnię i poczu-
cie piękna. Ponadto ukazuje w przystępnej formie normy i wartości, któ-
re są odzwierciedleniem zasad panujących w kulturze, oddzielając przy 
tym wyraźnie dobro od zła. Należy przy tym pamiętać, że bezpośrednie 
wskazywanie wartości, które dziecko ma zaakceptować i przyjąć, nie jest 
skuteczne. Dlatego nie wolno zapominać o istniejącej od wieków trady-
cyjnej formie narracji, jakimi są bajki i baśnie. Ten swoisty gatunek lite-
racki przez swój artyzm, a także ludyczność, czyli quasi-zabawową 
funkcję, znakomicie uczy wartości. Ich dydaktyzm jest zazwyczaj dys-
kretny, co ułatwia przyswojenie, dzieci bowiem nie akceptują bezpo-
średnich pouczeń i mentorskiego tonu.  

Szczególnie wiersze, które w przeciwieństwie do dużych form są ła-
twiejsze w percepcji dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkol-
nym, są istotnym nośnikiem wartości, wzorców postępowania i osobo-
wości. Przyczyniają się więc do przekształcania rzeczywistości społecz-
nej, utrwalając istotne wartości i sprzyjając właściwym relacjom między-
ludzkim. Bo jak powiedział ks. Jan Twardowski: „Wiersze ocalają to, co 
podeptane. Wnoszą ład i harmonię. Odkażają dzisiejszą rzeczywistość”. 
Poezja dostarcza nie tylko wzruszeń estetycznych i wzbogaca uczuciowe 
                                                

23 Z.A. Kłakówna, Po pierwsze, kulturowa edukacja humanistyczna!, w: Priorytety 
edukacji Polaków w XXI w., red. J. Szomburg, Gdańsk 2009, s. 15. 
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doznania, ale może być pomocna w dotarciu do uniwersalnych wartości 
wiary. Jak stwierdził Karl Rahner: „wyczulenie na słowa poetyckie  
i umiejętność ich słuchania jest warunkiem przyjęcia słowa Bożego”,  
a „sprawa poezji jest tak ściśle złączona z istotą człowieka, iż gdzie bra-
kowałoby w ogóle tej umiejętności serca, nie ma mowy o przyjęciu słowa 
Bożego w ludzkim słowie. Słowo poetyckie jest w swej najgłębszej istocie 
warunkiem chrześcijaństwa”24.  

Twórczość literacka, a zwłaszcza poezja, odgrywa znaczącą rolę  
w rozwoju najmłodszego odbiorcy. Jeśli chodzi o wartości chrześcijań-
skie, należy stwierdzić, że nasza literatura jest pod tym względem nie-
zwykle bogata. Przecież pierwszym polskim utworem poetyckim była 
Bogurodzica, a wiersze i wątki religijne, zwłaszcza poświęcone Matce Bo-
żej czy licznie występującej tematyce bożonarodzeniowej, przewijają się 
od średniowiecza do współczesności. Na wiersz możemy również spoj-
rzeć przyjmując inne założenia, na podstawie których w utworze literac-
kim wszystko można zmierzyć, i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. 
W moich badaniach dotyczących recepcji poezji dla dzieci przez uczniów 
edukacji wczesnoszkolnej skupiam się na bezpieczeństwie emocjonal-
nym dziecka z uwzględnieniem zastosowania nauk matematycznych  
w pedagogice emocji. Rola sprawności moralnych, podkreślę, jest tutaj 
istotna. Odnotuję także, iż przez cechy niemierzalne (jakościowe) utworu 
poetyckiego rozumiem te wszystkie cechy, które związane są z jego re-
cepcją zarówno na poziomie świadomym, jak i nieświadomym: wywo-
ływanie przeżyć, uruchamianie wyobraźni. Natomiast cechy mierzalne 
(ilościowe) to wszystkie te elementy wiersza, które dają się opisać ilo-
ściowo: wersy, wyrazy, sylaby, rymy. Moim zdaniem istnieje w wierszu 
ścisła relacja pomiędzy tymi dwoma rodzajami cech. Wszystkie rzeczy 
niewidzialne w wierszu (cechy jakościowe), które się przeżywa i rozu-
mie, orzekane są w sposób widzialny poprzez konfiguracje słów. W nich 
następuje obiektywizacja przeżyć, ich udostępnianie w komunikacji, któ-
re można parametryzować, opisując ilościowo cechy języka. Obie te ce-
chy, jakościowe i ilościowe, odgrywają istotną rolę w przyswajaniu, od-
krywaniu i przeżywaniu wiersza, a także działaniu, które w efekcie się 
pojawia. W konstrukcji modelu tekstu literackiego wyraźnie wskazuję na 
                                                

24 Zob. K. Rahner, Chrześcijanin i poezja, w: Inspiracje religijne w literaturze, red.  
A. Merdas, Warszawa 1983. 
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równoprawny udział w nim cech ilościowych i jakościowych. Uważam 
jednak, że cechy jakościowe są ważniejsze, według wiedzy najważniej-
sze, ale z wyników przeprowadzonych przeze mnie badań wnioskuję, że 
nie jedyne. W swoich dociekaniach odróżniam porządek konstytucji 
emocji wyrażanych przez badany tekst od porządku poznawczego, kon-
struowanego przez badacza. Na tworzenie tekstu literackiego niewąt-
pliwy wpływ ma przede wszystkim wizja świata artysty, jego kompe-
tencje artystyczno-estetyczne oraz zamierzony cel, wyznaczony przez 
wartość, która zarazem nadaje sens utworowi. Są to cechy określone 
przeze mnie jako jakościowe. Porządek badania jest u mnie odwrotny. 
Punktem wyjścia jest gotowy tekst: słowa, wyrażenia, ciągi wyrażeń. 
Poprzez ich analizę, zwłaszcza ilościową, pragnę nie tyle zinterpretować 
sens dzieła, ile emocje towarzyszące w jego odbiorze. Prowadząc bada-
nia nie zapomniałem także o tym, że stosunek zachodzący między utwo-
rem literackim a odbiorcą jest w każdym przypadku relacją indywidual-
ną. Skutki zetknięcia się jakiejś jednostki z dziełem zależą nie tylko od 
właściwości tego dzieła, lecz także od osobowości, poziomu kulturalne-
go, wrażliwości i wreszcie określonego samopoczucia i nastroju odbior-
cy. Toteż nie tylko różne książki mają jednego odbiorcę lub jedna książka 
ma różnych odbiorców, lecz nawet ten sam utwór ma tego samego od-
biorcę w różnych okolicznościach, gdzie może działać różnie, utrwalając 
lub burząc równowagę psychiczną, która ściśle związana jest z przeży-
wanymi emocjami. Emocje traktuję jako bardzo ważną wartość. Koncen-
trując się na nich, podążam wcześniej obraną drogą, na której stawiam 
wiele pytań, nie twierdzeń. Prowadząc badania rozważałem także,  
w jaki sposób powinno odbywać się przyswajanie emocji, aby zapewnić 
dziecku, a w przyszłości osobie dorosłej, jak największe bezpieczeństwo 
emocjonalne. Czy wystarczy emocje znać jedynie z opisu, z definicji nie 
wyjaśniając, skąd się biorą, co jest ich źródłem? Jak je przyswajać, czyli 
rozpoznawać, przeżywać i reflektować?  

Językoznawstwo statystyczne, lingwistyka kwantytatywna ujmuje 
język jako wielowarstwową i wielowymiarową strukturę złożoną z dys-
kretnych jednostek połączonych ze sobą siecią relacji. Sformalizowany 
opis tych relacji, uwzględniający ich aspekt ilościowy i dynamiczny, 
przyjmuje postać sprawdzalnych (empirycznie weryfikowalnych i falsy-
fikowalnych) hipotez oraz praw językowych ujętych w formie modeli 
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matematycznych. Badania dotyczące modelowania matematycznego 
wierszy dla dzieci, które prowadzę od kilku lat, dowodzą, że na percep-
cję tego rodzaju twórczości mają wpływ także, oprócz cech jakościo-
wych, cechy ilościowe. Wiersze rytmiczne i rymowane dzieci przyswaja-
ją sobie najłatwiej. Z tych względów także w tekstach utworów, które 
zostały poddane analizie statystycznej, najczęściej występują rymy do-
kładne, pełne. Zazwyczaj są to rymy żeńskie, męskie natomiast występu-
ją rzadko. Rymów przybliżonych, czyli niedokładnych, zarówno aso-
nansów, jak i konsonansów, jest niewiele. Rymy występują regularnie 
najczęściej w układach parzystych (aa-bb), rzadziej krzyżowych (abab) 
lub okalających (abba). Jeżeli chodzi o rodzaj związków łączących zry-
mowane wyrazy, przeważają zdecydowanie rymy gramatyczne, mniej 
jest niegramatycznych lub banalnych. Zupełnie odrębną sprawą jest po-
dział zasobu słownego omawianych wierszy na grupy wyrazów zwane 
częściami mowy. Wiadomo, że najbardziej przemawia do dziecka obraz, 
rzecz, konkret, a nie abstrakcyjne słownictwo, stąd w zebranym materia-
le zdecydowanie przeważają rzeczowniki. Rzadko występują przymiot-
niki, które utrudniają uzyskanie zwięzłości sformułowań. Wiele nato-
miast jest czasowników, które sprzyjają dynamice wierszy i nadaniu im 
szybkiego tempa.  

Sądzę, że moje dociekania będą przydatne w tak istotnej formie 
przekazu nauki o wartościach, jaką przynoszą lekcje religii i pomocne  
w tej nauce wiersze. Jak już wspomniałem, w literaturze polskiej wiersze 
religijne zajmują niepoślednie miejsce. Nie należy też zapominać o śpie-
wanych do dzisiaj pieśniach religijnych, których twórcami tekstów byli 
znakomici poeci, w tym Jan Kochanowski i Franciszek Karpiński. Czyż 
dobroci Boga dziecku przystępnie nie ukaże tekst Czego chcesz od nas, Pa-

nie, a potrzebę oddania mu czci Kiedy ranne wstają zorze? 
Ze współczesnych form oczekiwania dzieci chyba najlepiej spełniły-

by kanony, które powstały w kręgu charyzmatycznej postaci brata Roge-
ra z Taizé. Proste i rytmiczne teksty zawierają istotne przesłanie, a ubo-
gaca je znakomite opracowanie muzyczne. Młodzi organiści chętnie 
wprowadzają te pieśni do naszych kościołów parafialnych. Natomiast 
popularne pieśni oazowe nie zawsze potrafią sprostać wysokim wyma-
ganiom. Może zbyt obszerna dygresja o pieśniach pojawiła się nie bez 
powodu, bowiem interesujące byłyby badania nad porównaniem per-
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cepcji przez dzieci treści zawartych w przekazie werbalnym i w formie 
śpiewu. 

W 2012 roku ukazała się cenna praca zbiorowa o wychowaniu  
w ramach „Rozpraw i Studiów” Uniwersytetu Szczecińskiego25. Jej przed-
miotem jest mądrość miłości, czyli cnota albo sprawność moralna, która 
powinna cechować wychowawcę oraz być celem kształtowania osobo-
wości wychowanka.  

Cechą myślenia konserwatysty, w przeciwieństwie do tradycjonali-
sty, jest poszukiwanie nowych rozwiązań celem udoskonalenia świata 
przy jednoczesnym respektowaniu sprawdzonych wartości. Dlatego na 
zakończenie pozwolę sobie zacytować kilka myśli, co nie nowe, z wyda-
nej w Wadowicach, na kilkadziesiąt lat przed narodzinami bł. Jana Paw-
ła II, broszurki o wychowaniu:  

„O miłości. 
1. Tylko szczéra, rzetelna, rozumna i każdego czasu czujna miłość 

jest prawdziwą wychowawczynią. 
2. Ślepa miłość osiąga niewdzięczność; prawdziwa zaufanie i trwa-

łą, wzajemną miłość. 
(…) Miłość względem dzieci wykwitła z nieograniczonéj miłości 

rodzicielskiéj. (…) Miłość jest wielką potęgą i wielkim skarbem. Ale z ja-
kąż łatwością obrażamy i mącimy miłość dzieci względem nas samych 
za pomocą chimer, kaprysów, niesprawiedliwości, nieprawdziwości  
i nieostrożności”26. 

 

                                                
25 1. Filozoficzny i teologiczny wymiar sprawności moralnych, red. I. Jazukiewicz,  

E. Kwiatkowska, Szczecin 2012. 2. Etyczny i aksjologiczny wymiar sprawności moralnych 
w wychowaniu, red. I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska, Szczecin 2012. 3. Sprawności mo-
ralne w wychowaniu – wyzwania i rzeczywistość, red. I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska, 
Szczecin 2012. 4. Wychowanie jako mądrość miłości, red. I. Jazukiewicz, Szczecin 2012. 

26 J. Chmielewski, Prawidła wychowania domowego. Kilka uwag dla rodziców, Wa-
dowice 1887, s. 8–10. 
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ROLE OF MORAL SKILLS IN CHILD’S EMOTIONAL SAFETY 

 

The article brings up emotional safety based on moral skills. Emotional safety, 
being a kind of ontological safety, is, shortly speaking, a mechanism guarantying 
feeling this safety by denying these parts of life that have destructive influence on the 
further existence. This concept was popularized by Erik Erikson, who used it to de-
scribe the process of socialization of a man, which lasts the whole life. In turn, An-
thony Giddens, in psychology, used a concept of ontological safety and created cate-
gory of analysis of modern and postmodern societies. Currently, researchers focus on 
social, cultural, and religious context of ontological safety. Most of the researchers 
think that it is a must for living in a society to feel ontological safety based on re-
peated activities (rites, customs, rituals, and habits). The cultural essence of human 
activities lies on entities obeying the rule which connects a particular activity with its 
meaning. Habitual cultural activities, especially moral skills that are, as a result, 
strengthen, mark out the scope of ontological safety within the community. 
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SPRAWNOŚCI MORALNE DROGĄ DO SZACUNKU WOBEC 

OSÓB MARGINALIZOWANYCH.  
ASPEKT ETYCZNO-PEDAGOGICZNY 

 

Ludzie, spotykając się ze sobą, doświadczają siebie nawzajem, po-
nieważ są „Innościami” w sensie ontologicznym, ale także w znaczeniu 
materialnym, fizycznym i duchowym. Spotkanie z drugą osobą ludzką, 
zwłaszcza wykluczaną z życia społecznego, jest szansą daną uczestni-
kom spotkania, której nie sposób zlekceważyć i zmarnować. Pomoc 
udzielona potrzebującemu pozwala odnaleźć, przeżyć i zrozumieć wła-
sną godność oraz ludzką wartość drugiego człowieka. Dostrzeżenie  
w osobie marginalizowanej godności osobowej wymaga przyjęcia po-
stawy moralnej, w tym cnót: roztropności, cierpliwości i miłości. W ni-
niejszym artykule wskażę m.in. na problem przygodności osoby ludz-
kiej, rolę sprawności moralnych w podmiotowym podejściu do osób 
spychanych poza nawias życia społecznego oraz przedstawię zadania 
stojące przed wychowawcą w urzeczywistnianiu osobowym uczniów 
marginalizowanych. 

 
 

1.  Człowiek osobą 

Początkowe użycie greckiego słowa persona (osoba) miało kon-
tekst znaczeniowy zupełnie odmienny od współczesnego. Określano 
nim maskę teatralną nakładaną przez aktorów w celu ukrycia swej toż-
samości. Metafora maski dobrze oddaje głęboki sens osoby ludzkiej, któ-
rej istoty nie stanowi nic zewnętrznego, nie określają jej elementy dające 
się wykreować bądź kulturowo definiować1. Z czasem zaczęto wiązać 
pojęcie osoby z tym, co w sposób wyjątkowy odnosi się do istoty czło-
wieka i jego cech. 

                                                
1 Zob. W. Chudy, Oblicza personalizmu i ich konsekwencje, „Kwartalnik Filozo-

ficzny” 1998, nr 3, s. 63.  
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Klasyczna definicja osoby została sformułowana w VI wieku po 
Chrystusie przez Boecjusza. Określił on osobę jako naturae rationalis 
individua substantia, co oznacza jednostkową substancję natury rozumnej. 
Formuła ta stanowi metafizyczne określenie osoby, akcentuje bowiem 
element rozumności, jednostkowości oraz bytu substancjalnego2. Jednak 
osoba to nie tylko „jednostkowe człowieczeństwo”, ale charakterysty-
czny wyłącznie dla społeczeństwa sposób indywidualnego bytowania 
oraz życie w świecie wartości, które każdy z nas tworzy i realizuje3.  

Ogólna, boecjańska definicja pociągnęła za sobą konieczność dopeł-
nienia jej o aspekt aksjologiczno-ontologiczny, czego dokonali między 
innymi Jacques Maritain, Emmanuel Mounier i Karol Wojtyła. W tej in-
terpretacji podkreśla się cechy aksjologiczne osoby, takie jak: wolność, 
prawda, cielesność, oraz niejako nabudowaną na nich godność4. 

Szczególną wartością osoby jest wolność . Stanowi ona decyzję 
woli, a więc odpowiedź bytu osobowego na pojawiające się wyzwania  
i zawołania. Możemy wybierać dobro, budując w sobie tym samym 
człowieczeństwo, bądź też opowiadać się za złem, obciążając się winą5. 
Spowodowane jest to tym, że człowiek jest istotą rozdartą między „po-
kusą heroizmu, a więc pokusą życia w wolności i pokusą łatwizny ży-
ciowej, a więc pokusą rezygnacji z wolności”6. A jak ten problem wyglą-
da w odniesieniu do ludzi marginalizowanych? Odwracanie się od ludzi 
potrzebujących, lekceważenie ich, ucieczka od trudu zniewalają osobę: 
tę, która się odwraca, i tę, od której się odwracają. Robert Spaemann za-
uważa, że „spojrzenie innego spoczywa na mnie i odwrócenie się od 

                                                
2 Zob. tenże, Godność jako wartość ontyczno-wychowawcza. Godność, miłość  

i miłosierdzie w ujęciu filozoficznym, w: Ja – człowiek. Wzrastanie w godności, miłości i mi-
łosierdziu, red. M. Kalinowski, Wyd. KUL, Fundacja Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym, Tarnów 2004, s. 76-77.  

3 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wyd. TN KUL, 
Lublin 1994, s. 131. 

4 Por. W Chudy, Godność jako wartość ontyczno-wychowawcza..., s. 77.  
5 Por. J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Wydaw-

nictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1992, s. 543. 
6 Tamże, s. 546. 
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niego nie jest możliwe bez poniżającego go chłodu, który sam ma oso-
bową jakość”7. 

Swoiste ograniczanie wolności można dostrzec między innymi spo-
glądając na ludzi ubogich, cierpiących, potrzebujących pomocy. To, że 
człowiek ubogi jest pozbawiony dochodów bądź podstawowej opieki, 
nie oznacza, że przestaje on być w pełni człowiekiem. Jego ubóstwo nie 
uprawnia nikogo do decydowania o jego losie. Postawa ludzi pozbawia-
jących wolności biednych, chorych i cierpiących powoduje paradoksal-
nie, że to ci pierwsi rezygnują ze swojej autonomii. Zapewne tylko wsłu-
chując się w głos potrzebujących, możemy w pełni pojąć, czym jest do-
świadczenie nędzy i – takim zachowaniem – stanąć po stronie wolności. 
Ludzie marginalizowani staną się tym samym aktywnymi partnerami  
w zwalczaniu nędzy oraz uzyskają prawo do wyrażania opinii, gdy 
zdobędą należne im uznanie i poczucie bezpieczeństwa oraz gdy zosta-
ną włączeni w procesy decyzyjne. Wynika stąd, że program walki z od-
rzuceniem drugiego człowieka – osadzony w strukturze osoby i oparty 
na poszanowaniu jej praw – winien bezpośrednio dotyczyć dyskrymi-
nowanych i ich angażować. 

Drugim aksjologicznym wymiarem bycia osobą jest rozumność , 
czyli odniesienie do prawdy, która sprawia, że osoba jest jedynym  
w swoim rodzaju podmiotem. Dlatego też różni się nawet od najdosko-
nalszych zwierząt swoim życiem wewnętrznym, czyli duchowym, kon-
centrującym się wokół prawdy i dobra8. Prawda zaś to „cecha zgodności 
rozumnej myśli człowieka z rzeczywistością”9. Zabezpiecza ona wolność 
ludzką przed bezładem i dezorientacją z jednej strony, z drugiej zaś to 
wolność jest warunkiem prawdy i rodzi prawdę.  

Dostarczone przez intelekt dane poznania stanowią przedmiot „ak-
sjologicznej obróbki” – ustosunkowania się, ich oceny w świetle istnieją-
cych wartości. Prawda o dobru jest najistotniejszym kryterium podej-
mowanych decyzji. Opowiadanie się człowieka za nią w swym działaniu 
jest jednocześnie świadectwem jego godności jako osoby. Rozumny akt 
wolnego wyboru, w którym człowiek wybiera prawdę, stanowi o jego 

                                                
7 R. Spaemann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, tłum. J. Merecki, Wyd. Ofi-

cyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 223. 
8 Zob. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Wyd. TN KUL, Lublin 1982, s. 248. 
9 W. Chudy, Godność jako wartość ontyczno-wychowawcza..., s. 77. 



Małgorzata Łobacz 78 

niepowtarzalności, indywidualności zarówno osobowej, jak i transcen-
dującej cały świat przyrody, świadczy o jego naturalnej wielkości10.  

W chwili, gdy człowiek staje się ubogi w prawdę, świadomie decy-
dując się na kłamstwo, przyczynia się też do ubóstwa drugiej osoby, 
przyjmującej dany komunikat za fakt. Szczególnym rodzajem kłamstwa 
jest przekazywanie prawdy w nadmiarze bądź niedomiarze. „Prawdo-
mówność nadmierna” w dziedzinie wartości małżeństwa, seksualności, 
macierzyństwa, wiary, autorytetu, starości czy śmierci, choć w swym złu 
moralnym nie dotyczy faktów, wskazuje na normę moralną, której miara 
mówienia lub pokazywania chroni godność osobową człowieka11. Nie-
domiar prawdy również uderza w godność osobową człowieka, ale ten 
realizuje się przez ukrywanie faktów istotnych dla adekwatnej informa-
cji, skrytość, niedopowiedzenia i niejasność treści12.  

Człowiek żyjący z dala od wszelkiego kłamstwa, którego życie 
skoncentrowane jest wokół prawdy i dobra, nie może godzić się na 
skrajne ubóstwo materialne, które wyniszcza wiele istot ludzkich. Nie-
równości między bogatymi i ubogimi stają się coraz jaskrawsze nawet  
w krajach najbardziej rozwiniętych gospodarczo. Problem ten godny jest 
uwagi, jako że wielka liczba osób żyje w warunkach, które uwłaczają ich 
wrodzonej godności, co stanowi przeszkodę dla autentycznego i harmo-
nijnego postępu całej wspólnoty światowej13. 

Zgodnie z zasadami etycznymi powinno się traktować w taki sam 
sposób wszystkich ludzi, zwłaszcza tych najbardziej cierpiących z po-
wodu choroby, niedostatków duchowych i materialnych. Słabi wymaga-
ją szczególnej troski, dlatego też im na pierwszym miejscu należy się 
wsparcie i pomoc14.  

Trzecią cechą aksjologiczną osoby ludzkiej jest c ielesność . Stano-
wi ona szczególną wartość, gdyż umożliwia wyrażanie stanów psy-
chicznych oraz wchodzenie w dialog z drugim człowiekiem. Jako pod-
                                                

10 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn..., s. 418. 
11 Zob. W. Chudy, Kłamstwo jako metoda. Esej o społeczeństwie i kłamstwie – 2, 

Warszawa, Oficyna Naukowa, 2007, s. 195-196.  
12 Tamże, s. 198-202. 
13 Zob. Jan Paweł II, Centesimus annus, w: Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, 

część II, red. M. Radwan, L. Dyczewski, L. Kamińska, A. Stanowski, RW KUL, Rzym-
Lublin 1996, nr 33. 

14 Tamże. 
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stawowy środek komunikacji ciało jest zarazem znakiem, przez który 
osoba w perspektywie doczesności wyraża siebie oraz niejako udziela się 
drugiemu.  

Ponadto w ciele lokalizuje się wrażliwość i nastrojowość. Jest ono 
także „siedzibą zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku, bó-
lu”15. Wreszcie „doświadczenie ciała wiąże się z doświadczeniem posia-
dania”16, co oznacza, że jesteśmy zobowiązani do panowania nad nim  
i nim rozporządzania.  

Spoglądając na fenomen braku szeroko rozumianego w kontekście 
ciała osoby ludzkiej, można dostrzec, w jaki sposób owo „darowanie sie-
bie” – o ile stanowi szczere i prawdziwe oddanie – wzbogaca nie tylko 
osobę obdarowywaną, ale również darczyńcę. W nim bowiem wyraża 
się prawda o miłości, będącej najcenniejszą treścią życia duchowego17. 
Człowiek pochylający się nad potrzebującymi winien sam być świado-
my, jak wiele zyskuje, autentycznie wspierając ubogich. P o m a g a j ą c ,  
d o k o n u j e  a f i r m a c j i  o s o b y  j a k o  o s o b y  w  j e j  k o m u n i j n e j  
k o n s t y t u c j i .  

Ostatnią, a zarazem podsumowującą cechą istnienia osoby jest 
godność . Stanowi ona wartość ontyczną związaną z aktem zaistnienia 
bytu18. Adam Rodziński stwierdza, iż jest ona „trwała, niezbywalna i zo-
bowiązująca, przynależna każdemu człowiekowi, niezależnie od tego, co 
czyni i jak postępuje”19. Fakt odkrycia tej obiektywnej prawdy o sobie  
i innym człowieku stanowi źródło powinności afirmowania osoby przez 
osobę ze względu na przysługującą jej godność. 

Godność to także pewne kryterium, zgodnie z którym osoba ludzka 
winna kierować swoim życiem20. Każdy człowiek jest bowiem dany i za-
dany normatywnie, dlatego bardzo ważne jest, „czy będzie rozwijać 
wrodzoną wartość godności, czy też będzie ją deprecjonować”21.  
                                                

15 J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Wydawnictwo 
Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 1992, s. 536. 

16 Tamże. 
17 Zob. A. Rodziński, Na orbitach wartości, Wyd. RW KUL, Lublin 1998, s. 53–54.  
18 Zob. W. Chudy, Godność jako wartość ontyczno-wychowawcza..., s. 77. 
19 A. Rodziński, U podstaw kultury moralnej, Wyd. Ośrodek Dokumentacji  

i Studiów Społecznych ODiSS, Warszawa 1980, s. 92. 
20 Zob. W. Chudy, Oblicza personalizmu..., s. 77. 
21 Tamże, s. 78. 
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Zdaniem Roberta Spaemanna ludzie są tacy sami, ponieważ „zaw-
sze jedyni i niewspółmierni w swej godności”22. Dlaczego więc jedni 
traktowani są jako „gorsza”, inni zaś jako „lepsza” część społeczeństwa? 
Sprzeczne z godnością człowieka jest zwłaszcza skrajne ubóstwo, które 
stanowi faktyczne pogwałcenie jego praw. Podejście oparte na prawach 
człowieka musi podkreślać, że podstawowym obowiązkiem każdego 
państwa jest stworzenie systemu prawnego i politycznego sprzyjającego 
rozwojowi wszystkich ludzi. Władze państwowe winny udzielać obywa-
telom odpowiedniej pomocy, aby mogli oni zaspokoić swe podstawowe 
potrzeby i mieli dostęp do choćby minimalnych świadczeń społecznych. 
To jednak nie wystarczy. Wypływające z praw człowieka podejście do 
walki z ubóstwem winno dążyć do rezygnacji z polityki opiekuńczej na 
rzecz polityki, która wspiera ludzkie umiejętności i pozwala wszystkim 
ludziom w równej mierze spożytkować otrzymane dary, zaktualizować 
swoją potencjalność, a więc te cechy, które zostały im zadane w chwili 
poczęcia. Owa walka ze spychaniem człowieka poza nawias życia spo-
łecznego winna wreszcie wspierać osobę ludzką w pokonywaniu skut-
ków jej przygodności i kruchości. 

 
 

2. Przygodność cechą bytu osobowego 

Istotnym elementem ludzkiej egzystencji jest dążenie do rozwoju, 
ciągłego przekraczania, a zarazem poszerzania granic własnych możli-
wości. Ten dynamizm związany jest z ontyczną sytuacją człowieka,  
w której istnieje on w czasie i przestrzeni. Roman Ingarden to dążenie 
człowieka do wykraczania poza aktualny stan wyraził w słowach: „Na-
tura ludzka polega na nieustannym wysiłku przekraczania granic zwie-
rzęcości tkwiącej w człowieku i wyrastania ponad nią człowieczeństwem 
i rolą człowieka jako twórcy wartości. Bez tej misji i bez tego wysiłku 
wyrastania ponad samego siebie człowiek zapada z powrotem i bez ra-
tunku w swoją czystą zwierzęcość, która stanowi jego śmierć”23. Temu 
rozwojowi towarzyszy niejednokrotnie doświadczenie różnego rodzaju 
trudności, poczucie własnej słabości, ograniczoności, a także świado-

                                                
22 R. Spaemann, Osoby..., s. 226. 
23 R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971, wyd. PWN, s. 26. 
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mość rozmiarów trudu i pracy, które trzeba włożyć w pokonanie barier 
stojących na drodze do realizacji określonego celu.  

Doświadczenie własnej ułomności wskazuje na fakt przygodno-
śc i  zakorzenionej w strukturze człowieka. Przygodność to kategoria me-
tafizyczna, wskazująca na niekonieczność, utracalność, wadliwość oraz 
niedoskonałość bytu ludzkiego24. Awicenna pojęcie to wyjaśnia, wska-
zując na różnicę między istotą a istnieniem. Rozwijając tę definicję, istotę 
rozumiemy jako zbiór jakości-potencjalności, które, choć przynależą 
osobie, nie są nią samą. Człowiek jako osoba może dokonać refleksji nad 
nimi i zdystansować się wobec nich (aspekt transcendencji). Osoby bo-
wiem „mają swą istotę, nie są bez reszty pogrążone w swym sposobie 
bycia. Przygodność natomiast jest rozumiana jako przygodność istnie-
nia”25.  

Fakt bycia bytem nie w pełni uaktualnionym, potencjalnym oraz 
ograniczoności w realizacji posiadanych możliwości w bezpośredni spo-
sób świadczy o przygodności ludzkiego istnienia. Owa kruchość dotyka 
każdego z nas w wielu sferach: poznawczej, wolitywnej, daje o sobie 
znać w dziedzinie człowieka jednostkowego oraz w życiu społecznym26. 
Zjawisko słabości człowieka szczególnie widoczne jest w odniesieniu do 
osób marginalizowanych. Biedni, zarówno materialnie, jak i niematerial-
nie, każdego dnia doświadczają swej przygodności. Ci pierwsi, cierpiący 
głód, dotknięci chorobami, pozbawieni wystarczających środków, aby 
zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe, namacalnie przeżywają swoją 
kruchość. Ci drudzy, podobnie, odczuwają swą niedoskonałość na sku-
tek braków dóbr: religijnych, społecznych, moralnych czy estetycznych. 

Rozpoznanie i przeżycie przez osobę ludzką własnej brakowości 
stymuluje ją do szukania wartości absolutnych. Ponadto „doznanie swo-
jej niewystarczalności bytowej pociąga człowieka w kierunku poszuki-
wań obiektywnych i stabilnych wymiarów bytu”27. Kruchość bytowania 
związana jest zatem z szansą rozwoju, co Karol Wojtyła wyraził w sło-
                                                

24 Por. W. Chudy, Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego, w: Osoba 
niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie, red. D. Kornas-Biela, Wyd. RW KUL, Lu-
blin 1988, s. 109. 

25 R. Spaemann, Osoby..., s. 89. 
26 Zob. W. Chudy, Powołanie osoby niepełnosprawnej w nauczaniu papieża Jana Paw-

ła II, w: Osoba niepełnosprawna i jej miejsce..., s. 129.  
27 Tamże, s. 129–130. 
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wach: „Każdy byt, który musi dochodzić do własnej pełni, który podlega 
aktualizacji – jest przygodny”28. Możliwość bycia dobrym lub złym oraz 
idące za tym silnie odczuwane konsekwencje, doskonalące lub destru-
ujące człowieka, świadczą o szczególnej wartości ograniczoności osoby. 
Wynika stąd, iż życie i szczęście każdego z nas zależy od spełnianych 
czynów29. Te zaś, gdy kierowane są miłością, wyzwalają ludzką kre-
atywność, przyczyniając się tym samym do rozwoju osoby.  

U podstaw przygodności ludzi odrzucanych poza nawias życia spo-
łecznego tkwi doświadczenie jakiegoś rodzaju zła ujmowanego jako brak 
dobra30. Człowiek, na skutek licznych barier i ograniczeń, w pewien spo-
sób zostaje odcięty od różnych dóbr. Doświadczenie trudu niesie ze sobą 
ból, który dotyczy różnorodnych wymiarów struktury człowieka. 

W ubóstwie fizycznym ów trud spowodowany jest najczęściej 
uszkodzeniem lub zaburzeniami funkcjonowania poszczególnych orga-
nów. Jest to najbardziej „widoczny” rodzaj przypadłości rozumianej jako 
cierpienie. Często jest ono również źródłem cierpień w wymiarze psy-
chicznym i duchowym, przejawiających się chociażby w poczuciu nie-
mocy wobec zaistniałych trudności, zadawaniu pytań o sens własnej 
okaleczonej egzystencji. Może ono również – w przypadku ubóstwa du-
chowego – przyjmować formę cierpienia moralnego związanego z po-
czuciem winy, kryzysem lub utratą wiary, które stanowi swoistego ro-
dzaju „ból duszy”31. 

Charakteryzując cechę przygodności, nie można zapomnieć o toż-
samości jako istotnej cesze bytu. Człowiek jako byt osobowy stanowi 
niepodzielną jedność materii i formy. Od strony metafizyki określa go, 
jak i inne byty, treść istniejąca. Z kolei tożsamość wskazuje na stałość, 
niezmienność istnienia. Ta niezmienność dotyczy pierwiastka osoby im-
plikującego jej podmiotowość. Chodzi o ów samoistny podmiot, który 
charakteryzuje się jednością i odrębnością bytową. Jednak w aspekcie 

                                                
28 K. Wojtyła, Osoba i czyn..., s. 199. 
29 Por. A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, Wyd. RW KUL, Lublin 1998, 

s. 98. Por. też K. Wojtyła, Osoba i czyn..., s. 198. 
30 Jan Paweł II, List apostolski Salvifici Doloris, pkt 7, Wydawnictwo „M”, Kra-

ków 1999.  
31 Tamże, pkt 5. 
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przygodności osoba ludzka ujawnia się jako byt tożsamy, ale nie takoż-
samy. Ten sam, ale nie taki sam. Osoba jest bytem dynamicznym. 

Paradoksalnie d o ś w i a d c z e n i a  s ł a b o ś c i  i  u ł o m n o ś c i  
l u d z k i e j  m o g ą  p r z y c z y n i a ć  s i ę  d o  r o z w o j u  o s o b o w e g o  
c z ł o w i e k a .  Uświadomienie faktu niewystarczalności i skończoności 
własnej egzystencji może ukierunkować człowieka ubogiego i cierpiące-
go ku poszukiwaniu wartości niezmiennych, absolutnych, w których 
mógłby znaleźć oparcie i sens. Nie jest to zadanie łatwe, wymaga akcep-
tacji i aktywnej postawy wobec własnych ograniczeń – jak pisze Adam 
Rodziński: „cierpienie jest pracą”32. Jest również wyrazem transcendencji 
człowieka wobec jego braków materialnych i niematerialnych. Dzięki 
niej możliwe staje się odkrycie niezmiennych struktur bytowych  
w otwarciu na rzeczywistość nadprzyrodzoną. Świadomość ich istnienia 
nadaje sens życiu człowieka w horyzoncie przygodności. Poprzez poten-
cjalność tkwiącą w naturze ludzkiej jest on w stanie odbudować zapod-
miotowane w nim dobro.  

Przygodność – w odniesieniu do ludzi ubogich – stanowi również 
szansę rozwoju osobowego. Ci ostatni, okazując pomoc słabszym, po-
magają również sobie, wzrastając jako osoby. Dzięki takiej postawie to-
rują sobie także drogę do Królestwa Niebieskiego. Miarą sądu Jezus 
uczynił bowiem właśnie uczynki miłosierdzia. Kandydatom do króle-
stwa powiedział: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Kró-
lestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, 
a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem,  
a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory,  
a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie” 
(Mt 25, 34–36). 

Człowiek, będąc istotą kruchą i ułomną, jest jednocześnie powołany 
do rozwoju i wzrastania jako osoba. A zatem stanowi również istotę po-
tencjalną, która zawsze może być kimś więcej niż aktualnie jest33. U pod-
staw rozumienia pojęcia potencjalności wskazującego na rozwój osoby 
stoi teoria Arystotelesa dotycząca złożenia bytowego. Człowiek, z punk-
tu widzenia filozofii osoby, zbliża się do swego osobowego centrum, gdy 
                                                

32 A. Rodziński, Na orbitach wartości..., s. 282. 
33 Por. J. Dobrzyńska, Pedagogika personalistyczna, „Wychowawca” 1999, nr 9,  

s. 23.  
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staje się „lepszy”. Ów wzrost dotyczy sfery moralnej, dobra moralnego, 
którego afirmacja (bądź negacja) mówi więcej o jednostkowym człowie-
ku jako osobie aniżeli zdobyte przez niego umiejętności, tytuły, spraw-
ności i wiedza. 

O potencjalności człowieka mówimy poprzez wskazanie na jego 
dynamizm, a więc siłę, która jest obecna w podmiocie. To właśnie  
z wnętrza osoby pochodzą zarówno czyny, jak i uczynnienia. Andrzej 
Szostek stwierdza, iż „człowiek jest istotą dynamiczną, a wobec tego da-
na mu osobowa godność niejako domaga się zaktualizowania przez czy-
ny ujawniające i potwierdzające leżącą u jej podstaw osobową strukturę 
bycia człowiekiem”34. Obok czynów rozwój ludzki wspomagają także 
uczynnienia, co podkreślał Wojtyła: „Tego, co się dzieje w podmiocie, 
nie sposób, idąc za doświadczeniem, określić jako działanie, choć jest to 
zawsze jakaś aktualizacja własnej potencjalności”35.  

Termin „potencjalność” oznacza władzę lub moc, która wskazuje na 
źródło zdynamizowania podmiotu36, ową siłę pozwalającą człowiekowi 
przekroczyć siebie. Tego „życia na miarę” czy też „wybijania się ponad” 
domaga się niejako już sam fakt bycia osobą. Na transcendencję „natu-
ralnej kondycji” człowieka pozwalają akty duchowe. Przykładem jest 
niewątpliwie akt poznania drugiego człowieka, który stawia podmiot 
przed nieznaną, a zarazem przekraczającą go rzeczywistością37. 

Charakterystyczna dla takiego aktu jest swoista bezinteresowność 
oraz traktowanie osoby, zwłaszcza ubogiej, chorej i cierpiącej, jako do-
bra-celu. Człowiek staje się dojrzały, gdy dostrzega szczególną wartość 
ludzkiej osoby, bowiem pełnię człowieczeństwa osiąga w miłości. Prze-
kraczając siebie ku wartościom byt ludzki spełnia się jako osoba38. Wów-
czas to osiąga on właściwą sobie postać samo-własności i samo-
panowania. „Przez czyn osoba urzeczywistnia siebie jako »ktoś« i jako 
»ktoś« też siebie ujawnia”39, zachodzi tu więc transcendencja osoby w 
czynie. Obok dążenia do „życia na miarę”, można też – choć nie należy – 

                                                
34 A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, Wyd. RW KUL, Lublin 1998, s. 46. 
35 K. Wojtyła, Osoba i czyn..., s. 118. 
36 Tamże, s. 134. 
37 Zob. A. Szostek, Wokół godności..., s. 112-113. 
38 Tamże, s. 113. 
39 K. Wojtyła, Osoba i czyn..., s. 201. 
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dojrzewać do definitywnego rozdarcia pomiędzy tym, do czego zostali-
śmy powołani, a tym, kim stajemy się w wyniku konkretnych autode-
terminacji40. Chcąc jednak dążyć do własnej pełni, trzeba uświadomić 
sobie własną przygodność. Współcześnie zaś ludzie na ogół unikają 
świadomości własnej kruchości i ograniczoności bytowej poprzez 
ucieczkę do różnorodnych ideologii postulujących postawę pragmaty-
zmu, konsumpcjonizmu czy też hedonistycznego stylu życia41.  

Człowiek, jako ludzka osoba, jest wielostronnie uwikłany w relacje, 
a nadto sam zdaje sobie sprawę z tego, że jest podmiotem tych relacji. 
Ma bowiem świadomość siebie jako podmiotu działania oraz doznawa-
nia i wie, jakie są jego więzi ze społeczeństwem. Wiedząc o tym, że bez 
społeczności ani nie mógłby się urodzić, gdyż tu konieczni są rodzice, 
ani też nie mógłby zdobyć wykształcenia, nie mógłby normalnie prze-
żyć, albowiem ciągle potrzebuje człowieka drugiego i zespołu ludzi, 
przez to samo doświadcza relacji, które go wiążą ze społecznością. Gdy 
tymczasem pierwszą podstawą konieczności nawiązania relacji społecz-
nych jest przygodność i potencjalność człowieczeństwa. Będąc by-
tem przygodnym, nie posiada sam z siebie i przez siebie tego dobra, któ-
re jest konieczne dla życia. Stąd z konieczności jest nakierowany ku do-
bru, które ma uzupełnić jego człowieczeństwo. Jest to istotne, konieczno-
ściowe przyporządkowanie ludzkiej osoby do samospełnienia się. Przy-
porządkowanie to – jako konieczność natury – spełnia się poprzez kon-
kretne nawiązanie relacji z bytami w różnych ludzkich czynnościach. 
Istnieje więc w człowieku jako bycie osobowym szereg warstw relacji, 
poprzez które aktualizuje się życie osobowe człowieka42.  

 
 

3.  Roztropność, cierpliwość, miłość a osoby marginalizowane 

Cnota (gr. ret, łac. virtus) stanowi cechy osobowe człowieka, czynni-
ki wewnętrzne, które usprawniają w realizacji dobra moralnego. Jest ona 
realną   p r z y c z y n ą  d e c y d u j ą c ą  o  d o b r o c i  c z ł o w i e k a .  Arysto-
teles na temat cnoty wypowiedział słowa: „Cnota człowieka jest pewną 
                                                

40 Zob. A. Rodziński, Na orbitach wartości..., s. 128. 
41 Zob. W. Chudy, Powołanie..., s. 130. 
42 Zob. M.A. Krąpiec, Osoba i naród wobec globalizmu, „Człowiek w kulturze” 

2002, nr 14, s. 5-16.  
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dyspozycją, przez którą człowiek staje się dobry i dzięki której dobrze 
wykonuje własne działania”43. Takim motywem, bodźcem niejako, po-
pychającym człowieka ku dobru mogą być cnoty: roztropność, cierpli-
wość i miłość. 

W Piśmie Świętym słowa roztropność w szerokim znaczeniu używa 
się na określenie mądrości. Stanowi ona dar pochodzący od Boga, który 
daje siłę do obdarowania miłością drugiego człowieka w odniesieniu do 
Bożej miłości. Święty Tomasz powołując się na Arystotelesa nazywa roz-
tropność „prawą zasadą działania”. Roztropność kieruje bezpośrednio 
sądem sumienia. Człowiek roztropny decyduje o swoim postępowaniu  
i porządkuje je, kierując się tym sądem. Dzięki cnocie roztropności  
w swoim postępowaniu człowiek respektuje zasady moralne i „prze-
zwycięża wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić, i zła, któ-
rego należy unikać” (KKK 1806). 

Osoba ludzka w każdym swoim czynie jest świadkiem przejścia od 
„jest” do „powinien”: od „x jest prawdziwie dobre” do „powinienem speł-
nić x”44. Powinność podpowiada człowiekowi, jaki jest jego obowiązek  
w stosunku do innych i społeczeństwa, w którym żyje. Owo moralne zo-
bowiązanie stanowi charakterystyczną, dynamiczną rzeczywistość, będącą 
integralnym składnikiem spełniania czynu, który jest jednocześnie spełnie-
niem siebie jako osoby45. Fakt, że człowiek spełniając czyn, spełnia równo-
cześnie siebie przez prawdę tego czynu, ujawnia się w sumieniu. „Istnieje 
korelacja pomiędzy sumieniem jako wewnątrzosobowym źródłem powin-
ności a obiektywnym porządkiem norm moralnych czy też prawnych – po-
rządkiem, który swym znaczeniem wykracza poza jedną osobę i jej kon-
kretne wnętrze. (...) Siła tych norm leży w tym, że obiektywizują one w ska-
li społecznej (...) jakieś prawdziwe dobro (...). Podstawowa wartość norm 
leży w prawdziwości dobra, które w nich jest zobiektywizowane, a nie  
w samym wywołaniu powinności (...)”46.  

                                                
43 Arystoteles, Etyka nikomachejska, Etyka wielka, Etyka eudemejska, O cnotach i wa-

dach, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 5, tłum. D. Gromska, L. Regner, W. Wróblewski, 
Wyd. PWN, Warszawa 1996, 1106 a 22. 

44 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn..., s. 205. 
45 Tamże, s. 206–207. 
46 Tamże, s. 207. 
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Istnieją dwa sposoby ujawnienia powinności moralnej i odróżnienia 
jej od powinności pozamoralnej. Pierwszy to odwołanie się do doświad-
czenia moralnej powinności, która wyraża się w sądzie sumienia „powi-
nienem”. Drugi zaś stanowi „korzystanie z diagnostycznej właściwości 
zjawiska  sporu o  moralną s łuszność  podejmowanej decyzji”47. 
Kryterium, w świetle którego dane działanie staje się moralnie powinne, 
stanowi wartość wsobna adresata działania, w szczególności zaś   god-
ność  osoby  (dignitas personae humanae). 

Dewiacje woli w akcie chcenia dobra pozornego, będącego w rze-
czywistości złem, zachodzą zazwyczaj pod wpływem aktów emocjonal-
nych niekierowanych rozumem48. Błąd, jaki zachodzi przy nieracjonal-
nym chceniu-pożądaniu, płynie z niewłaściwego poznania, wypełnione-
go nieuporządkowanymi uczuciami i nierozumnymi skłonnościami, na-
bytymi w poprzednim złym działaniu. Każdy akt woli jest jej aktem wy-
boru, czyli aktem woli jako wolnej49. W aktach wyboru określonego do-
bra wolna wola kieruje się motywem dobra, również w złym działaniu. 
Konieczność motywu dobra dla podjęcia określonego działania stanowi 
„następstwo natury woli, której formalnym przedmiotem jest dobro jako 
dobro”50. 

Roztropność stanowi swoistą mądrość życiową. Ponadto jest to 
umiejętność dotycząca strony moralnej, ogarniająca, angażująca i wyra-
żająca osobę. Człowieka roztropnego (mądrego) charakteryzuje przeni-
kliwość i umiejętność przewidywania. Nie ocenia on pochopnie ani na 
podstawie pozorów, ale wielostronnie, gruntownie i rozważnie, umie-
jętnie korzystając z życiowych doświadczeń. Posiada umiejętność prze-
widywania, czyli uprzedzania myślą szczególnie niepożądanych i nie-
zamierzonych skutków swoich decyzji. Dzięki temu człowiek roztropny 
umie się przed nimi zabezpieczyć i uchronić51. 

                                                
47 A. Szostek, Pogadanki z etyki, RW KUL, Lublin 1996, s. 31. 
48 Zob. M.A. Krąpiec, Moralność, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. VII, red.  

A. Maryniarczyk, Wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006,  
s. 385. 

49 Tamże.  
50 Tamże. 
51 http://www.katolik.pl/roztropnosc-i-jej-rola-w-zyciu-religijno-moralnym,687, 

416,cz.html [20.05.2012]. 
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Roztropny człowiek to człowiek cierpliwy, umiejący oczekiwać na 
to, czego pragnie. To osoba cierpiąca w pokorze, to wreszcie ktoś pochy-
lający się ze spokojem nad potrzebującym. Cierpliwość jest bowiem 
świadomym oczekiwaniem pełnym nadziei. Nie jest ona cechą ludzi sła-
bych, którzy irytują się, ani tchórzliwych – obawiających się. Cierpliwość 
nie charakteryzuje też ludzi pasywnych, którzy nic nie robią, ani obojęt-
nych, oni na nic nie czekają. Cierpliwość nie jest wreszcie cechą tych, 
którzy nie mają odwagi pogodzić się z niepowodzeniem, ponieważ tacy 
ludzie upadają na duchu, wycofują się lub poddają. 

Właściwy dla naszych czasów kult łatwości skłania, by oceniać życie 
przez pryzmat przyjemności i dobrobytu, zaś wszelkie ograniczenia 
uznawać za nieznośną klęskę. Życie ma być lekkie, proste i miłe. Wszel-
ka niepełnosprawność i cierpienie oceniana jest jako piętno i stygmat. 
Taki stan rzeczy nie zachęca do pielęgnowania w sobie cnoty cierpliwo-
ści. Odrzucanie czy lekceważenie cnoty roztropności, cierpliwości, a na-
de wszystko miłości na rzecz tego, co łatwe i wygodne, powoduje, że lu-
dzie marginalizowani, napotykający mnóstwo wyzwań, stają się jeszcze 
bardziej biedni, samotni i cierpiący. Ograniczenia obejmujące ich ciało 
rozciągają się na inne sfery: czują się oni bezużyteczni, wykluczeni  
z wszelkich form współżycia, niekochani, jednym słowem wyrzuceni 
poza margines życia społecznego. I to jest najbardziej radykalne i tra-
giczne ubóstwo, które staje się ich udziałem. Tworzenie dystansu, izolo-
wanie czy wręcz wykluczanie ludzi poza nawias życia społecznego jest 
też często efektem braku umiejętności reagowania na cierpienie. 

Miłość-dar, stanowiąca wolę dawania, w sposób najbardziej auten-
tyczny daje początek relacji osoba-osoba. Jeśli u podstaw spotkania  
z drugim człowiekiem stoi interesowność, kiedy brakuje roztropności, 
cierpliwości i miłości, wówczas w samym punkcie wyjścia ma miejsce 
deformacja stosunku między człowiekiem a człowiekiem. Szczególna 
rola przypada tutaj ludziom spychanym poza nawias życia społecznego. 
Oni bowiem swoją tęsknotą za przyjaźnią i miłością, pragnieniem altru-
istycznej troskliwości uczą innych, że słabość jest twórczym składnikiem 
ludzkiego życia. Taką postawą pokazują, że każda osoba jest wezwana 
do odkrywania wartości cierpienia obecnego w świecie, by wyzwalać 
miłość, a dzięki niej przekształcać całą cywilizację ludzką w cywilizację 
miłości. 
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W otaczającym świecie przyznaje się często pierwszeństwo nie tyle 
wartościom podstawowym, do których zalicza się sprawności moralne, 
jak: roztropność, cierpliwość i miłość, obyczajowe, religijne i poznawcze, 
ile raczej bogactwom materialnym, technicznym, czy też wartościom he-
donistycznym. Dzieje się tak dlatego, ponieważ „wielu nie odkryło jesz-
cze, że stajemy się osobami i sprawiamy, że stają się nimi inni dzięki po-
szanowaniu, otwarciu, miłości, pomocy, właściwie i dogłębnie rozumia-
nej łączności z innymi”52. Postawa otwarcia się na innych wymaga trudu 
i ciągłej uwagi skierowanej w stronę wartości moralnej swoich czynów. 
W czynie bowiem realizuje się rzeczywistość aksjologiczna, a przede 
wszystkim „rzeczywistość ontologiczna, rzeczywistość spełnienia siebie 
przez czyn, co właściwe jest tylko osobie”53. 

 
 

4.  „Inny” jako dany i zadany  

Spotkanie z drugim człowiekiem jest faktem mającym miejsce „bez 
względu na naszą intencjonalność bycia z kimś innym”54. Nikt nie ma 
możliwości znalezienia się w miejscu, w którym istniałby bez drugiego 
człowieka (nawet na bezludnej wyspie posiadałby świadomość, że poza 
nią żyją inni ludzie). W czasoprzestrzeni, którą wszyscy zamieszkują, 
istnieje współobecność. Człowiek jawi się tutaj jako „jeden z Innych”. 

„Doświadczyć źródłowo drugiego człowieka to spotkać go”55.  
W spotkaniu bowiem człowiek w sposób bezpośredni doświadcza dru-
giego, a przez to również i siebie. W akcie spotkania odkrywamy głębo-
ką, aksjologiczną prawdę o człowieku. Drugi stanowi dla nas wartość 
„domagającą się” udzielenia odpowiedzi w postaci konkretnego czynu. 
Wartości tej można zaprzeczyć, można też ją odrzucić, lecz tym samym 
odrzucimy prawdę, której rozpoznanie jest zobowiązujące56. 
                                                

52 C. Valwerde, Antropologia filozoficzna, tłum. G. Ostrowski, Wyd. Pallottinum, 
Poznań 1998, s. 337–338. 

53 K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne…, s. 196. 
54 A. Walczak, Koncepcja rozumienia Innego w kategorii spotkania, w: E. Maryno-

wicz-Hetka, Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, cz. I, Wyd. PWN, Warszawa 
2006, s. 431.  

55 J. Tischner, Fenomenologia spotkania, „Analecta Cracoviensia” 1978, nr 10, s. 73.  
56 Zob. A. Szudra, Personalistyczna filozofia wychowania jako fundament pedagogiki 

dialogu (praca doktorska), KUL 2007 (archiwum KUL), s. 80, mps.  
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Józef Tischner zauważa, że bezpośrednie doświadczenie drugiego 
człowieka to doświadczenie par excellence etyczne. Efektem jego jest bo-
wiem dający o sobie znać głos sumienia. Powinność, będąca relacją za-
chodzącą wprost między uczestnikami spotkania, stanowi źródło samo-
wiedzy etycznej, która prowadzi do bezpośredniego poznania wartości 
etycznych57. Ta charakterystyczna umiejętność osoby ludzkiej wzywa ją 
do    wzięc ia  odpowiedzialności  za innego (wyróżn. M.Ł.)58. 

Stając naprzeciw drugiego, posiadam świadomość, że jest on takim 
bytem jak ja, do niego też odnosi się termin „człowiek”. Z drugiej jednak 
strony jest on całkowicie kimś innym, nie jest moim alter ego – to nie ja59. 
Doświadczam tego, wchodząc w relację z drugą osobą, wówczas mam 
wręcz pewność, że jest ona Inna w porównaniu ze mną i ja jestem Inny  
w jej oczach. „Zdanie »ja jestem skoro ty jesteś« stwierdza, że spotkanie 
między »ja« i »ty« nie jest przypadkiem, nie jest czymś dowolnym, że 
wiąże się ono z pojęciem człowieka nie w sposób uboczny, lecz istotny. 
(...) I stwierdza ono ontologicznie, iż z rzeczywistym człowiekiem mamy 
do czynienia tam i tylko tam, gdzie jego istnienie dokonuje się w tym 
spotkaniu – tylko   w postaci  cz łowieka z współ-człowiekiem 
(wyróżn. M.Ł.)”60. 

Ludzie żyjący obok siebie są niejako na siebie zdani, zależni jedni od 
drugich. Spotykając się ze sobą, doświadczają siebie nawzajem, ponie-
waż są Innościami w sensie ontologicznym: Ja nie jestem Tobą, ale też Ty 
nie jesteś Mną61. Są też Innościami w znaczeniu materialnym, fizycznym 
i duchowym – bogatsi albo biedniejsi. Zachodzi tu swoista asynchro-
niczność relacji z Innym, który jest „na przykład, kimś słabym, nędza-
rzem, »wdową i sierotą«, podczas gdy ja jestem bogaty i potężny”62. Ta-
kie spotkanie z ubogim jest szansą daną uczestnikom spotkania, której 
nie sposób zlekceważyć i zmarnować. 

 
                                                

57 Por. J. Tischner, Fenomenologia spotkania..., s. 7. 
58 Por. tenże, Myślenie według wartości, Wyd. Znak, Kraków 2000, s. 364–366. 
59 A. Walczak, Koncepcja rozumienia Innego w kategorii spotkania..., s. 431.  
60 K. Barth, Podstawowa forma człowieczeństwa, tłum. J. Zychowicz, w: Filozofia 

dialogu, red. B. Baran, Wyd. Znak, Kraków 1991, s. 141.  
61 Zob. A. Walczak, Koncepcja rozumienia Innego w kategorii spotkania..., s. 432. 
62 E. Levinas, Czas i to, co inne, tłum. J. Migasiński, Warszawa 1999, Wyd. KR,  

s. 94. 
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Pomoc okazana Innemu pozwala odnaleźć, przeżyć i zrozumieć 
własną godność oraz ludzką wartość drugiego człowieka. Postawa ta 
między innymi uwalnia od egoizmu oraz chęci uzyskiwania wyłącznie 
własnych korzyści, rodzi gotowość do pomocy, budzi współczucie, 
uświadamia nam naszą przygodność. 

Każdy człowiek stanowi kruchą egzystencję, „którą unicestwić mo-
że przypadek biologiczny, wiatr historii, czy zwykłe, żmudne działanie 
czasu”63. Owej ułomności doświadczamy w sposób szczególny, stając  
w obliczu cierpienia, choroby i nędzy moralnej, materialnej, duchowej. 
Chcąc wyjść ponad tę egzystencjalną kruchość, stać się bardziej człowie-
kiem, zobowiązani jesteśmy czynić dobro. Skierowanie czynu ku złu, 
ostatecznie da   efekt  samobójczy.  Bez względu na zysk i przyjem-
ność, jakie może przynieść człowiekowi taki czyn, w efekcie „niby bu-
merang uderzy samego sprawcę stratą niewspółmiernie większą w sto-
sunku do owych pozornych korzyści – bo mierzoną   wielkością 
cz łowieczeństwa (wyróżn. M.Ł.)”64. 

Spotkanie  z Innym ma głęboki sens, jest bowiem początkiem 
miłości . Relacja – zwłaszcza w kontekście ubóstwa – pomiędzy dają-
cym i przyjmującym miłość (miłosierną) winna prowadzić do wzajemnej 
więzi duchowej, dzięki której można zrozumieć i odnaleźć godność wła-
sną i drugiej osoby65. Dlatego tak istotna jest afirmacja Innego poprzez 
służbę, pomocniczość, opiekuńczość i bezinteresowność. 

Człowiek, uświadamiając sobie prawdę o swej nienaruszalnej god-
ności, nie może jej bagatelizować czy nie zauważać w innym. „Adam – 
pisze Tadeusz Styczeń – na widok Ewy przestaje być i czuć się sam. Od-
krywa w drugim kogoś, komu należna jest – w imię prawdy o sobie – 
taka sama afirmacja, jaka należna jest jego własnej osobie od niego sa-
mego”66. W ten sposób kształtuje się owa szczególna cecha relacji mię-
                                                

63 W. Chudy, W łupinie orzecha, czyli filozofia bez przesady, Wyd. Michalineum, 
Marki-Struga 1992, s. 64. 

64 Tamże, s. 68. 
65 Zob. J. Majka, Katolicka nauka społeczna. Studium historyczno-doktrynalne, Wyd. 

Fundacja Jana Pawła II, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym 1986, s. 362. 
Zob. też T. Borutka, J. Mazur, A. Zwoliński, Katolicka nauka społeczna, Wyd. Paulinia-
num, Częstochowa 2004, s. 57. 

66 T. Styczeń, Na początku była prawda. U genezy pojęcia osoby, „Ethos” 1996, nr 
33/34, s. 24.  
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dzyosobowej, którą jest miłość. Realizacja miłości świadczy o urzeczy-
wistnianiu swojego człowieczeństwa. „Kochać albo nie kochać, to być 
albo nie być sobą. Zaczynam być sobą i żyć życiem godnym życia, gdy 
zaczynam kochać”67. 

Będąc niejako skazanym na afirmację drugiego, odkrywam element 
zwrotny tej relacji. Drugi winien jest mi to samo. Tylko inny może 
„wzbudzić” we mnie osobę, jak też tylko ja mogę „wzbudzić” osobę  
w nim. Solidarność ta stanowi wyraz „odkrycia osobowej prawdy, której 
przeznaczeniem jest bycie darem dla drugiego”68. Jako jednostka pozna-
ję, że nie żyję sam w świecie. Odkrywam również zdolność budowania 
wspólnoty – communio. „Drugiemu jestem tak bliski, jak on sobie (...). 
Oto dlaczego drugi to bliźni w najbardziej radykalnym tego słowa zna-
czeniu”69. 

Nikt nie żyje wyłącznie dla siebie samego. Jako społeczeństwo 
wszyscy ludzie są sobie nawzajem potrzebni. Jeżeli w tej wspólnocie wy-
stąpi wzajemna chęć dominacji i hegemonii, popchnie ludzkość w sieć 
totalizmu i dyktatu. Zrozumienie tej prawdy stanowi bodziec traktowa-
nia Innego, będącego w potrzebie, jako bliźniego; tego, który jest mi da-
ny i zadany70. 

Traktowanie drugiego człowieka jako dobra-celu napotyka najwię-
cej trudności w przypadku osób z niepełnosprawnością, ubogich fizycz-
nie. Wśród nich zaś „najbardziej negatywne postawy dotyczą (...) nie-
pełnosprawnych umysłowo, osób z niepełnosprawnością sprzężoną, ze 
zniekształceniami twarzy, deformacjami tułowia i tych wszystkich części 
ciała, które są szczególnie widoczne i spostrzegane w pierwszym kon-
takcie (...) osoby młode są łatwiej akceptowane niż osoby w wieku pode-

                                                
67 Tamże, s. 25. 
68 A. Szudra, Personalistyczna filozofia wychowania jako fundament pedagogiki dialo-

gu..., s. 84, mps. 
69 T. Styczeń, Wolność w prawdzie, Fundacja Jana Pawła II oraz Polski Instytut 

Kultury, Rzym 1988, s. 24. 
70 Zob. A. Sreberski, Nadzieja na miłosierdzie jako wyzwanie współczesnej pedagogiki 

społecznej, w: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjal-
nej, red. K. Marzec-Holka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Byd-
goszcz 2005, s. 137.  
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szłym”71. Bezpośrednia styczność z osobą niepełnosprawną bardzo czę-
sto powoduje stres, lęk przed chorobą, napięcie. 

Dostrzeżenie w osobie z niepełnosprawnością człowieka obdarzo-
nego godnością, przyjęcie go jako daru, który jest mi dany i zadany, 
wymaga zniesienia stereotypów, zmiany postaw i filozofii myślenia wo-
bec niepełnosprawnych. Ocenianie ich z punktu widzenia „normy” oraz 
wszelka selekcja stanowią działania wymierzone przeciwko podmioto-
wości i godności osoby ludzkiej. Skutek ten ma charakter dwukierun-
kowy: uderza w godność Innego, a przez to – prawdopodobnie z jeszcze 
większą siłą – we mnie, nie przyjąłem go bowiem jako daru, odrzuciłem 
bogactwo, którym mógł mnie obdarzyć drugi, poprzez możliwość po-
chylenia się nad potrzebującym. 

Obok osób z niepełnosprawnością szczególnie zadani  są bezrobot-
ni, osoby nieposiadające kwalifikacji, analfabeci, samotni, bezdomni, 
dzieci wykorzystywane, uzależnieni, więźniowie, pozbawieni praw 
obywatelskich oraz wszyscy pozostali, na których ciąży piętno margina-
lizacji72. W tych wszystkich ubogich winniśmy dostrzec osobę ludzką, 
której sytuacja materialna, moralna czy zdrowotna nie odarła z godności, 
którą posiada z racji bycia człowiekiem. Taka postawa z pewnością wy-
maga wysiłku, wybicia się ponad wszystkich stygmatyzujących, ocenia-
jących Innego na podstawie tego, co widać. „Podczas gdy nierówność 
jest łatwa – pisał Rousseau – gdyż można ją osiągnąć poddając się bie-
gowi wydarzeń, równość jest o wiele trudniejsza, gdyż wymaga, aby mu 
się przeciwstawić”73. Nierówność, to tak zwane „płynięcie z prądem”, 
brak wysiłku, by pomóc potrzebującemu, by przyjąć go jako zadanie. 
Istotne jest, by przyjąć radykalnie inną postawę – nie piętnować i porzu-
cić myślenie o swojej wyższości – i pójść dalej, wyżej i głębiej, „pod 
prąd” i ujrzeć w Innym wartość. 

 
                                                

71 A. Nowak, E. Syrek, Społeczno-socjalne aspekty marginalizacji chorych i niepełno-
sprawnych w społeczeństwie ryzyka, w: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecz-
nej i praktyce pracy socjalnej..., s. 238.  

72 Por. O. Karpińska, Praca socjalna i marginalizacja w świetle wybranych koncepcji 
człowieka i idei człowieczeństwa, w: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej  
i praktyce pracy socjalnej..., s. 384-385.  

73 G. Sartori, Teoria demokracji, tłum. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Wyd. PWN, 
Warszawa 1994, s. 412. 
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Świat ocenia kontakty z innymi na podstawie interesu i własnych 
korzyści, propagując egocentryczną wizję życia, w której zbyt często nie 
ma miejsca dla biednych i słabych. Tymczasem to ci najsłabsi, na pierw-
szy rzut oka najbiedniejsi, niosą największe bogactwo przez sam fakt, że 
są wśród nas i dają nam szansę na osiągnięcie największego skarbu. Dla-
tego tak istotne jest, by każdą osobę, także mniej uzdolnioną, akcepto-
wać i kochać ze względu na nią samą, niezależnie od jej zalet i ograni-
czeń. Im większe są jej trudności, tym bardziej winna być przedmiotem 
naszej konkretnej miłości. 

 
 

5.  Wychowawca a urzeczywistnianie osobowe uczniów  

marginalizowanych  

Człowiek nie jest bytem doskonałym, „domkniętym”, „zakończo-
nym” w kształcie swojego człowieczeństwa. Ta specyficzna nędza, bliska 
każdej osobie ludzkiej, wskazuje, że każdy człowiek potrzebuje pomocy. 
„Pierwszym i podstawowym faktem kulturalnym jest sam człowiek du-
chowo dojrzały – czyli człowiek w pełni wychowany, autentycznie boga-
ty, zdolny wychowywać samego siebie i drugich”74. Dlatego też funda-
mentalnym zadaniem kultury jest wychowanie, czyli pomoc w pokona-
niu tej egzystencjalnej, specyficznie ludzkiej nędzy. „W wychowaniu 
bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej 
człowiekiem – o to, ażeby bardziej »był«, a nie tylko więcej »miał« – aby 
więc poprzez wszystko, co »ma«, co »posiada«, umiał bardziej i pełniej 
być człowiekiem”75, stawał się bogatszy w swym człowieczeństwie. Wy-
chowanie – zgodnie z określeniem wskazanym przez Jana Pawła II – jest 
to proces doskonalenia się człowieka, zmierzający do aktualizowania 
pełni jego człowieczeństwa poprzez odkrywanie prawdy o sobie i świe-
cie76. Z kolei w formule Klausa Schallera mówi się, że wychowanie, to 
„sposoby i procesy, które pozwalają wychowankowi odnaleźć się  
w swoim człowieczeństwie”77. 
                                                

74 Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury (Przemówienie do przedstawicieli 
UNESCO, Paryż 2 VI 1980), „L’Osservatore Romano” 1980, nr 6, s. 4.  

75 Tamże. 
76 Tamże, s. 4–6. 
77 M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, RW KUL, Lublin 2000, s. 289. Por.  

K. Schaller, Erziehung, w: Worterbuch der Pädagogik, Freiburg 1971, t. 1, s. 248. 
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Witold Starnawski powiada, że „zrozumieć, kim jest człowiek, to 
przyjąć, że jest on kimś więcej niż jest”78. W formule tej zawarta jest isto-
ta wychowania. Albowiem polega ono w swej najgłębszej naturze na do-
cenieniu jednostki, która jest nieskończona, a tym samym na uznaniu 
formacji za proces nigdy niedokończony, za dzieło narażone na niepo-
wodzenie, nieprzewidywalne, a jednocześnie konkretne i żywe79. Pierw-
szorzędnym walorem wychowawczej pracy nad wychowankiem-osobą 
jest jego integralny rozwój. Antropologicznej złożoności bytu ludzkiego, 
którą stanowią: rozum, wolna wola, ciało i godność osobowa człowieka, 
musi odpowiadać intencja pedagogiczna. Człowiek – chcąc wyjść ponad 
egzystencjalne ubóstwo – winien rozwijać się w niej całościowo, to zna-
czy w wymiarach: fizycznym, psychicznym i moralnym80.  

Wychowanie stanowi pomoc w „scalaniu się” człowieka, w jego 
dojrzewaniu i pokonywaniu ludzkiej niedoskonałości. Harmonizuje róż-
norakie poziomy człowieka, począwszy od najskromniejszych biegunów 
„natury”, skończywszy zaś na najbardziej kulturowo rozwiniętych i zło-
żonych biegunach „ducha”81. 

W wychowawczej pracy wychowawcy nad wychowankiem ujawnia 
się metafizyka pomocy. Wspomniana relacja to swoista służba. Wycho-
wawca zostaje obdarzony powołaniem służenia pomocą uczniowi. Wi-
nien zatem wspomagać wychowanka przede wszystkim w tych wymia-
rach, które decydują o spełnianiu się człowieka jako osoby: rozumu, 
wolnej woli, ciała i godności osobowej. Spełnienie to, a tym samym wyj-
ście ponad egzystencjalne ubóstwo, bliskie wszystkim ludziom, jest peł-
ne tylko wtedy, gdy pobudza wychowanka do samowychowania82. Bez 
wychowania oraz samowychowawczego trudu osoby byłaby ona „albo 
bytem statycznym, niezmiennym ontologicznie, albo podlegałaby bez 
reszty zewnętrznym determinacjom”83. Nie miałaby wówczas szansy na 
                                                

78 W. Starnawski, Wychowanie do prawdy – powinnością szkoły, „Ethos” 2006, nr 
75, s. 80.  

79 Zob. F. Pesci, Filozoficzna perspektywa wychowania, tłum. P. Mikulska, „Ethos” 
2006, nr 75, s. 37.  

80 Zob. W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej, „Ethos” 2006, nr 75, s. 63.  
81 Por. G. Cives, La mediazione pedagogica, La Nuova Italia, Firenze 1973, s. IX, za: 

F. Pesci, Filozoficzna perspektywa wychowania..., s. 41. 
82 Zob. W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej..., s. 60. 
83 Tamże, s. 67. 
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wyjście z ubóstwa, byłaby jedynie przygodną, kruchą i nieprzewidywal-
ną istotą. Dlatego też każdy wybór w kierunku dobra oraz pokonywanie 
własnych słabości stanowią o rozwoju człowieka jako osoby. 

Pokonywanie ubóstwa w aspekcie antropologiczno-filozoficznym to 
nic innego, jak budowanie przez osobę ludzką cnoty, której fundament 
stanowi godność osobowa. To wreszcie wychowanie charakteru i praca 
nad cnotami moralnymi. A zatem proces wychodzenia z egzystencjalne-
go ubóstwa ściśle wiąże się z wychowaniem, które z kolei opiera się 
(powinno opierać się) na „pokazywaniu, naprowadzaniu i unaocznianiu 
wychowankowi godności osobowej”84. Tylko w taki sposób można stać 
się rzeczywiście bogatym, również wtedy, gdy dokucza bieda materialna. 

Istnieją chrześcijańskie drogi ukazywania przez wychowawcę au-
tentycznego bogactwa. Na ten fakt wskazał Jan Paweł II, mówiąc, że na-
uczyciel „winien starać się o wzrost w uczniach (...) wiary w Boga 
Stwórcę, podziwu dla rzeczy przez Niego stworzonych, miłości dla bra-
ci, cnót prostoty, pokory, umiarkowania, posłuszeństwa (...), które uzu-
pełniają się i harmonizują (...) z samym ideałem autentycznie ludzkiego 
wychowania”85. 

Wyjść z egzystencjalnego ubóstwa może pomóc jedynie prawdziwy 
mistrz – będący cierpliwym, wytrwałym i pracowitym poszukiwaczem 
pełni i harmonii wychowanka. Do spotkania z takim nauczycielem do-
chodzi wyłącznie na gruncie miłości. Tylko wówczas ma on moc odmia-
ny życia wychowanka. W takim spotkaniu dochodzi do kontaktu „z praw-
dziwym człowiekiem, który wskaże cel życia, porwie sobą, wciągnie na 
drogę wysiłków, ukaże sens pracy nad sobą”86, a tym samym przepro-
wadzi ucznia z ciemności do światła, z biedy do bogactwa. Jeśli człowiek 
nie spotka się z miłością, pozostanie dla siebie istotą niezrozumiałą, nie 
doświadczy radości z obdarowywania sobą innych, a jego życie będzie 
pozbawione sensu. 
                                                

84 Tamże. 
85 Jan Paweł II, Świadczyć o Chrystusie przykładem życia. Do nauczycieli katolickich 

(Przemówienie podczas audiencji dla nauczycieli XII Krajowego Zjazdu Włoskiego 
Stowarzyszenia Nauczycieli Katolickich, Sala Klementyńska, Watykan, 7 XII 1979), 
w: tenże, Nauczanie papieskie, t. II, cz. 2, red. E. Weron, A. Jaroch, Pallottinum, Poznań 
1992, s. 647. 

86 S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, 
Łódź 1981, s. 198. 
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MORAL ABILITIES AS AWAY OF RESPECTING THE MARGINALIZED PEOPLE. 

ETHICAL-PEDAGOGICAL ASPECT 

 

A person, being a social creature, living among others, is, in a way dependent 

on them. As a separate entity they also experience that they are not alone. A human 

entity needs other entities to confirm their true “me”. Being destined to affirm others, 

they discover that another person owes them the same. Meeting someone marginal-

ized because of their diseases, disabilities, suffering or material poverty is exception-

ally valuable. But such encounter may only enrich someone who follows a path of 

fundamental virtues. This article is about a short description of the issues connected 

with a problem of moral abilities such as: prudence, patience and love in respect to 

marginalized people. In this article a problem of causalty of a human, the role of 

moral abilities in subjective attitude towards marginalized people were discussed, 

and the analysis of tasks standing in front of a form tutor in a personal implementa-

tion of marginalized students was undertaken.  

Translated by Małgorzata Łobacz 
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SPRAWNOŚCI MORALNE W WYCHOWANIU DZIECKA 

UZALEŻNIONEGO OD NARKOTYKÓW 
 

Młodzi ludzie poszukując nowych doświadczeń, eksplorując otacza-
jącą ich rzeczywistość oraz próbując sprostać rosnącym wymaganiom, 
które stawiają im rodzice, szkoła i niepewna przyszłość, sięgają bardzo 
często po substancje psychoaktywne. Badania Jolanty Skalskiej- 
-Sadowskiej, które przeprowadziła w poznańskich gimnazjach oraz lice-
ach pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, wskazują, iż używanie al-
koholu w II klasach szkoły średniej jest niemalże powszechne, a narko-
tyków coraz częstsze. Do zażywania narkotyków przyznało się 63% 
uczniów, podczas gdy alkoholu używali wszyscy badani. Uzależnieniem 
od substancji psychoaktywnych jest zagrożona także duża grupa mło-
dych ludzi uczących się w gimnazjum, mimo iż używanie narkotyków 
nie jest tam tak częste jak w szkołach średnich1. W grupie przeszło 400 
badanych uczniów nadużywających substancji psychoaktywnych, czyli 
takich, którzy pili często co najmniej jeden rodzaj alkoholu, palili często 
papierosy i użyli przynajmniej raz w życiu narkotyku, było 57 osób2. 
Można by powiedzieć, iż owe 13% nadużywających to niewiele, jeśli 
jednak weźmiemy pod uwagę tylko uczniów szkół średnich, odsetek 

                                                
1 Ankietą zostało objętych 215 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznania 

(110 chłopców i 105 dziewcząt). Badania prowadzono w 4 liceach ogólnokształcących 
(w tym 1 prywatne), 1 liceum profilowanym, 2 technikach i 2 zasadniczych szkołach 
zawodowych. Pośród 214 badanych gimnazjalistów (102 chłopców i 112 dziewcząt) 
do używania narkotyków przyznało się 10% pierwszoklasistów, 25% drugoklasistów 
oraz 7% uczniów klas trzecich. Alkohol piło ponad 80% ankietowanych gimnazjali-
stów. Zob. J. Skalska-Sadowska, Rozpowszechnienie substancji psychoaktywnych wśród 
młodzieży szkolnej miasta Poznania w powiązaniu z niektórymi elementami stylu życia, nie-
publikowana praca doktorska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Po-
znań 2008, s. 14, 89. 

2 Tamże, s. 116. 
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nadużywających znacznie wzrasta3. Należy także zdać sobie sprawę  
z tego, iż owa grupa poznańskich uczniów, którzy przekraczają, a naj-
prawdopodobniej już przekroczyli granicę uzależnienia, jest liczniejsza 
niż liczba miejsc w wielkopolskich ośrodkach terapii uzależnień zajmu-
jących się leczeniem młodzieży. 

Zaprezentowane badania w szkołach poznańskich, ale także bada-
nia prowadzone w innych dużych, a rzadziej w mniejszych miejscowo-
ściach pokazują, iż używanie, a nawet nadużywanie substancji psycho-
aktywnych nie jest już zjawiskiem marginalnym, ograniczonym do okre-
ślonych grup subkulturowych i przestępczych. Można zaryzykować 
twierdzenie, iż już nie tylko alkohol, ale także i narkotyki stają się do-
stępne niemalże dla każdego polskiego ucznia. Z możliwości używania 
korzystają też uczniowie, którzy rozmawiają ze swoimi rodzicami, rów-
nież o zagrożeniach związanych z używaniem narkotyków, oraz nie 
unikają spędzania wolnego czasu ze swoimi rodzinami, co także pokaza-
ło badanie Jolanty Skalskiej-Sadowskiej4. Czy oznacza to, iż rodzice nie 
potrafią rozmawiać ze swoimi dziećmi? A może brakuje im umiejętności, 
które wykraczają poza suche przekazywanie informacji na temat szko-
dliwości substancji psychoaktywnych? Zakładam, iż powodem małej 
skuteczności owych profilaktycznych rozmów nie musi być brak wiedzy 
na temat zagrożeń, które niosą alkohol i narkotyki. Zaryzykuję twier-
dzenie, iż problemem jest raczej forma tej rozmowy, a mówiąc krótko, 
brak w niej cierpliwej miłości, podstawowej spośród wszystkich spraw-
ności moralnych. 

W swoim artykule zajmę się sprawnościami moralnymi, które po-
winien posiąść wychowawca młodego uzależnionego człowieka.  
W pierwszej jego części zajmę się psychologią uzależnionego nastolatka. 
Scharakteryzuję, w oparciu o dostępną literaturę, wpływ poszczegól-
nych rodzajów narkotyków na zachowanie, funkcjonowanie poznawcze, 
                                                

3 Pośród nadużywających substancji psychoaktywnych w szkołach średnich 
rozkład odsetkowy wyglądał następująco: LO – 17% nadużywających, LO profilo-
wane – 22%, technikum – 24%, zasadnicza szkoła zawodowa – 29%. Tamże, s. 117. 

4 Spośród badanych o zagrożeniach związanych z używaniem substancji psy-
choaktywnych rozmawiało z rodzicami 318 uczniów spośród przeszło 400 badanych, 
co stanowi 74% badanej grupy. Zob. tamże, s. 113. Spośród nadużywających 65% 
spędza w weekend mniej niż 4 godziny ze swoimi rodzicami, natomiast 35% zade-
klarowało, iż jest to powyżej 4 godzin. Tamże, s. 118. 
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emocjonalne i społeczne młodego człowieka, który je zażywa. W tym 
kontekście zajmę się umiejętnościami i sprawnościami moralnymi rodzi-
ców lub wychowawców na tym etapie używania lub nadużywania sub-
stancji psychoaktywnych przez dziecko. Powinny one prowadzić do za-
przestania odurzania się, rozpoznania jego skutków i rozmiarów oraz 
rozpoczęcia terapii. Duża część mojego artykułu będzie poświęcona 
sprawnościom moralnym rodziców, u których dzieci zdiagnozowano 
uzależnienie, a obecnie odbywają terapię uzależnień w ośrodku za-
mkniętym i szykują się do rozpoczęcia trzeźwego życia poza nim. W tej 
części publikacji pragnę wskazać zadania, które stają przed rodzicami  
w związku z powrotem do rodziny i wytrwaniem w trzeźwości. Na pod-
stawie badań Kwestionariuszem Relacji Rodzinnych 15 uzależnionych 
nastolatków odbywających terapię w NZOZ Katolickim Ośrodku Wy-
chowania i Terapii Uzależnień Caritas Archidiecezji Poznańskiej „Wie-
rzenica” wyodrębniłem zasoby oraz deficyty ich rodzin. Na tej podsta-
wie wskażę te elementy w ich funkcjonowaniu, które mogły przyczynić 
się do przyjmowania narkotyków przez dzieci i/lub sprzyjały rozwojowi 
mechanizmu uzależnienia, a także go podtrzymywały5. Przedstawię tak-
że te umiejętności i sprawności moralne, które są szczególnie pomocne  
w utrzymaniu trzeźwości młodych pacjentów. 

 
 

1. Dziecko uzależnione od substancji psychoaktywnych 

Czwarta edycja podręcznika diagnostyki i statystyki zaburzeń psy-
chicznych (DSM-IV), który jest fundamentem diagnozy psychiatrycznej 
w Stanach Zjednoczonych, wyróżnia dwie kategorie zaburzeń będących 
skutkiem używania substancji psychoaktywnych. Pierwsza to zaburze-
nia związane z ich używaniem, natomiast druga opisuje zespoły zwią-
zane z patologicznym ich stosowaniem6. Również stosowany w Europie 
system diagnostyczny ICD-10, stworzony przez Światową Organizację 

                                                
5 W badaniu wzięło udział 19 osób, z których 16 zezwoliło na skorzystanie  

w tym opracowaniu z wyników wypełnionego przez nich Testu Relacji Rodzinnych.  
W tej grupie było 15 chłopców i jedna dziewczyna w wieku 15–19 lat. 

6 S.L. Dubovsky, Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych, 
tłum. J. Hauser, w: Psychiatria, red. J.H. Scully, Urban & Partner, Wrocław 1998,  
s. 185–186. 
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Zdrowia, wyodrębnia dwie formy zaburzeń spowodowanych używa-
niem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Są to: szkodliwe 
używanie oraz uzależnienie7. Reasumując można przyjąć, iż uzależnienie 
jest patologicznym używaniem substancji psychoaktywnych, gdy istnieją 
już zaburzenia kontroli, zespół abstynencyjny, silne pragnienie przyj-
mowania substancji, zmiany w tolerancji, a w konsekwencji degradacja 
w sferze psychiki, emocji oraz funkcjonowania społecznego8. Zanim jed-
nak to nastąpi, mamy do czynienia z używaniem substancji psychoak-
tywnej, co jest szkodliwe nawet w przypadku jednorazowego jej przyję-
cia, gdyż może prowadzić do zatruć, zaburzeń funkcjonowania po-
znawczego, zaburzenia kontroli zachowania, co w konsekwencji może 
stać się przyczyną szkód społecznych (np. konfliktów z prawem)9. 

 
1.1. Dziecko we wczesnej fazie uzależnienia 

Jak już napisałem, nawet jednorazowe użycie substancji psychoak-
tywnej może wyrządzić wiele szkód w sferze fizycznej, psychicznej oraz 
społecznej. Według przytaczanych już poznańskich badań Jolanty Skal-
skiej-Sadowskiej, a także doświadczeń Ośrodka „Wierzenica”, który jako 
jedna z kilku placówek w Wielkopolsce zajmuje się terapią nastolatków, 
w tym przedziale wiekowym najczęściej zażywanymi substancjami psy-
choaktywnymi są alkohol, marihuana oraz amfetamina10. W tej części 
mojego artykułu chciałbym skoncentrować się na opisaniu wpływu na 
organizm i psychikę młodego człowieka właśnie marihuany. Uważam, 
iż znajomość mechanizmu psychofizjologicznego odurzenia właśnie 
tym, najbardziej rozpowszechnionym pośród polskiej młodzieży narko-
tykiem, który przez wielu jest uważany za substancję nieuzależniającą 
oraz nieszkodliwą, jest ważna w kontekście głównego tematu artykułu, 

                                                
7 Światowa Organizacja Zdrowia, ICD-10. Zaburzenia psychiczne w praktyce pod-

stawowej opieki zdrowotnej, tłum. J. Wciórka, Warszawa 1999, s. 76. ICD-10 wyodręb-
nia także oddzielnie kryteria diagnostyczne dla alkoholu (F 10) oraz innych substan-
cji psychoaktywnych (od F 11). Tamże, s. 23–24. 

8 Tamże, s. 24 oraz Psychiatria, red. J.H. Scully, dz. cyt., s. 185. 
9 Światowa Organizacja Zdrowia, ICD-10..., dz. cyt., s. 24 oraz Psychiatria, red. 

J.H. Scully, dz. cyt., s. 186. 
10 J. Skalska-Sadowska, Rozpowszechnienie substancji psychoaktywnych wśród mło-

dzieży szkolnej miasta Poznania..., dz. cyt., s. 55, 73.  
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czyli sprawności moralnych sprzyjających budowaniu takiej relacji, która 
zaowocuje zaprzestaniem używania tej substancji.  

Marihuana jest otrzymywana z konopi, która zawiera psychoak-
tywny kanabinoid o nazwie delta-9-tetrahydrokannabinol (∆9- THC)11. Po 
zażyciu przetworów konopi, które są zakwalifikowane do substancji 
odurzających i uspokajających, zazwyczaj występuje euforia, wyostrze-
nie zmysłów (szczególnie wzroku i słuchu), napady śmiechu, wzmożona 
samoocena, brak koordynacji ruchów, opóźniony czas reakcji, suchość  
w ustach oraz pobudzenie apetytu12. Z osobą odurzoną THC jest więc 
trudno się skomunikować, a niekiedy jej zachowania mogą zagrażać bez-
pieczeństwu jej samej oraz innych. Objaw wzmożonej samooceny sugeruje, 
iż w zależności od aktualnego samopoczucia czy nastroju możemy się spo-
dziewać stanów euforycznych wraz z przekonaniem o własnej wyjątkowo-
ści lub wręcz przeciwnie – stanów depresyjnych. Śmiertelne zażycie mari-
huany jest raczej mało prawdopodobne, jednak w stanach euforycznych 
lub depresyjnych wzrasta ryzyko wypadku, a także zrealizowania planów 
samobójczych, jeżeli młody człowiek takowe wcześniej posiadał13. U czło-
wieka kanabinoidy działają poprzez swoiste receptory błonowe (CB1) 
znajdujące się głównie na zakończeniach aksonów GABA-ergicznych14. Re-
                                                

11 M. Teesson, L. Degenhardt, W. Hall, Uzależnienia, tłum. Z. Pelc, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 87. 

12 Tamże, s. 14 oraz M. Biskup, Narkotyki, Poznań 2008, s. 37, 41–42. 
13 „Do głównych ostrych skutków zdrowotnych intoksykacji konopiami zalicza 

się: lęk, dysforię oraz napady paniki u osób używających konopi po raz pierwszy 
(Hall, Solowij, 1998; Hall i in., 1994), upośledzenie funkcji poznawczych i zaburzenia 
psychoruchowe u osób w stanie intoksykacji (Hall i in., 1994), prawdopodobnie 
większe ryzyko przygodnych urazów u osób, które w stanie intoksykacji prowadzą 
motocykl lub obsługują urządzenia mechaniczne (Hall i in., 1994), większe ryzyko 
doświadczenia objawów psychotycznych w razie przyjęcia bardzo dużych dawek,  
a być może również w razie przyjęcia mniejszych dawek przez osoby z zaburzeniami 
psychotycznymi w wywiadzie rodzinnym (Hall i in., 1994)”. Cyt. za: M. Teesson i in., 
Uzależnienia, dz. cyt., s. 36–37.  

Myślę, iż ryzyko samobójstwa dotyczy osób, które funkcjonują w stanie ryzyka 
suicydalnego już od pewnego czasu, a wcześniej nie używały substancji psychoak-
tywnych. Trudno więc w sytuacji jednorazowego zażycia mówić, iż jego objawem są 
myśli samobójcze, co nie znaczy, iż takowe nie mogą się pojawić. 

14 M. Gierdalski, Depresje i uzależnienia lekowe, w: Mózg a zachowanie, red. T. Gór-
ska, A. Grabowska, J. Zagrodzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011,  
s. 436–437. 
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ceptor CB1 występuje najczęściej w hipokampie, zwojach i móżdżku,  
a więc w ośrodkach związanych z emocjonalnością człowieka, świadomo-
ścią, pamięcią epizodyczną oraz koordynacją ruchową. THC zapobiega 
wychwytowi dopaminy, serotoniny, GABA i noradrenaliny, co prowa-
dzi do wzrostu poziomu tych substancji w głównej strukturze układu 
mezolimbicznego15. Wynika z tego, iż działanie dopaminowego układu 
mezolimbiczno-czołowo-korowego, który jest odpowiedzialny za nagra-
dzanie mózgu i regulację normalnego poziomu afektu, wskutek zażycia 
THC zostaje zaburzone. Mózg jest więc stymulowany do osiągania przy-
jemnych stanów w sposób sztuczny. Wówczas wzmocnienia naturalne 
(nie związane z THC) tracą stopniowo znaczenie. Zachowanie, które 
kiedyś sprawiało przyjemność, już jej nie wywołuje. Głównym natomiast 
jej źródłem staje się zażywanie substancji psychoaktywnej, jest to więc 
uzależnienie16. Mitem jest więc twierdzenie, iż marihuana, a właściwie 
główny jej składnik, nie prowadzi do uzależnienia. Co więcej, THC 
utrzymuje się w mózgu znacznie dłużej niż inne substancje psychoak-
tywne, gdyż nie rozpuszcza się w wodzie. Pomimo iż odurzenie zanika, 
nie ustępuje jego szkodliwe działanie, które sprawia, iż mózg nadal nie 
funkcjonuje prawidłowo17. Świadczyć o tym mogą stwierdzane u osób 
zażywających marihuanę zmiany w zapisie EEG18. W Polsce podnosi się 
dyskusję na temat nieszkodliwości marihuany, a więc także THC. Wy-
powiadają się na ten temat „autorytety”, jest to nawet przedmiot budo-
wania kapitału politycznego. Czy w świetle przedstawionych argumen-
tów nie oszukują młodych ludzi oraz ich rodziców? Obecnie jest dostęp-
nych coraz więcej informacji, które potwierdzają występowanie zespołu 
uzależnienia od konopi. Największe znaczenie mają prowadzone od 

                                                
15 Tamże, s. 439 oraz M. Teesson i in., Uzależnienia, dz. cyt., s. 44; M. Thompson, 

L. Thompson, Neurofeedback, tłum. W. Grasza i J. Laskowska-Grasza, Wydawnictwo 
Biomed Neurotechnologie, Wrocław 2012, s. 120. 

16 M. Gierdalski, Depresje i uzależnienia lekowe, dz. cyt., s. 439. 
17 R. Rejnak, Marihuana – za i przeciw, http://www.narkomania.org.pl/czytel-

nia/141,Marihuana-za-i-przeciw. 
18 U osób używających THC stwierdzono zaburzenia rytmu alfa (obniżenie am-

plitudy) oraz obniżenie rytmu beta. Obniżona amplituda alfa występuje u osób od-
czuwających niepokój, zestresowanych. Natomiast obniżenie amplitudy beta prze-
kłada się na zaburzenia uwagi, zdolności logicznego myślenia. M. Thompson,  
L. Thompson, Neurofeedback, dz. cyt., s. 72–73. 
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wielu lat badania australijskie, które objęły już ponad 400 osób długo-
trwale przyjmujących THC19. 

 

1.2. Uzależnione dziecko podczas terapii 

Po przekroczeniu cienkiej granicy, za którą używanie substancji sta-
je się nałogiem, młody człowiek potrzebuje wszechstronnej pomocy. 
Uzależnienie nie jest tylko sztucznym stymulowaniem mózgu, choć to 
właśnie zaburzenie działania dopaminowego układu mezolimbiczno-
czołowo-korowego następujące w wyniku odurzania się czyni je choro-
bą, którą należy leczyć. Uzależnienie jest także zaprzeczeniem swoim 
autentycznym potrzebom, niszczeniem relacji, w których potrzeby te 
mogłyby zostać zaspokojone, oraz degradacją, bezwolnym niszczeniem 
siebie jako osoby. Konieczne jest leczenie, które jednak nie jest farmako-
logiczną normalizacją zaburzonego funkcjonowania mózgu, lecz 
wszechstronnym budowaniem trzeźwej osobowości. Dokonanie tego  
w warunkach „domowych”, poprzez sporadyczne oddziaływania wy-
chowawcze, jest w zasadzie niemożliwe. Obecnie istnieje przekonanie, iż 
wyleczenie może udać się tylko w specjalnych warunkach środowiska 
współleczących się osób, czyli w społeczności terapeutycznej20. George 
De Leon w publikacji poświęconej tej formie terapii uzależnień wyraźnie 
wskazuje, iż wymaga ona od terapeuty i wszystkich uczestników tego 
procesu, czyli także od rodziców oraz osób wspomagających, sprawno-
ści moralnych, gdyż: „(…) powrót do zdrowia według koncepcji ST [spo-
łeczności terapeutycznej – uwaga autora] zdefiniowany został jako 
zmiana stylu życia i osobistej tożsamości. Zmiana ta zachodzi powoli,  
w ramach rozwojowego procesu wszechstronnego uczenia się w spo-
łecznym kontekście społeczności terapeutycznej. Doktryna ST, pod 
zbiorczą nazwą obyczajnego życia, obejmuje nakazy moralne, wartości, 
przekonania i zalecenia. Wspólnie stanowią one próbę integracji ideolo-

                                                
19 W badaniach, w których uczestniczyło 268 osób przyjmujących konopie dłu-

gotrwale i intensywnie, ponad połowa spełniła kryteria konieczne do rozpoznania 
uzależnienia według DSM. W późniejszych badaniach, które objęły swoim zasięgiem 
200 osób z Sydney długotrwale zażywających konopie, kryteria uzależnienia spełnia-
ło 92% badanych. M. Teesson i in., Uzależnienia, dz. cyt., s. 89. 

20 M. Wojciechowski, Psychologia narkomanii, Laboratorium Psychologii Stoso-
wanej, Warszawa 1993, s. 137. 
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gicznych i psychologicznych wizji na temat sposobu realizacji celów, ja-
kimi są trwały powrót do zdrowia i zmiana stylu życia”21. 

Głównym celem terapii człowieka uzależnionego, a młodego przede 
wszystkim, jest więc budowa konstruktywnego, społecznie akceptowa-
nego systemu wartości, który byłby w stanie wyznaczyć mu cele życio-
we i zainteresowania. Równolegle w toku terapii są także kształtowane 
konstruktywne umiejętności, które mają służyć uzyskaniu samodzielno-
ści w zaspokajaniu własnych potrzeb22. 

Przykładem placówki terapeutycznej dla osób w wieku 14 – 21 lat 
jest NZOZ Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej „Wierzenica”. Młodzi pacjenci lecząc się z na-
łogowego używania substancji psychoaktywnych, jednocześnie powra-
cają do zdrowia w czterech kluczowych sferach życia: fizycznej, psy-
chicznej, społecznej oraz duchowej. Program terapeutyczny jest realizo-
wany przez 18 miesięcy, w czasie których każdy pacjent przechodzi 
przez sześć etapów leczenia. Pierwszy etap, realizowany przez pierwszy 
miesiąc pobytu w ośrodku, służy: adaptacji do nowych warunków, za-
poznaniu się z programem placówki, wzbudzeniu fundamentalnej mo-
tywacji do terapii oraz identyfikacji głodów związanych z odstawieniem 
narkotyków. Drugi etap, który jest określany jako „odkłamanie”, trwa do 
końca czwartego miesiąca pobytu w ośrodku. W tym czasie młody czło-
wiek konfrontuje się ze swoimi problemami, uczy się mówić wprost, 
jednocześnie biorąc odpowiedzialność za słowa, próbuje przejąć normy 
panujące w społeczności jako własne cele i reagować, gdy są one łamane, 
oraz podjąć refleksję nad wartościami, z którymi powinien się utożsamić. 
W następnych miesiącach, aż do końca siódmego od początku pobytu  
w ośrodku, będący na trzecim etapie pacjent powinien skupić się na: po-
szukiwaniu własnego stylu życia, nauce asertywności oraz otwartego 
mówienia o problemach, brakach, rozterkach i aktywnym szukaniu 
rozwiązań sytuacji konfliktowych. Czwarty etap, czyli czas spędzany do 
końca dziesiątego miesiąca, jest z jednej strony treningiem wytrwałości  
i konsekwencji, a z drugiej podejmowaniem odpowiedzialności za naj-
młodszych pacjentów, sprawowaniem nad nimi opieki, wprowadzeniem 
                                                

21 Cyt. G. De Leon, Społeczność terapeutyczna, tłum. H. Grzegłowska-Klarko-
wska, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2003, s. 107. 

22 M. Wojciechowski, Psychologia narkomanii, dz. cyt., s. 139. 
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ich do społeczności terapeutycznej. W czwartym etapie leczenia ważne 
sprawy do wypracowania to: samodyscyplina, samodzielność, planowa-
nie wolnego czasu, nauka radzenia sobie z nawrotami, naprawianie rela-
cji rodzinnych oraz uzyskanie empatii, wrażliwości na drugiego czło-
wieka. Po zrealizowaniu tych zadań pacjent rozpoczyna trwający do 
końca dwunastego miesiąca piąty etap, który jest określany jako prze-
wartościowanie. W tym czasie młody człowiek uczy się życia warto-
ściami, a szczególnie uczciwości oraz właściwej pokory, pracuje nad po-
głębieniem świadomości i wglądu we własne problemy, planuje przy-
szłość, jednocześnie rozpoczynając konfrontację ze światem zewnętrz-
nym. Ostatnie miesiące pobytu w ośrodku są przygotowaniem się do 
samodzielnego, trzeźwego życia i wiążą się z: zabezpieczeniem bytu po 
zakończeniu terapii, określeniem i przygotowaniem planów na przy-
szłość, ze szczególnym uwzględnieniem podjęcia nauki lub uczestnictwa 
w kursach, stażach zawodowych oraz opracowaniem planu dalszej, re-
alizowanej już poza placówką, pracy terapeutycznej23.  

Przeciętny pacjent ośrodka „Wierzenica” jest chłopcem i ma około 
17 lat i 5 miesięcy24. Jego rodzice mają średnio około 42 – 43 lat. Ma jedną 
siostrę lub brata. W ośrodku przebywa ósmy miesiąc, jest więc na po-
czątku czwartego etapu terapii. Zanim podjął leczenie, używał substancji 
psychoaktywnych przez przeciętnie trzy lata, zażywając przede wszyst-
kim THC, alkohol, sporadycznie amfetaminę. W Teście Matryc Ravena, 
który bada niewerbalne funkcjonowanie poznawcze, a zwłaszcza spo-
strzegawczość i zdolność do myślenia przez analogię, osiągnął wynik  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
23 Program terapeutyczno-wychowawczy Katolickiego Ośrodka Wychowania  

i Terapii Uzależnień Caritas Archidiecezji Poznańskiej „Wierzenica” 
24 Obraz przeciętnego pacjenta leczącego się w Ośrodku „Wierzenica” opracowa-

łem uśredniając dane pacjentów odbywających terapię w ciągu ostatnich dwóch lat. 
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przeciętny, około 50. centyla25. Badanie osobowości kwestionariuszem 
EPQ-R autorstwa S.B.G. Eysenck, H.J. Eysencka i P. Barretta w polskiej 
adaptacji P. Brzozowskiego i R.L. Drwala (1985) sugeruje, iż odznacza się 
on podwyższonym wynikiem w skali psychotyzmu oraz jest umiarko-
wanym ekstrawertykiem o przeciętnym poziomie neurotyzmu26. Można 
więc scharakteryzować go jako osobę, która ma trudności z akceptowa-
niem norm i zasad ustalanych przez innych. Mimo tego nie lubi także 
samotności, poszukując „niezobowiązujących”, raczej towarzyskich kon-
taktów z innymi. Jednocześnie nie ujawnia problemów z nadmiernym 
lękiem, co jednak może być cechą systemu zaprzeczania i iluzji, które są 
osiowymi objawami uzależnienia. Oznacza to, iż posiada jeszcze mały 
wgląd w istotę swoich problemów, jest prawdopodobnie nękany przez 
różnorodne formy głodów, a przez to skoncentrowany bardziej na 
utrzymaniu trzeźwości niż analizie źródeł doświadczanych trudności. 
Może mieć więc trudności z motywacją do zmiany i leczenia. Tym, co 
sprawia, iż decyduje się na pozostanie w ośrodku, są czynniki zewnętrz-
ne, ze wsparciem rodziny na pierwszym miejscu. Tak więc ważnym 
elementem decydującym o powodzeniu terapii są także umiejętności,  

                                                
25 Wyniki osiągane przez badanych w Teście Matryc Ravena nie zależą od mi-

nionych doświadczeń jednostki i jej zdolności w zakresie komunikacji werbalnej. Po-
zwala on ocenić maksymalną zdolność jednostki do poprawnego myślenia, czyli ak-
tualne możliwości intelektualne, niezależnie od braków i zaległości edukacyjnych 
oraz zaniedbania środowiskowego. Test jest zbudowany z 5 serii, z których każda 
zawiera po 12 zadań. Poszczególne zadania mają postać matrycy, w której brakuje 
jednego wycinka. Badany musi znaleźć właściwy element i wpisać jego numer  
w arkuszu odpowiedzi. Każda seria zadań jest skonstruowana na podstawie innej 
zasady: A – zasada ciągłości wzoru, B – analogia między parami figur, C – progre-
sywne zmiany wzoru, D – zasada przestawiania figur w kierunku poziomym i pio-
nowym, E – rozkładanie i składanie figur z poszczególnych elementów. M. Sitarczyk, 
Nieletni sprawcy zabójstw, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 51. 

26 Według koncepcji osobowości Eysencka podstawowym komponentem neu-
rotyzmu jest lęk. Psychotyzm natomiast można scharakteryzować za pomocą nastę-
pujących cech: samotności, nieprzejmowania się innymi, nieprzystosowania psy-
chicznego, braku uczuć, wrogości do innych, agresywności, upodobania do niezwy-
kłych rzeczy, poszukiwania wrażeń i sensacji, lekceważenia niebezpieczeństw, ryzy-
kanctwa, braku rozsądku, a także dokuczania innym, bawienia się cudzym kosztem. 
Natomiast ekstrawertyk jest towarzyski, ma wielu przyjaciół, nie lubi samotności  
i ciągłego analizowania swojego postępowania. Tamże, s. 74–75, 92–93. 
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a zwłaszcza sprawności moralne znaczących osób, najczęściej rodziny,  
w motywowaniu do trzeźwości i kontynuacji leczenia. 

 
 

2. Sprawności moralne niezbędne w budowaniu relacji z dzieckiem 

uzależnionym 

Sprawności moralne są, moim zdaniem, ściśle powiązane z umiejęt-
nościami, które gwarantują nawiązanie relacji z drugim człowiekiem. 
Uważam, iż do umiejętności takich należą kompetencje związane z ja-
snym i precyzyjnym komunikowaniem swoich oczekiwań, ale także  
i uczuć. Jednak, jak już wspominałem na początku mojego artykułu, 
umiejętności te same w sobie nie gwarantują zbudowania właściwych 
relacji, jeżeli nie staną się sprawnościami moralnymi. Oznacza to, iż mu-
szą one przede wszystkim wypływać z autentycznej troski o dobro dru-
giego człowieka, miłości, która jest cierpliwa i nieegoistyczna, czyli nie 
szuka poklasku27. Jest to szczególnie ważne w budowaniu autentycznej, 
pełnej troski relacji rodzica z dzieckiem, szczególnie tym dorastającym, 
zbuntowanym, negującym większość wartości świata dorosłych.  
W przypadku dziecka, które rozpoczyna eksperymentowanie z substan-
cjami psychoaktywnymi, jest to jedyna droga, która sprawi, iż ekspery-
menty te nie staną się „manią odurzania”28. Bez posiadania tych umie-
jętności, które są jednocześnie sprawnościami moralnymi, przez terapeu-
tów i rodziców niemożliwy będzie także powrót młodego człowieka do 
trzeźwego życia, gdy używanie substancji staje się nałogiem. Właśnie 
sprawnościom moralnym koniecznym do nawiązania relacji z dzieckiem 
zagrożonym uzależnieniem oraz już uzależnionym poświęcę ostatnią 
część mojego artykułu.  

 
 
 

                                                
27 Por. Hymn o miłości św. Pawła (1 Kor 13, 1–13). 
28 „Mania odurzania” to możliwe tłumaczenie greckiego połączenia słów narke 

(zdrętwienie, paraliż, martwota, odurzenie) i mania (szaleństwo, obłęd, obłąkanie).  
R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Vocatio, Warszawa 1995, 
s. 377, 407.  
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2.1. Specyfika rodziny nastolatka używającego substancji  

psychoaktywnych 

W maju 2012 roku przeprowadziłem w NZOZ Katolickim Ośrodku 
Wychowania i Terapii Uzależnień badanie Kwestionariuszem Relacji 
Rodzinnych. Większość badanych (15 osób w wieku 14,5 – 20 lat, w tym 
tylko jedna dziewczyna) wyraziła zgodę na wykorzystanie wyników ba-
dań w tej publikacji. Rodzice przebadanych pacjentów mają średnio oko-
ło 42 – 43 lat. Wywiady wskazują, iż w większości rodzin to ojciec jest 
zaangażowany w zapewnienie bytu rodzinie, w kilku wypadkach pracu-
jąc poza Polską. Ciężar troski o dom i dzieci spoczywa na matce. Rodzice 
większości badanych nie są osobami uzależnionymi, natomiast tam, gdzie 
uzależnienie było diagnozowane, dotyczy ojca, który jest alkoholikiem. 

Próbując zaprezentować model rodziny, w której funkcjonował na-
stolatek nadużywający substancji psychoaktywnych, wybrałem jako na-
rzędzie badawcze wersję dla młodzieży Kwestionariusza Relacji Ro-
dzinnych autorstwa M. Plopy i P. Połomskiego (KRR)29. Bezpośrednią 
teoretyczną podstawę KRR stanowi opracowany w latach 70. XX wieku 
przez Epsteina i Bishopa funkcjonalny model rodziny. W modelu tym 
przesunięto akcent ze strukturalnego opisu rodziny w kierunku analizy 
funkcjonowania rodziny w sześciu obszarach, które w największym 
stopniu determinują funkcjonowanie systemu rodzinnego, są to: komu-
nikacja, pełnienie ról, rozwiązywanie problemów, reaktywność emocjo-
nalna, zaangażowanie emocjonalne oraz kontrola zachowań. Twórcy 
Kwestionariusza Relacji Rodzinnych skoncentrowali się na czterech 
wymiarach, którymi są: komunikacja, spójność, autonomia-kontrola oraz 
tożsamość30. Wymiar „komunikacja” odnosi się do: gotowości, którą 
wykazują członkowie rodziny we wzajemnym rozumieniu się, poziomu 
otwarcia na wzajemne relacje, sposobów wymiany informacji, poziomu 
otwartości, elastyczności w komunikowaniu się oraz repertuaru strategii  
 

                                                
29 Rzetelności skal Kwestionariusza Relacji Rodzinnych (KRR) obliczono  

w oparciu o ankiety wypełnione przez około tysiąca badanych, nastolatków, dziew-
cząt oraz chłopców. M. Plopa, P. Połomski, Kwestionariusz Relacji Rodzinnych, Vizja 
Press & IT, Warszawa 2010, s. 49–53. 

30 Tamże, s. 42–44. 
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przywracania równowagi w systemie rodzinnym31. „Spójność” oznacza 
poziom i jakość: więzi emocjonalnych pomiędzy członkami rodziny, 
udzielanego sobie wsparcia, troski o dobre samopoczucie oraz współ-
pracy na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków32. Trzeci wymiar, 
którym jest „autonomia vs. kontrola”, określa: kompetencje rodziny  
w zakresie kierowania zachowaniem swoich członków, stopień toleran-
cji, autonomii i prywatności oraz dopasowanie granic do zmian rozwo-
jowych zachodzących w rodzinie33. Ostatni spośród wymiarów, czyli 
„tożsamość”, oznacza poziom: tendencji do kreowania przez system 
zgodnego obrazu rodziny, nacisku na realizowanie konkretnych zadań 
oraz orientacji na określone wartości, przenikalności granic zewnętrz-
nych i wewnętrznych rodziny, które mogą być otwarte bądź zamknięte 
(od swobody do zakazu przepływu informacji między rodziną a innymi, 
zewnętrznymi systemami)34. 

Średnie wyniki badanych przeze mnie nastolatków przedstawiam 
na skali stenowej, gdzie wyniki w granicach: 7–10 stena są traktowane 
jako wysokie, 5–6 stena są przeciętne, natomiast 1–4 stena to wyniki ni-
skie35. 

                                                
31 Wysoki poziom komunikacji świadczy o otwartości, elastyczności oraz twór-

czości w komunikowaniu się pomiędzy członkami rodziny. Natomiast niskie wyniki 
sugerują sztywność, brak wrażliwości na wzajemne potrzeby oraz brak konstruk-
tywnej dyskusji i silne, jednak zbyt sztywne przywiązanie do tradycji rodzinnych. 
Tamże, s. 45. 

32 Wysoki poziom spójności przejawia się przede wszystkim okazywaniem so-
bie pozytywnych uczuć, podczas gdy niski jej poziom wiąże się z brakiem umiejęt-
ności rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Tamże, s. 46. 

33 Wysoki poziom autonomii (niski kontroli) wiąże się z racjonalną akceptacją 
niezależności, prywatności, samodzielnego rozwiązywani problemów oraz tolerancją 
w patrzeniu na potrzeby poszczególnych członków rodziny. Natomiast wysoki po-
ziom kontroli (niski autonomii) oznacza przyzwolenie rodziny na ograniczenie swo-
body i prywatności poszczególnych członków rodziny przez osobę dominującą, po-
siadającą w niej władzę. Tamże, s. 47. 

34 Wysoki poziom tożsamości wiąże się z przywiązaniem do rodzinnego trady-
cjonalizmu rodzinnego, z potrzebą utożsamiania się z wartościami (religijnymi, oby-
czajowymi, patriotycznymi, moralnymi itp.) preferowanymi w rodzinie. Niski po-
ziom tożsamości oznacza liberalizm, całkowite otwarcie granic, rozchwianie wartości 
moralnych oraz brak jednoznacznych zachowań w sytuacji, gdy rodzina jako system 
doświadcza różnych trudności. Tamże, s. 48. 

35 Tamże, s. 126. 
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Tabela 1. Wyniki badania KRR 15 pacjentów ośrodka Wierzenica 

 Komunikacja Spójność Kontrola Tożsamość 

Średni wynik 

4,066667 

4 sten 

4,733333 

5 sten 

5,866667 

6 sten 

4,6 

5 sten 

Wynik min. 1 1 1 1 
Wynik maks. 7 9 10 7 

Interpretując otrzymane wyniki należy zwrócić uwagę na dużą róż-
norodność ocen, które badani pacjenci przypisywali swoim rodzinom we 
wszystkich interpretowanych przez TRR obszarach. Można powiedzieć, 
iż rodziny młodych ludzi odbywających terapię w ośrodku Wierzenica 
różnią się, a na pewno różni się ich postrzeganie przez uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych pacjentów36. Na potrzeby tego artykułu 
wyniki zostały uśrednione. Jak można zobaczyć w tabeli, owa średnia 
rodzina odznacza się: niskim poziomem komunikacji, przeciętną spójno-
ścią i tożsamością oraz również przeciętnym wynikiem w wymiarze au-
tonomia – kontrola. Rodzina ta ma więc problemy z podjęciem konstruk-
tywnej dyskusji, przeważa w niej sztywność oraz dążenie do pokazania 
swojego stanowiska przy jednoczesnym ignorowaniu innych, co dotyczy 
w szczególności osób mających władzę. Pomimo to deklarowana jest 
przeciętna satysfakcja z wzajemnych relacji interpersonalnych w niej pa-
nujących. Jako że osoby badane w większości deklarowały także satys-
fakcję z autonomii doświadczanej w rodzinie, więc owa przeciętna ro-
dzina nie odznacza się zbyt silną kontrolą swoich członków. Posiada ona 
jednak jakieś preferowane, wspólne wartości, z którymi może identyfi-
kować się większość jej członków37. Podobnie można zinterpretować 
wyniki stenowe przedstawione w postaci rozkładu procentowego  

                                                
36 Możliwe, iż owo zróżnicowanie jest spowodowane różnym zaawansowaniem 

w terapii. Kwestionariusz wypełniali zarówno pacjenci będący w placówce od kilku 
dni, jak i tacy, którzy byli w zaawansowanym procesie terapeutycznym, przepraco-
wując m.in. swoje relacje w rodzinie, w tym krzywdy, których w niej doświadczali. 
Niemniej jednak wszyscy wypełniający kwestionariusz pacjenci zostali poproszeni  
o przypomnienie relacji panujących w rodzinie w momencie, gdy podejmowali le-
czenie, a więc sprzed pobytu w ośrodku.  

37 M. Plopa, P. Połomski, Kwestionariusz Relacji Rodzinnych, dz. cyt., s. 127–129. 
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w czterech wymiarach Kwestionariusza Relacji Rodzinnych, co przed-
stawiają zaprezentowane wykresy kołowe (rys. 1). 

  

  

Rys. 1. Wykresy przedstawiające procentowy rozkład wyników 15 pacjentów 
w czterech wymiarach TRR 

Zasobami owej przeciętnej rodziny są posiadane przez nią wartości 
oraz satysfakcja z wzajemnych relacji interpersonalnych. Deficytami na-
tomiast są jakość i poziom komunikowania się, który służyć może jedy-
nie deklaracjom i przekazywaniu informacji o tym, iż rodzina ta jest 
spójna, skupiona wokół pewnych wartości. Tymczasem funkcjonowanie 
członków rodziny, zwłaszcza dzieci, może tych deklaracji nie potwier-
dzać, gdyż posiadają oni stosunkowo dużo swobody, a wartości te pozo-
stają raczej w sferze słownych deklaracji, nie podlegają internalizacji. 
Rodziny te mogą więc mieć trudność nie tylko z umiejętnościami komu-
nikowania się, lecz także ze sprawnościami moralnymi. W tym kontek-
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ście dość dużą autonomię postrzegam bardziej jako efekt bezradności niż 
zasób. Uważam, iż deklarowane wartości w tych rodzinach rzadko są 
wcielane w życie, co może dotyczyć także wzajemnego okazywania so-
bie cierpliwej i bezwarunkowej miłości. 

 
2.2. Sprawności moralne, które mogą uchronić dziecko przed sięganiem  

po substancje psychoaktywne 

Wyniki Kwestionariuszy Relacji Rodzinnych wypełnianych przez 
młodzież uzależnioną od substancji psychoaktywnych wskazują, iż pod-
stawowym deficytem w ich rodzinach jest komunikacja. Najprawdopo-
dobniej szwankowała ona zarówno w relacji rodzic – dziecko, jak i po-
między małżonkami. Fakt, iż w placówkach terapii uzależnień dominują 
chłopcy, można interpretować także w powiązaniu z badaniami komu-
nikowania się matek z dziećmi już w okresie tzw. socjalizacji wczesno-
dziecięcej. Analiza zmiennych konwersacyjnych w kontaktach matek  
z córkami i synami wykazała, iż: matki w rozmowach z córkami mówią 
więcej, częściej powtarzają teksty dziewczynek niż chłopców oraz 
dziewczynkom stawiają więcej pytań. Natomiast wobec chłopców matki 
częściej stosowały polecenia, żądania oraz narzucanie kierunku działa-
nia. Oznacza to, iż dziewczynki miały więcej okazji do nauki aktywnej  
i otwartej komunikacji. Stwierdzono również, iż w stosunku do trzy-, 
czteroletnich chłopców rodzice inicjowali wymianę słów najczęściej  
w trakcie zabawy, natomiast do dziewczynek zwracano się częściej wte-
dy, kiedy chciano im w czymś pomóc lub po prostu dla rozmowy38. Mo-
że to przekładać się na późniejsze trudności nastoletnich mężczyzn  
z wyrażaniem emocji oraz komunikowaniem oczekiwań i problemów. 

Profilaktycy uzależnień usiłują przekazać rodzicom wiele cennych 
uwag dotyczących takiego komunikowania się z dzieckiem, niezależnie 
od płci, które umożliwi budowanie bliskiej, emocjonalnej relacji, a więc 
takiego komunikowania się, które jest sprawnością moralną. Pozwolę 
sobie na przytoczenie tych najważniejszych, które uświadamiają rodzi-

                                                
38 Więcej informacji na temat różnic w lingwistycznej wczesnej socjalizacji  

w odniesieniu do chłopców i dziewczynek można znaleźć w pracy L. Cherry i M. 
Lewis Different Socialization of Girls and Boys. Por. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, 
Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, s. 258–260. 
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com, iż ich moralnym obowiązkiem jest znalezienie czasu dla swojego 
dziecka i wykorzystanie go, tak aby jak najczęściej:  

• okazywać dziecku ciepło i czułość,  
• rozmawiać, nie unikać trudnych tematów,  
• słuchać uważnie i nie lekceważyć jego problemów,  
• służyć radą i być, kiedy Cię potrzebuje, 
• nie oceniać i nie porównywać z innymi,  
• nie wyśmiewać, nie krytykować, nie stawiać zbyt wysokich wy-

magań i pomagać uwierzyć w siebie, 
• doceniać starania i chwalić postępy,  
• być przykładem i autorytetem, uczyć podstawowych wartości, 

pamiętając, że ważniejsze jest, co robisz, a nie co mówisz,  
• poznawać przyjaciół swojego dziecka, 
• zawsze wiedzieć, gdzie jest i co robi Twoje dziecko,  
• wyrażać zdecydowanie negatywną postawę wobec narkotyków39. 
Gdy dziecko jednak sięgnęło po narkotyki, rodzic nie może pozwo-

lić sobie na panikę i zaniechanie działania. Przede wszystkim powinien 
wysłuchać dziecka i spokojnie z nim porozmawiać. Następnie zastano-
wić się nad przyczynami, rozważyć przede wszystkim, czy powody nie 
są związane z sytuacją rodzinną. Nie może także liczyć na to, że problem 
sam się rozwiąże, konieczna jest pomoc specjalisty, a może nawet specja-
listycznej placówki terapeutycznej40. 

 
2.3. Sprawności moralne rodziców, które pomogą uzależnionemu dziecku 

wytrwać w terapii 

W przypadku stwierdzenia uzależnienia u młodego człowieka  
i podjęcia przez niego leczenia sprawności moralne stają się jego funda-
mentem. Proces terapii to odbudowa świata wartości, relacji z innymi 
ludźmi oraz zasad, które powinny im towarzyszyć. To także nauka cier-
pliwości, wytrwałości i miłości – najpierw wobec samego siebie, a potem 
także innych ludzi. W tym czasie nie obejdzie się bez pomocy ze strony 
innych. Oczywiście profesjonalną pomoc przynoszą specjaliści terapii 
uzależnień, którzy powinni być także wyposażeni w sprawności moral-
                                                

39 Na podstawie materiałów profilaktycznych opracowanych przez  W. Twar-
dowskiego oraz M. Biskup, Narkotyki, dz. cyt., s. 27. 

40 Tamże, s. 28. 
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ne. Świat wartości jest nieodłącznym elementem pomocy uzależnionym 
realizowanej przy udziale Kościoła katolickiego. Są to przede wszystkim 
ośrodki, ale także duszpasterstwa oraz ciekawe programy pracy z nar-
komanami. W kontekście kształtowania sprawności moralnych szcze-
gólnie użyteczny może być model oparty na duchowości franciszkań-
skiej. Celem jest osiągnięcie wolności, pojmowanej także jako trzeźwość, 
do której ma prowadzić nauka bycia ubogim, pracowitym, pełnym miło-
ści, pokuty, pokory, ale także radości na wzór św. Franciszka z Asyżu41.  

Nauka sprawności moralnych i umiejętności umożliwiających pro-
wadzenie szczęśliwego, nietoksycznego życia powinna być także udzia-
łem rodziny uzależnionego nastolatka. Rodzina towarzyszy młodemu 
człowiekowi w powrocie do trzeźwości i jednocześnie sama staje przed 
koniecznością zmiany. Optymalnie jest, gdy po terapii dziecko może li-
czyć na swoich rodziców w większym stopniu, niż miało to miejsce do-
tychczas. Jak wykazało przytoczone badanie Kwestionariuszem Relacji 
Rodzinnych, zazwyczaj należy zacząć od budowania komunikacji, która 
będzie służyła budowaniu relacji i będzie skuteczna w sytuacjach kon-
fliktowych, o czym napisałem już we wcześniejszym podrozdziale. Ko-
lejnym zadaniem jest „wyleczenie” się rodziny z tzw. współuzależnie-
nia, czyli podporządkowania swojego życia funkcjonowaniu z dzieckiem 
nałogowo odurzającym się. Wymaga to od rodziców zbudowania w so-
bie przekonania, iż po terapii będą mieli do czynienia z innym człowie-
kiem, w relacji z którym stare wzorce będą już nieskuteczne. Zazwyczaj 
wzorce te nie były także skuteczne w okresie, gdy dziecko przyjmowało 
narkotyki, gdyż opierały się, podobnie jak uzależnienie, na zaprzeczaniu 
i iluzji. Tym bardziej musi zostać to zrekonstruowane, jeżeli wręcz nie 
wyleczone przy udziale specjalisty. Spojrzenie rodziców na chorobę 
dziecka, jej konsekwencje oraz jego szanse na wytrwanie w trzeźwości 
muszą być pozbawione fałszu i iluzji. Rodzice muszą być przygotowani 
na nawroty choroby, na próby powrotu dziecka do starego życia, co 
wymaga umiejętności oraz szeregu sprawności moralnych z cierpliwą,  
a jednak twardą i konsekwentną miłością na pierwszym miejscu. Nawro-
ty są szczególnym wyzwaniem, gdyż wydają się podważać sens lecze-
nia, spychają na manowce przekonania, iż sukces i odzyskanie zdolności 
                                                

41 B.J. Soiński, Duchowość franciszkańska a narkomania, w: Satanizm, rock, narkoma-
nia, seks, red. A.J. Nowak, RW KUL, Lublin 2000, s. 266–280. 
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do trzeźwego życia jest niemożliwe. Tymczasem w sytuacji nawrotu 
dziecko potrzebuje cierpliwej, konsekwentnej miłości jak nigdy. Współ-
pracując z Katolickim Ośrodkiem Wychowania i Terapii Uzależnień by-
łem świadkiem kilku sytuacji, gdy rodzice przywozili dziecko, które 
uciekło z ośrodka w związku z nawrotem. Niezwykle często młody 
człowiek odwoływał się wówczas do szantażu, gróźb oraz gorących 
próśb, aby tylko nie pozostać w ośrodku. Ci, którzy ulegali, przegrywali 
trzeźwe życie swojego dziecka; ci, którym silne emocje nie przysłoniły 
wartości celu, do którego zmierza terapia, często przyczyniali się wydat-
nie do jej sukcesu. Nie oznacza to, że w sytuacjach nawrotu rodzice mają 
być zimni i okrutni. Wręcz przeciwnie, mają być troskliwi, pełni miłości, 
gotowi do otwartego i szczerego kontaktu, ale jednocześnie konse-
kwentni i nieustępliwi. Jest to niezwykle trudne, ale kluczowe dla po-
wodzenia terapii. Taką właśnie postawę traktuję jako wyraz cierpliwej 
miłości, czyli tej fundamentalnej spośród wszystkich sprawności moral-
nych oraz umiejętności wychowawczych. 

 
W miejsce zakończenia 

 

MODLITWA O POGODĘ DUCHA 

 
Boże, użycz mi pogody ducha 
Abym godził się z tym 
Czego nie mogę zmienić 
Odwagi 
Abym zmieniał to 
Co mogę zmienić 
I mądrości 
Abym odróżniał jedno od drugiego. 
Pozwól mi co dzień 
Żyć tylko jednym dniem 
I czerpać radość chwili, która trwa 
I w trudnych doświadczeniach losu 
Ujrzeć drogę wiodącą do spokoju 
I przyjąć – jak Ty to czyniłeś –  
Ten grzeszny świat takim 
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Jakim on naprawdę jest 
A nie takim, jak ja chciałbym go widzieć 
I ufać, że jeśli posłusznie poddam się Twojej woli 
To wszystko będzie jak należy 
Tak, bym w życiu osiągnął umiarkowane szczęście 
U Twego boku, na wieki posiadł szczęśliwość nieskończoną42. 

                                                
42 Modlitwa o Pogodę Ducha w pełnym brzmieniu, które zostało przytoczone, 

jest podobno autorstwa Marka Aureliusza. Inne źródła podają, że pierwszą jej część, 
powszechnie znaną przez leczących się z uzależnienia od substancji psychoaktyw-
nych, napisał na kawałku papieru Reinhold Niebuhr. Odmawiano ją na zakończenie 
niedzielnego nabożeństwa kościelnego. Bez względu na jej pochodzenie Modlitwa  
o Pogodę Ducha pomogła wielu zdrowiejącym ludziom, którzy usiłują zaakceptować 
swoją chorobę. Pomaga w rachunku sumienia, w staraniach zadośćuczynienia in-
nym, wytycza najbliższe cele terapeutyczne ograniczone do każdego dnia trzeźwo-
ści; http://www.jutrzenka.cba.pl/modlitwa.html. 



Sprawności moralne w wychowaniu dziecka uzależnionego od narkotyków 

 

121 

Bibliografia 

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, tłum. P. Izdebski, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 

Biskup M., Narkotyki. Informator dla nauczycieli i rodziców, Urząd Marszałkowski Wo-

jewództwa Wielkopolskiego, Komenda Wojewódzka Policji, Poznań 2008.  

Cekiera C., Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. 

Metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty, Towarzystwo Naukowe Ka-

tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1993. 

De Leon G., Społeczność terapeutyczna. Teoria, model, metoda, tłum. H. Grzegłowska-

Klarkowska, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2003. 

Długosz A., Narkomania – ucieczka donikąd. Co robić, aby chronić dzieci i młodzież przed 

uzależnieniami?, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2007. 

Gierdalski M., Depresje i uzależnienia lekowe, w: Mózg a zachowanie, red. T. Górska,  

A. Grabowska, J. Zagrodzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011,  

s. 417–442. 

Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 

Kraków 1996. 

Plopa M., Połomski P., Kwestionariusz Relacji Rodzinnych. Wersja dla młodzieży, Vizja 

Press & IT, Warszawa 2010. 

Sitarczyk M., Nieletni sprawcy zabójstw. Sylwetki psychologiczne, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005. 

Soiński B.J., Możliwości inspiracyjne duchowości franciszkańskiej w duszpasterstwie mło-

dzieży zagrożonej narkomanią, w: Satanizm, rock, narkomania, seks, red. A.J. Nowak, 

Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000,  

s. 217–313. 

Teesson M., Degenhardt L., Hall W., Uzależnienia, tłum. Z. Pelc, Gdańskie Wydawnic-

two Psychologiczne, Gdańsk 2005. 

Wojciechowski M., Psychologia narkomanii, czyli jak do tego dochodzi, że ktoś się uzależ-

nia, Laboratorium Psychologii Stosowanej, Warszawa 1993. 

 

 

 

 



Igor Kozak 

 

122 

THE MORAL COMPETENCE NECESSARY IN PARENTS’ INFLUENCE  

ON A DRUG ADDICTED CHILD 

 

In the article I present the moral competence necessary to build positive rela-
tions with a child addicted to drugs. In the first part I present the physiological and 
psychological mechanism of addiction of young people. I present these forms of fam-
ily functioning whit drug addict which promote to drug use. In the second part I pre-
sent moral competence of family, which to help young man return to a sober life and 
to persevere in it. 

Translated by Igor Kozak 
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SPRAWNOŚCI MORALNE W ZAWODZIE  

PEDAGOGA SPECJALNEGO 
 

Wstęp 

Sprawności moralne stanowią bardzo ważny element w zawodzie 

pedagoga specjalnego. W dzisiejszych czasach coraz więcej uwagi po-

święca się kompetencjom, jakie powinien posiadać pedagog, aby wyko-

nywać swój zawód.  

Kompetencje te obejmują m.in. opanowaną wiedzę z określonego 

zakresu, umiejętności odnoszące się do wiedzy proceduralnej oraz po-

stawy, czyli zarówno chcę, jak i jestem gotów, aby wykorzystać swoją 

wiedzę1. Czasami niektórzy autorzy wyróżniają również czwarty ele-

ment kompetencji, którym są cechy osobowości2. 

Artykuł ma na celu wskazanie, jak dużą rolę pełnią sprawności mo-

ralne, które są nie tylko podstawą pracy wychowawczej pedagoga, ale 

także kluczem do osiągnięcia zamierzonych celów, jakimi są szczęście  

i pomyślność wychowanków. 

 

 

Rola i zadania pedagoga specjalnego 

Według Krztoń: „Praca w zawodzie nauczycielskim jest trudna. 

Szczególnie trudna jest praca z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi. 

Nauczycieli podejmujących pracę z tą grupą uczniów określa się ogólnie 

mianem pedagogów specjalnych”3. 

                                                
1 M. Kossowska, I. Sołtysińska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Kra-

ków 2006, s. 14. 
2 S. Whiddett, S. Hollyforde, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludz-

kimi, Kraków 2003, s. 14. 
3 A. Krztoń, Motywy wyboru zawodu pedagoga specjalnego, w: Kompetencje pedagoga 

w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej, red. P. Majewicz, A. Mikrut, Gliwice–
Kraków 2008, s. 33. 
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Minczakiewicz uważa, że pedagog specjalny jest zarówno pełno-

prawnym nauczycielem, który posiada pełnie przygotowanie pedago-

giczne, jak również specjalistą potrzebnym nie tylko uczniom z różnymi 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale także rodzicom oraz krew-

nym4. 

Pedagog specjalny pełni bardzo wiele różnych ról oraz wykonuje 

wiele ważnych zadań. Zdaniem Borzyszkowskiej pedagog specjalny ma 

przed sobą następujące zadania do wykonania: 

− organizowanie działalności zarówno dydaktyczno-wychowaw-

czej, jak i rehabilitacyjnej, która ma na celu wszechstronny rozwój jed-

nostki niepełnosprawnej w sferze wychowania umysłowego, politech-

nicznego, estetycznego, fizycznego i moralno-społecznego; 

− przekazanie wiedzy nie tylko ogólnej, ale także zawodowej; 

− kształtowanie w wychowankach wiary we własne możliwości 

oraz wartość osobistą; 

− wpajanie zamiłowania do wykonywania pracy oraz wdrażanie do 

dyscypliny społecznej i odpowiedzialności; 

− kształtowanie postaw o charakterze moralno-społecznym5. 

Kirejczyk i Marek-Ruka uważają, że nauczyciel-wychowawca szko-

ły specjalnej uczniów umysłowo upośledzonych jest zobowiązany jak 

najlepiej: 

− uczyć swoich podopiecznych; 

− wychowywać ich; 

− opiekować się nimi, dbając o ich bezpieczeństwo oraz zaspokoje-

nie różnych potrzeb; 

− oddziaływać interwencyjnie na swoich wychowanków; 

− organizować środowisko, ludzi oraz rzeczy, które ich otaczają; 

− uświadamiać ludzi o tym, czym jest upośledzenie oraz jaką rolę 

pełni kształcenie specjalne6. 

                                                
4 E.M. Minczakiewicz, Nauczyciel czy pedagog specjalny, „Kwartalnik Edukacyj-

ny” 2008, nr 1 (52), s. 20. 
5 H. Borzyszkowska, Osobowość pedagoga specjalnego, „Szkoła Specjalna” 1993,  

nr 1, s. 7. 
6 K. Kirejczyk, M. Marek-Ruka, Charakterystyczne cechy osobowości nauczyciela-

wychowawcy dzieci upośledzonych, w: Upośledzenie umysłowe – pedagogika, red. K. Kirej-
czyk, Warszawa 1981, s. 678–679. 
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Pedagog specjalny, aby przygotować lekcję, musi najpierw bardzo 

dobrze przemyśleć zarówno sposób, jak i zakres wiedzy, którą chce 

przekazać swoim uczniom. Musi dobrać odpowiednie metody oraz for-

my pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Niezbędne jest również zapo-

znanie się pedagoga specjalnego z dokumentacją danego ucznia oraz 

przeanalizowanie jego sytuacji rodzinnej. Poza tym pedagog specjalny  

w swojej pracy nawiązuje także liczne kontakty z różnymi instytucjami, 

które wspierają oddziaływania szkoły, by zapewnić jak najlepsze wa-

runki do rozwoju jego podopiecznych. Zdarza się, że pedagog specjalny 

pełni w szkole również rolę negocjatora lub rozjemcy w konfliktach do-

mowych7.  

Zdaniem Grzegorzewskiej nauczyciel-wychowawca powinien współ-

pracować z rodziną ucznia, ponieważ ograniczanie się jedynie do na-

uczania według danego programu nie jest wystarczające. Pedagog ten 

podkreśla, że: „Im lepiej potrafisz nawiązać i rozwinąć współpracę z ro-

dzicami, tym żywszą i ciekawszą będzie Twoja praca. Im życzliwiej  

i przyjaźniej nawiążesz to współdziałanie z otoczeniem, tym bardziej 

pogodna, twórcza i owocna będzie Twoja praca”8. Poza tym według tej 

autorki każdy nauczyciel ma za zadanie wychowywać czynną dobroć  

u ludzi9. Należy troszczyć się o wartości człowieka. Jest to konieczność 

dla wszystkich nauczycieli i wychowawców. Nie należy dopuścić, aby 

wartości moralne uległy zapomnieniu10. Grzegorzewska twierdzi, że na-

uczyciele-wychowawcy są zobowiązani budzić w swoich podopiecznych 

poczucie humanitaryzmu. W ten sposób zainteresują się oni człowiekiem 

w ogóle11. W ten sposób będzie rozwijać się życzliwa postawa wobec 

niego zawsze i wszędzie, a dzięki temu również harmonia i pokojowe 

współżycie społeczeństw oraz narodów12. 

Ptaszyńska podkreśla, że według Grzegorzewskiej jedno z zadań 

nauczyciela stanowi organizowanie opieki nad swoim podopiecznym 
                                                

7 M. Kocuj, Pedagog specjalny we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, w: Kompe-
tencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej, red. P. Majewicz, A. Mi-
krut, Gliwice–Kraków 2008, s. 99. 

8 M. Grzegorzewska, Listy do młodego nauczyciela, Cykl I-III, Warszawa 2002, s. 41. 
9 Tamże, s. 45. 
10 Tamże, s. 46–47. 
11 Tamże, s. 65. 
12 Tamże, s. 66. 
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oraz udzielanie mu różnego rodzaju pomocy. Ma to szczególne znacze-

nie w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Poza tym nauczyciel jest 

zobowiązany analizować przypadki oraz starać się szukać jak najlep-

szych rozwiązań13. 

Zdaniem Tomkiewicz-Bętkowskiej i Krztoń pedagog specjalny po-

winien bardzo dobrze znać swoich uczniów, ich potrzeby oraz upodo-

bania. To od niego zależy, jakie zadania będą oni wykonywali. Poza tym 

jest on odpowiedzialny również za współprowadzenie lekcji i bezpiecz-

ne przemieszczanie się podopiecznych z jednej klasy do drugiej14.  

 

 

Sprawności moralne w pracy pedagoga specjalnego 

Borzyszkowska w swoim artykule Osobowość pedagoga specjalnego 

wymieniała cechy, jakie powinien posiadać pedagog specjalny. Połączyć 

je można w trzy wymiary, które tworzą harmonijną całość oraz przeni-

kają się wzajemnie. Pierwszy wymiar stanowią cechy osobowościowe; 

drugi – przygotowanie zawodowe zarówno merytoryczne, jak i meto-

dyczne, i na końcu – trzeci wymiar, a więc zdolności intelektualne oraz 

umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce15. 

Pasterniak podkreśla, że Borzyszkowska wyróżniła oraz scharakte-

ryzowała „trzy zasadnicze kategorie właściwości osobowościowych na-

uczyciela”16, o których wspomina również Bohucki. Są to cechy w nastę-

pujących zakresach: 

– umysłowości nauczyciela,  

– humanizmu społecznego, 

– moralności nauczyciela17.  

 
                                                

13 W. Ptaszyńska, Osobowość nauczyciela-wychowawcy w ujęciu Marii Grzegorzew-
skiej, w: Maria Grzegorzewska. Materiały z sesji naukowej – 7.XI.1969, red. J. Doroszew-
ska, M. Falski, R. Wroczyński, Warszawa 1972, s. 68. 

14 A. Tomkiewicz-Bętkowska, A. Krztoń, ABC pedagoga specjalnego, Kraków 
2008, s. 42–43. 

15 H. Borzyszkowska, Osobowość pedagoga..., s. 8–11. 
16 E. Pasterniak, Próba określenia cech nauczyciela szkoły specjalnej dla uczniów upo-

śledzonych umysłowo, w: Kompetencje pedagoga specjalnego. Aktualne wyzwania teorii  
i praktyki, red. Z. Palak, A. Bujanowska, Lublin 2008, s. 76. 

17 H. Borzyszkowska, Osobowość pedagoga..., s. 8. 
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W ostatnim zakresie nauczyciel powinien charakteryzować się m.in. 

opanowaniem, odpowiedzialnością za własną pracę, prawdomównością, 

bezinteresownością18.  

Według Doroszewskiej najistotniejszą zasadą stanowiącą jednocze-

śnie podstawę w pedagogice specjalnej Grzegorzewskiej stanowiły cechy 

osobowości nauczyciela-wychowawcy. Rozumiane były one jako tzw. 

podstawowy środek pedagoga19, który stanowi także zasadnicze narzę-

dzie do prawidłowej realizacji zarówno celów, jak i zadań pedagoga 

specjalnego20. 

Zdaniem Olszewskiego od pedagoga specjalnego oczekuje się bar-

dzo dużo. Cechami, jakimi powinien się on odznaczać, są: bogactwo  

i dojrzałość wewnętrzna, dobroć ujawniająca się m.in we wrażliwości na 

różne ludzkie sprawy, podmiotowym traktowaniu człowieka, empatii, 

bezinteresowności, życzliwości oraz gotowości do niesienia pomocy. 

Oprócz tego pedagog specjalny powinien charakteryzować się wyrozu-

miałością, tolerancją światopoglądową21. Olszewski mówiąc o nauczycie-

lu-wychowawcy, podkreśla, że: „Wskazane jest, by w swoich działa-

niach przejawiał pracowitość, cierpliwość, konsekwencję, zdyscyplino-

wanie, a także zrównoważenie emocjonalne, by odznaczał się kulturą 

oraz umiejętnością nawiązywania bezpośredniego kontaktu z ludźmi  

i współdziałania z nimi. Prawdomówność, autentyczność w działaniu, 

potrzeba doskonalenia siebie i metod swej pracy, postawa twórcza, do-

ciekliwość poznawcza, krytycyzm wobec siebie i własnego postępowa-

nia to kolejne cechy oczekiwane od pedagoga specjalnego”22. Istnieją 

także czynniki, które warunkują prawidłową realizację różnych zadań 

pedagoga specjalnego. Można do nich zaliczyć m.in.: obowiązkowość, 

poczucie odpowiedzialności, takt pedagogiczny, zaangażowanie spo-

                                                
18 Tamże, s. 9–10. 
19 J. Doroszewska, Teoretyczne podstawy działalności Instytutu, „Szkoła Specjalna” 

1972, nr 3–4, s. 223. 
20 G. Kornet, Deontologia pedagoga specjalnego w poglądach Marii Grzegorzewskiej, 

„Szkoła Specjalna” 1982, nr 4, s. 259. 
21 S. Olszewski, Wzorzec pedagoga specjalnego w oparciu o teksty opublikowane na 

łamach „Szkoły Specjalnej” w latach 1958–2009,  
http://monografie.pl/glownavspol/monografie_2009tV/artykuly/197_pdfsa

m_w_kregu_niepelnosprawnosci_tom%20V.pdf (10.04.2012), s. 198. 
22 Tamże. 
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łeczne, optymizm pedagogiczny, głębokie umiłowanie zawodu czy też 

traktowanie pracy jako społecznego posłannictwa23. 

Można zatem stwierdzić, że zawód pedagoga specjalnego nie należy 

do najłatwiejszych. Wymaga on wielu wyrzeczeń oraz doskonalenia nie 

tylko swojego warsztatu dydaktycznego, ale również ciągłej pracy nad 

sobą, w tym także nad rozwojem własnych sprawności moralnych, które 

są niezbędne do wykonywania tego zawodu. 

O osobowości nauczyciela, w tym także pedagoga specjalnego, pisa-

ła już Grzegorzewska. Zdaniem Tomasik Grzegorzewska: „Uważała, że 

musi istnieć harmonia między przyjmowanym systemem wartości  

a praktyką życia codziennego”24. W Listach do młodego nauczyciela Grze-

gorzewska daje wiele wskazówek dotyczących pracy pedagoga. Twier-

dziła ona, że aby praca nauczyciela była dobra, celowa, musi być ona 

oparta m.in na poszanowaniu każdego człowieka oraz jego praw rozwo-

jowych, jak również musi wynikać głównie z życzliwości dla tego czło-

wieka25. Według niej: „dobroć człowieka jest największą wartością, że 

jest wprost bezcennym skarbem na świecie. Nie tylko nie robić krzywdy 

nikomu, ale właśnie mieć tę czynną dobroć w niesieniu innym pomocy 

wszelkiego rodzaju. (...) Dobroć jest też na pewno jedną z podstawowych 

właściwości dobrego nauczyciela-wychowawcy”26.  

Papuziński podkreśla, że według Grzegorzewskiej życzliwość jest 

subtelnym instrumentem roboczym27. Zarówno miłość, jak i dobroć łączą 

się z odpowiedzialnością, bez niej nie są one możliwe28. Według niej: 

„(...) poczucie odpowiedzialności jest nie tylko bodźcem do pracy, ale  

i regulatorem jej wartości”29. Natomiast miłość stanowi dźwignię w ży-

ciu ludzi, „jest jakby najgłębszym impulsem natury naszej (...) do nawią-

zywania łączności między ludźmi, do życzliwej względem nich postawy; 

                                                
23 Tamże. 
24 E. Tomasik, Osobowość nauczyciela w aspekcie pedeutologii i deontologii, w:  

M. Grzegorzewska. Pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych, red. E. Żabczyńska, War-
szawa 1995, s. 105. 

25 M. Grzegorzewska, Listy..., s. 40. 
26 Tamże, s. 43. 
27 S. Papuziński, Uwagi o niektórych poglądach pedagogicznych Marii Grzegorzew-

skiej, w: Maria Grzegorzewska. Materiały z sesji..., s. 145. 
28 M. Grzegorzewska, Listy..., s. 112. 
29 Tamże. 
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jest impulsem do ujawniania czynnie stosunku, którym dobrocią nazy-

wamy. Z miłości wypływa dopiero i prawda nasza poznawcza, i troska  

o rozwój człowieka, i dążenie do lepszego jutra człowieka”30. Według tej 

pedagog dobroć stanowi jedną z fundamentalnych właściwości dobrego 

zarówno nauczyciela, jak i wychowawcy31.  

Zdaniem Tomasik zawód nauczyciela w pedagogice Grzegorzew-

skiej jest powołaniem do służby społecznej. Z tego powodu nauczyciele 

muszą budować siebie samego poprzez samowychowanie oraz kształ-

tować w sobie miłość do człowieka, jak również odpowiedzialność za 

własną pracę. Bogactwo, jakie ma nauczyciel wewnątrz siebie, jest jego 

największą siłą, natomiast miłość do człowieka nakazuje mu przez cały 

czas to bogactwo zarówno wiedzy, jak i umiejętności oraz kultury po-

mnażać nie tylko w sobie, ale także w innych ludziach32. Dzięki miłości  

i płynącej z niej dobroci oraz poczuciu odpowiedzialności nauczyciel zo-

bowiązuje się przyjąć postawę służebną w stosunku do społeczeństwa33. 

Według Grzegorzewskiej: „praca wychowawcza musi się odbywać 

w atmosferze poszanowania człowieka, życzliwości dla niego i poczucia 

wolności. Sprawa takiej atmosfery moralnej odgrywa zasadniczą rolę  

w pracy nad wychowaniem”34. 

Zdaniem Papuzińskiego w pedagogice Grzegorzewskiej wychowa-

nie poprzez uczucia jest wysunięte na pierwszy plan35. Według niego: 

„Uczucia, takie jak przyjaźń, życzliwość, dobroć, radość i inne, mają 

zdolność zbliżania ludzi do siebie. Wywołują one odzew w postaci ta-

kich samych uczuć, postaw, zachowań się”36. 

Nauczycieli i wychowawców powinna łączyć w pracy przyjaźń, 

która kształtuje ich wspólną myśl. Zawód nauczyciela polega na budze-

niu Człowieka. Z tym się wiąże duża odpowiedzialność37. Zdaniem 

Grzegorzewskiej: „W uczuciu przyjaźni, która nas może łączyć, wystę-

                                                
30 Tamże, s. 107. 
31 Tamże, s. 43. 
32 E. Tomasik, Osobowość nauczyciela..., s. 116. 
33 Tamże, s. 107. 
34 M. Grzegorzewska, Listy..., s. 106. 
35 S. Papuziński, Uwagi..., s. 148. 
36 Tamże, s. 149. 
37 M. Grzegorzewska, Listy..., s. 128. 
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puje poczucie obustronnej odpowiedzialności za wzajemne umacnianie 

się w zakresie tej wspólnej płaszczyzny”38. 

Oprócz tego nauczyciele powinni mieć poczucie: „odpowiedzialno-

ści przed sobą, przed społeczeństwem, przed narodem”39. Z tego powo-

du każdy nauczyciel-wychowawca powinien być nie tylko świadomy, 

ale także odpowiedzialny zarówno za to, jacy będą ludzie, jak również 

jaka będzie przyszłość naszego świata40. 

Także Doroszewska podkreśla, że nauczyciel powinien odznaczać 

się sprawnościami moralnymi takimi, jak poczucie odpowiedzialności za 

rozwój podopiecznych oraz za kształtowanie własnej osoby41. Poza tym 

istotna jest również wrażliwość na cierpienie drugiego człowieka czy też 

gotowość niesienia pomocy innym osobom. Kirejczyk i Marek-Ruka są 

zdania, że najważniejszymi właściwościami nauczyciela uczniów upo-

śledzonych są: miłość do dziecka lub co najmniej bliski z tym dzieckiem 

związek wraz ze zrozumieniem jego trudnej sytuacji oraz koniecznością 

przyjścia mu z pomocą m.in. w przygotowaniu go do późniejszego życia 

w danym społeczeństwie42. 

W badaniach Pasterniak, które zostały przeprowadzone w czasie za-

jęć z „Metodyki nauczania upośledzonych umysłowo w klasach star-

szych” wśród studentów trzeciego roku studiów magisterskich na kie-

runku pedagogiki specjalnej na UMCS w Lublinie, postawiono następu-

jące pytanie: „Jakie cechy powinien posiadać nauczyciel szkoły specjalnej 

dla upośledzonych umysłowo?”. W badaniach tych wzięło udział 16 

studentek, które dostały na piśmie cechy do wyboru. Najczęściej wymie-

nianymi cechami były:  

− poczucie humoru (optymizm),  

− empatia,  

− odpowiednie przygotowanie metodyczne,  

− cierpliwość, pomysłowość, zrozumienie uczniów,  

− życzliwość, zaangażowanie, kreatywność,  

                                                
38 Tamże, s. 129. 
39 M. Grzegorzewska, Listy do młodego nauczyciela, t. II, Warszawa 1958, s. 5. 
40 W. Ptaszyńska, Osobowość nauczyciela-wychowawcy..., s. 72. 
41 J. Doroszewska, Teoretyczne podstawy działalności Instytutu, „Szkoła Specjalna” 

1972, nr 3–4, s. 223–224. 
42 K. Kirejczyk K., M. Marek-Ruka, Charakterystyczne cechy..., s. 681. 
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− tolerancja, chęć niesienia pomocy, duża wrażliwość, akceptacja 

upośledzenia43. 

Innym badaniem dotyczącym cech, jakie powinien posiadać peda-

gog specjalny, jest badanie Al-Khamisy, w którym wzięło udział 560 na-

uczycieli ze wsi, małych, średnich i dużych miast. Ich staż pracy wahał 

się od 1 roku do 27 lat. W badaniu tym zapytano respondentów, jakie ce-

chy powinien posiadać nauczyciel, który pracuje w grupie integracyjnej. 

Każda osoba badana mogła wybrać kilka cech z tych, które zostały jej 

zaproponowane i określić własne. Wyniki tego badania były następujące: 

na pierwszym miejscu znalazły się: cierpliwość, wyrozumiałość i wy-

trwałość (98,2%), na drugim miejscu: wiedza o zaburzeniach i metodach 

oraz formach pomocy (96,4%), następnie opanowanie w działaniu 

(76,5%), umiejętność współpracy z różnymi specjalistami (71,3%), opa-

nowanie, spokój (71,3%), elastyczność w działaniu (58,8%), dalej poczu-

cie sprawiedliwości (52,7%), umiejętność podejmowania różnych decyzji 

(47,8%) i na samym końcu znalazła się chęć niesienia pomocy (10,2%)44. 

 

 

Kształtowanie i rozwijanie sprawności moralnych kandydatów do 

pracy w zawodzie pedagoga specjalnego 

Reykowski podkreśla, że w ujęciu klasycznym osobowość człowie-

ka, do której zaliczają się również sprawności moralne, nie stanowi 

struktury, która raz na zawsze jest ustalona. W ciągu całego życia czło-

wieka zachodzą w niej jakieś zmiany. Jest ona zatem dynamiczna45. 

W Państwowym Instytucie Nauczycielskim, który powstał w 1930 

roku dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół ogólnodostępnych, 

obowiązywały następujące cele kształcenia: 

„1. Przekrystalizowanie osobowości słuchaczy; 2. Wzbogacenie za-

sobów kulturalnych i spotęgowanie aktywności życia duchowego; 3. 

Ustalenie elementów kultury naukowej – wdrożenie do rzetelnej kry-

                                                
43 E. Pasterniak, Próba określenia cech..., s. 77. 
44 D. Al-Khamisy, Gotowość nauczycieli edukacji przedszkolnej do pracy z dziećmi  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, 
red. G. Dryżałkowska, H. Żuraw, Warszawa 2004, s. 248–249. 

45 Psychologia ogólna. Procesy emocjonalne. Motywacja. Osobowość, red. T. Toma-
szewski, Warszawa 1992, s. 118. 



Anna Agnieszka Carleo 132 

tycznej postawy wobec zagadnień i zadań; 4. Pogłębienie wykształcenia 

w zakresie naukowych podstaw pracy pedagogicznej; 5. Pogłębienie ro-

zumienia praktycznych zagadnień zawodowych i wzbogacenie wiedzy 

w tym zakresie”46. 

Oprócz tego: „Za warunek podstawowy w przyjmowaniu kandyda-

tów do Instytutu uważała Maria Grzegorzewska ich poziom moralny  

i stopień odpowiedzialności społecznej oraz właściwości psychiczne, 

które są niezbędne dla owocnej pracy społecznej, tj. postawa zawsze go-

towa do niesienia pomocy, maksymalna życzliwość oraz własna potrze-

ba doskonalenia siebie i metod swojej pracy, zdążających do rewalidacji 

nie tylko powierzonej sobie jednostki odchylonej od normy, ale jej oto-

czenia”47. 

Według Majewicza: „Obecnie w toku studiów z zakresu pedagogiki 

specjalnej prowadzone są różne rodzaje zajęć warsztatowych wspoma-

gających psychospołeczny rozwój studentów. Ich nadrzędnym celem jest 

przygotowanie przyszłych pedagogów do prowadzenia zajęć z zakresu 

wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością, ale również ich wła-

sny rozwój”48. Temu służą przytaczane przez M.S. Corey i G. Coreya na 

podstawie ASGW m.in grupy rozwoju osobistego, treningi interperso-

nalne, zajęcia psychoedukacyjne oraz zajęcia kreatywne lub socjotera-

pia49. 

W kształceniu nauczycieli można wyróżnić następujące koncepcje: 

− koncepcja ogólnokształcąca akcentująca wyposażenie przyszłych 

nauczycieli w wiedzę ogólną oraz zapewnienie im rozwoju intelektual-

nego na optymalnym poziomie; 

− koncepcja pragmatyczna kładąca nacisk na umiejętności i spraw-

ności osób studiujących, które dadzą im kompetencje użyteczne; 

− koncepcja personalistyczna odnosząca się do ukształtowania  

u przyszłych nauczycieli postaw, motywacji i przekonań; dzięki nim na-
                                                

46 Pamiętnik Państwowego Instytutu Nauczycielskiego, red. W. Radwan, Warszawa 
1934, s. 15. 

47 J. Doroszewska, S. Dziedzic, Działalność Instytutu. Podstawowe założenia i pro-
blemy teoretyczno-dydaktyczne, „Szkoła Specjalna” 1972, nr 3–4, s. 229. 

48 P. Majewicz, Pedagog specjalny – osobowość i możliwości jej formowania, w: Kom-
petencje pedagoga..., Gliwice–Kraków 2008, s. 26. 

49 M.S. Corey, G. Corey, Grupy. Metody grupowej pomocy psychologicznej, War-
szawa 2002, s. 10–116. 
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uczyciel stanie się godnym wzorem do naśladowania dla jego pod-

opiecznych; 

− koncepcja progresywna skupiająca się na wyposażeniu osób 

przygotowujących się do zawodu nauczyciela w kompetencje dotyczące 

umiejętności zarówno dostrzegania, jak i rozwiązywania problemów; 

− koncepcja wielostronnej edukacji nauczycielskiej łącząca wcze-

śniejsze koncepcje i dążąca do stworzenia modelu idealnego50. 

Lipkowski jest zdania, że dobrym rozwiązaniem w procesie kształ-

towania osobowości przyszłych pedagogów specjalnych byłoby rozpo-

częcie tego procesu od ich teoretycznego przygotowania, czyli od zdo-

bycia wiedzy oraz różnych technik pracy z osobami niepełnosprawnymi, 

pamiętając jednocześnie o pielęgnowaniu dobrej postawy zarówno spo-

łecznej, jak i moralnej. W następnej fazie z kolei dochodziłoby do for-

mowania osobowości i samokształcenia dzięki warsztatowi pracy, m.in. 

w bezpośredniej pracy wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej51.  

Borzyszkowska podkreśla, że niezmiernie ważna jest intencjonalna 

praca nad kształtowaniem odpowiednich cech osobowościowych, które 

są potrzebne w pracy z osobą niepełnosprawną. Ma to bardzo duże zna-

czenie zwłaszcza w pedagogice specjalnej52. Natomiast Lipkowski doda-

je, że funkcję wychowywania młodych pokoleń powinna pełnić osoba 

najbardziej na to zasługująca53.  

 

 

Zakończenie 

Sprawności moralne pełnią bardzo ważną rolę w zawodzie nie tylko 

pedagoga specjalnego, ale także wszystkich nauczycieli-wychowawców. 

Zdaniem Borzyszkowskiej pedagog specjalny, który pracuje z dziećmi 

niepełnosprawnymi, aby mógł sprostać różnym zadaniom wynikającym 

z planów rehabilitacyjnych, musi odznaczać się bogatą osobowością, po-

nieważ tylko ta osoba, która sama posiada dużo, jest w stanie dać dużo 

                                                
50 T. Lewowicki, Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej, War-

szawa 1997, s. 106–109. 
51 O. Lipkowski, Osobowość pedagoga specjalnego, „Szkoła Specjalna” 1992, nr 5,  

s. 218–219. 
52 H. Borzyszkowska, Osobowość pedagoga..., s. 12. 
53 O. Lipkowski, Osobowość pedagoga..., s. 219. 
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innym. Jest to bardzo istotne w przypadku osób niepełnosprawnych, 

które potrzebują dużo pomocy ze strony pedagoga specjalnego54.  

Jak pisze Grzywak-Kaczyńska: „Im pełniejsze jest życie osobiste na-

uczyciela, im większa dojrzałość emocjonalna, im wyższa godność oso-

bista, im większa czujność w etyce zawodowej – tym lepsze zrozumienie 

ucznia, głębsza dla niego życzliwość i w konsekwencji lepsze efekty wy-

chowawcze”55. Aby tak się stało, konieczne jest odpowiednie przygoto-

wanie przyszłych pedagogów do pracy ze swoimi podopiecznymi nie 

tylko pod względem merytorycznym i praktycznym, ale także pod 

względem kształtowania i rozwijania wartościowych cech osobowości, 

do których zaliczają się również sprawności moralne. 

                                                
54 H. Borzyszkowska, Osobowość pedagoga..., s. 8. 
55 M. Grzywak-Kaczyńska, Zdrowie psychiczne nauczyciela, w: Zdrowie psychiczne, 

red. K. Dąbrowski, Warszawa 1985, s. 340. 
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MORAL SKILLS IN THE PROFESSION OF SPECIAL EDUCATOR 

 

This article aims to identify the significant role played by the moral skills in the 
profession of teachers, educators, focusing on special educators. The first was shown 
the role and tasks of the special educator and discussed the moral skills in work of 
this educator. The article concludes with issues related to forming and developing a 
variety of moral skills in the future special educators. 
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Piotr Rossa 

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

 

TRUDNOŚCI I SZANSE WYCHOWANIA  
NA WSPÓŁCZESNYM UNIWERSYTECIE:  

AUTORYTET MISTRZA 
 

 

Kilka słów wprowadzenia 

Uniwersytet to społeczność uczonych i studentów, prowadząca 

nauczanie i badania naukowe (nierozłącznie ze sobą związane) jako 

poszukiwanie i odkrywanie prawdy1. Społeczność ta cieszy się pewną 

autonomią, a zarazem istnieje w określonym kontekście historycznym, 

kulturowym i terytorialnym, określającym bliżej jego charakterystykę. 

W przestrzeni uniwersyteckiej ważną rolę zajmuje wychowanie. Jest 

ono jednak nierozłącznie związane z pozostałymi zadaniami uniwersy-

tetu – badaniami naukowymi i nauczaniem – a przede wszystkim  

z samym fundamentem uniwersytetu – prawdą2. 

W niniejszym tekście ukażemy najpierw w największym skrócie 

podstawowe kształty uniwersytetu, które zaistniały w konkretnej rze-

czywistości historycznej i stanowią zarazem podstawowe, wzajemnie się 

przenikające, formy współczesnego uniwersytetu. Na tym tle zatrzy-

mamy się w naszym poszukiwaniu nad wspólnotą uniwersytecką 

skupioną na odkrywaniu i poznawaniu prawdy, ze szczególnym 

uwzględnieniem autorytetu mistrza. 

 

 

 

 

                                                 

1 Por. W. Stróżewski, O idei uniwersytetu, w: W. Stróżewski, W kręgu wartości, 
Kraków 1992, s. 8. 

2 Por. tamże: „Wspomniana jedność funkcji naukotwórczych i dydaktycznych 
odróżnia uniwersytet tak od instytucji naukowo-badawczych z jednej strony, jak  
i wyłącznie dydaktycznych – choćby nawet przysługiwał im przymiotnik »wyższe« – 
z drugiej strony”. 
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Kontekst współczesnego uniwersytetu – trzy paradygmaty 

Współczesna postać uniwersytetu3 odnajduje swój fundament  

w trzech najbardziej podstawowych realizacjach historycznych, które 

stały się zarazem kształtami paradygmatycznymi tej wielowiekowej 

instytucji.  

Pierwszy element współczesnej postaci uczelni akademickiej to 

uniwersytet klasyczny. Zakorzeniony jest on w kulturze grecko-

rzymskiej, a także chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. Do jego cech 

charakterystycznych należało zarówno nauczanie i wychowywanie 

studentów, jak też prowadzenie badań naukowych. Wzorcowym 

przykładem uniwersytetu klasycznego był Uniwersytet Paryski, który 

składał się z czterech wydziałów: sztuk wyzwolonych, medycyny, 

prawa i teologii. Ostatni z wydziałów – wydział teologii – stał 

hierarchicznie najwyżej i decydował w owym czasie o tym, czy dana 

uczelnia nosiła miano uniwersytetu w pełnym tego słowa znaczeniu, czy 

też nie4. 

Znaczna część trudności, z którymi zmierzyć się musi współczesny 

uniwersytet, związana była z narastającym w okresie Oświecenia 

rozwarstwieniem pomiędzy naukami humanistycznymi a naukami 

matematyczno-przyrodniczymi, a konsekwentnie, marginalizacją tych 

pierwszych. Wraz z tym procesem zrodził się nowy typ uniwersytetu, 

zwany uniwersytetem matematyczno-przyrodniczym. Konkretnym 

przykładem tego typu uczelni był tzw. uniwersytet pozytywistyczny, 

uformowany w połowie XIX wieku. Przekonania o naukach matematy-

czno-przyrodniczych jako jedynych o wymiarze wiedzy naukowej 

głęboko przeniknęły badaczy i studentów tej formy uczelni wyższej. One 

też stały u fundamentu przekonania o jedynym możliwym i praw-

dziwym opisie istniejącej rzeczywistości5. Należy podkreślić fakt, iż 

uniwersytet ten kładł wielki nacisk na ścisłość badań naukowych. Nie 

przywiązywał jednak aż tak wielkiej wagi do wartościowania faktów. 

Zwracano na nim uwagę na dobre zawodowe przygotowanie absolwent-

                                                 

3 Patrząc z aktualnej perspektywy należy mówić o liczbie mnogiej, o uniwersy-
tetach, w wielości form, kształtów i lokalnych odmianach. 

4 Por. W. Stróżewski, O idei uniwersytetu..., s. 9–10. Paradygmat klasyczny 
uniwersytetu przetrwał zwłaszcza w uniwersytetach katolickich. 

5 Konsekwentnie fakty zostają programowo mocno oddzielone od wartościowania. 
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tów – bardziej niż na wprowadzenie ich w świat sensu istniejącej 

rzeczywistości6. W różnorodnych odmianach ten typ uniwersytetu stał 

się dominującym we współczesnej panoramie instytucji akademickich. 

Niewątpliwie w dzisiejszych czasach taki kształt uniwersytetu 

dobrze wpisuje się w oczekiwania wyznaczone przez ekonomię, zasady 

konkurencji, rynku i zysku, niekoniecznie jednak pomagają one człowie-

kowi w osiągnięciu szczęścia pośród obojętności i bezwzględności 

poznawanych reguł7. Ta forma uniwersytetu nie jest jednak kształtem 

najbardziej aktualnym uczelni wyższej. 

Wraz z niezwykle szybko postępującymi przemianami ekonomicz-

nymi, technicznymi i kulturowymi, grozą wojen i ich niezwykle 

niszczących konsekwencji, które ogarnęły kontynent europejski w pier-

wszej połowie XX wieku, czasami totalitaryzmów i przełomu na nowo 

jednoczącego kontynent europejski po kilkudziesięcioletnim podzieleniu 

przez „żelazną kurtynę”, pogłębił się brak zaufania do prób jedno-

czących uniwersytet wokół filozofii, idei psychologicznych czy też 

ideologii8.  

Kryzys końca lat sześćdziesiątych na zachodzie Europy przyczynił 

się do tego, iż zaczęto rezygnować z jakiegokolwiek kompasu orienta-

cyjnego na uniwersytecie, organizującego całość jego curriculum przed-

miotów, podważano istnienie jakichkolwiek metanarracji, a przeświad-

czeniem wkraczającym coraz szerszym strumieniem na uniwersytet 

                                                 

6 Por. KNT WT UŚ, Kościół a uniwersytet, s. 22. 
7 Tamże. Wyraźne jest tu odniesienie do opinii Emila Durkheima, znakomitego 

francuskiego filozofa i socjologa, na temat uniwersytetu pozytywistycznego: 
„Pozytywistyczny paradygmat uniwersytetu, pozbawionego zupełnie wymiaru 
teologicznego i religijnego, realizując programowo kształcenie wyłącznie świeckie,  
a przez to wyalienowane i odseparowane od tych wszystkich problemów, które 
stawia i rozwiązuje wyłącznie religia, a od których człowiek nigdy się nie wyzwoli, 
ponieważ należą do istoty jego natury. Zdaniem Durkheima, przekonanie wyrażane 
w ostatnich wiekach przez liczne środowiska uniwersyteckie, że jedynym sposobem 
pogodzenia nauki i wiary religijnej jest eliminacja tej ostatniej z życia uniwersytet-
kiego, a nawet z życia nowoczesnego społeczeństwa, stanowiło i stanowi wielki błąd, 
ponieważ sfera moralno-religijna i sfera intelektualna są w człowieku tak ściśle 
powiązane, że każda próba ich oddzielenia pociąga za sobą niesłychanie negatywne, 
indywidualne i społeczne konsekwencje”. 

8 Por. B.M. Mezei, Kryzys uniwersytetu. O roli katolickich instytucji kształcenia wyż-
szego, „Ethos” 2009, nr 1-2 (85–86), s. 39. 
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stało się pragnienie studiowania konkretnej gałęzi wiedzy specjali-

stycznej, dzięki której można odnaleźć swoje miejsce w rzeczywistości 

świata naukowego, ekonomicznego czy też politycznego. Towarzyszył 

temu niezwykle gwałtowny rozwój nauk szczegółowych na 

niespotykaną dotychczas skalę, zwłaszcza w latach osiemdziesiątych  

i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku9. 

Wzrastająca rola technologii, jako praktycznego zastosowania 

naukowej wiedzy, a także ich wpływ szeroko sięgający do świata eko-

nomii, produkcji przemysłowej, kultury, a konsekwentnie i polityki, to 

kolejny zauważalny kierunek zmian10. Wraz ze specjalizacją nauk 

wzrastała też liczba ich wyspecjalizowanych metodologii. Na uniwersy-

tetach rola nauk humanistycznych, w tym filozofii (już i tak zmargina-

lizowana), stawała się coraz mniej doceniana, a fragmentaryczność 

świata i brak odniesienia rzeczywistości do jednej prawdy i dobra, które 

można obiektywnie poznać, stały się coraz głośniejszym elementem 

przekazu mediów i nauczania11. Stoimy na progu kolejnej zmiany 

kształtu uniwersytetu, zachodzącej na naszych oczach. 

Nie można pominąć przy tej okazji procesów obejmujących cały 

glob ziemski i obecności wielkich przedsiębiorstw działających na skalę 

światową, które nie mogły obejść się bez własnych struktur naukowych 

(czy też dydaktycznych), posiadając zarazem znaczne środki materialne. 

Obecność uniwersytetu staje się coraz bardziej rozpatrywana w kate-

goriach ekonomicznych12. Wydaje się, że w ostatnich dziesięcioleciach 

poparcie w społecznościach europejskich zyskuje też idea oddzielenia 

dydaktyki od badań naukowych13 . 

                                                 

9 Por. KNT WT UŚ, Kościół a uniwersytet, s. 22. 
10 Przybliżenie współczesnych przemian duchowych odnaleźć można m.in. w: 

Sekularyzacja a ewangelizacja, red. Ł. Kamykowski, Biblioteka Ekumenii i Dialogu,  
t. 28, Kraków 2006; Teologia wobec nurtu ponowoczesności, red. K. Góźdź, J. Chyła,  
S. Kunka, Pelplin 2012.  

11 Por. B.M. Mezei, Kryzys uniwersytetu..., s. 39. 
12 Por. tamże, s. 39-41. 
13 Zasada znana dotąd w europejskim szkolnictwie wyższym z perspektywy 

systemów totalitarnych. Aktualnie ożywa ona na nowo w sferze prowadzenia badań 
naukowych czy to w ramach rywalizacji między państwami, czy też wielkimi 
koncernami globalnymi. 
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Wydaje się, że uniwersytet przeżywa aktualnie znaczący kryzys. 

Zarazem zapisem kolejnych kryzysów, jakie dotykały instytucję 

uniwersytetu, jest każda znacząca zmiana curriculum przedmiotów czy 

też zmiana paradygmatu uniwersytetu stanowiąca wezwanie dla 

wykształcenia się kolejnego paradygmatu uczelni. Z takiej perspektywy 

z większym optymizmem można odczytywać słowa Mezei’ego:  

„W perspektywie starożytnych początków nauki uniwersalnej zagubie-

nie uniwersalnego charakteru uniwersytetu nie jest niespodzianką. 

Bardziej dziwi natomiast ciągłe ignorowanie głosów, które wskazują na 

niebezpieczeństwo utraty naszych uniwersytetów (...). Główny 

argument jest względnie prosty: »Homer i Biblia« muszą pozostać  

w centrum programu studiów uniwersyteckich, jeśli studia te mają 

dostarczać czegoś więcej niż tylko wiedzy specjalistycznej. Jeśli ważne 

jest również, by studenci uczyli się, jak żyć, to u podstaw kształcenia 

muszą znajdować się filozofia, etyka i religia. Ideał kształcenia kla-

sycznego a także jego krytyka powinny dostarczyć każdemu studentowi 

uniwersytetu solidnej podstawy do aksjologicznej orientacji we 

współczesnym świecie”14. 

 

 

Ideał mistrza we wspólnocie akademickiej 

Pośród wszystkich kryzysów i przemian, jakie dotykają uniwersytet 

w wiekach jego istnienia, pozostają sprawy najważniejsze. Jedną z nich 

jest wspólnota uczących i nauczanych na uniwersytecie, których łączy 

poszukiwanie i przekazywanie prawdy. Centrum tej wspólnoty był 

nauczyciel-mistrz, który pełnił szczególną rolę w kształceniu uniwersy-

teckim. 

Warto przywołać w tym miejscu szczególne wydarzenie, jakie miało 

miejsce w Krakowie w kościele św. Anny 8 czerwca roku 1997. Papież 

Jan Paweł II spotkał się tego dnia z gronem wykładowców i studentów 

krakowskich uczelni i wygłosił przemówienie z okazji 600-lecia 

Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W przemówie-

niu zaznaczył rolę, jaką pełni mistrz na uniwersytecie. Samo spotkanie 

odbywało się w miejscu naznaczonym obecnością znaczącego nie tylko 

                                                 

14 Por. B.M. Mezei, Kryzys uniwersytetu..., s. 41. 
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dla Krakowa mistrza Jana [Kantego] – sarkofagiem, w którym jest po-

chowany, a który umieszczony został na barkach postaci uosabiających 

cztery tradycyjne wydziały uniwersytetu: Medycynę, Prawo, Filozofię  

i Teologię. 

Tak więc mistrz na uniwersytecie stanowi samo centrum procesu 

wychowania tych, którzy pragną zdobywać w danej instytucji 

akademickiej wiedzę. Wynika to z jedynego w swoim rodzaju zadania 

uniwersytetu łączącego w sobie elementy badawcze i wychowawcze. 

Uczeń, student, nie tylko ma przyswajać sobie wyniki wiedzy na 

poziomie akademickim, ale ma też opanowywać warsztat naukowy 

nauczyciela. Relacja ta nawiązuje w jakimś stopniu do średniowiecznego 

układu, jaki panował pomiędzy uczniem w cechu (a potem czeladni-

kiem) a mistrzem z drugiej strony. Zakładała ona nieustanny kontakt, 

ciągłą dynamikę relacji15.  

W dzisiejszych czasach dzieje się podobnie. Student zaczyna swoje 

kształcenie uniwersyteckie od powszechnie dostępnych wykładów, by 

stopniowo przechodzić coraz bardziej wyspecjalizowane ćwiczenia  

i seminaria. Taki proces kształcenia otwiera przed studentem możliwość 

współpracy z własnym nauczycielem, poczynając od nieznacznego 

jeszcze jej etapu, po coraz mocniejsze pogłębienie16. Wprawdzie aktual-

ny, masowy model nauczania uniwersyteckiego nie sprzyja pogłębianiu 

takiego kształtu relacji, podobnie jak i zespołowość badań z określonymi 

zadaniami do wykonania. Bardziej partnerska obecność mistrza, która w 

wymiarze skrajnym przybierze postać tylko koordynatora projektu, 

nadal będzie nosiła w sobie dawne ślady tego szczególnego autorytetu 

uniwersyteckiego17. 

Jaka jest rola mistrza? Czy jest on tylko nauczycielem oddziałującym 

własnym intelektem na intelekt ucznia? Porównać należy jego rolę 

                                                 

15 Por. W. Stróżewski, O idei uniwersytetu, s. 20. 
16 Por. tamże. 
17 Pomimo przywoływanych trudności, w związku ze zmianami dotyczącymi 

nauczania uniwersyteckiego (zwłaszcza upowszechnieniem nauczania), warto 
zauważyć, iż kategoria mistrza nie odeszła w zapomnienie. W opracowanym w roku 
1994 przez Komitet Etyki Polskiej Akademii Nauk zbiorze zasad i wytycznych 
zatytułowanym Dobre obyczaje w nauce odnajdziemy rozdział zatytułowany 
„Pracownik nauki jako mistrz”. Por. I. Ziemiński, Sumienie nauki. O roli mistrza  
w kształceniu uniwersyteckim, „Ethos” 2009, nr 1–2 (85–86). 
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bardziej do relacji Jana Chrzciciela wobec Jezusa. Przywołajmy dla 

wyjaśnienia słowa rozważań J. Tischnera: „Jan wyznał i nie zaprzeczył: 

»Nie jestem Chrystusem«. Ludzie, szukając wzorów do naśladowania, 

zwracają się ku Chrystusowi: Co On czyni? Co On mówi? I chcą znaleźć 

odpowiedź w nas. Oczywiście byłoby pomyłką twierdzić, że oni szukają 

Chrystusa dzięki nam. Oni są ciekawi Chrystusa, a nie nas. Szukają, bo 

pociąga ich sam Jezus. My – jako Jego uczniowie – jesteśmy dla nich 

drogowskazem. Drogowskaz nabiera wartości wtedy, gdy ktoś szuka 

drogi, którą właśnie ten drogowskaz wskazuje”18. 

Pamiętając, iż w perspektywie uniwersyteckiej mistrz staje się auto-

rytetem dla ucznia, a dla nich obu autorytetem na uniwersytecie jest 

prawda, warto uświadomić sobie także dalsze elementy wychowawcze 

obecne na uniwersytecie: osobistą wrażliwość aksjologiczną uczniów na 

wartości, wzajemne ubogacanie uczniów poprzez dzielenie się owocami 

talentów i zdolności, zaangażowanie w kręgach duszpasterstwa akade-

mickiego, grupach charytatywnych, warsztatach itp.19. 

 

 

Tytułem podsumowania 

Na zakończenie przywołajmy jeszcze raz słowa W. Stróżewskiego 

na temat szczególnego splotu wychowawczego w uniwersyteckiej 

wspólnocie, gdzie „obok dojrzałej roztropności mistrzów, wrażliwość 

aksjologiczna uczniów, obok doświadczenia życiowego – świeżość spoj-

rzenia, obok spokojnej kontemplacji prawdy – niepokój jej poszukiwań. 

Wszystko to może i powinno być wykorzystane w budowaniu uniwersa-

teckiej mądrości, zakorzenionej w najwyższych wartościach i wedle nich 

oceniającej bieg spraw tego świata”20. 

Wytyczając w dziejach uniwersytetu poszczególne paradygmaty jego 

istnienia, zauważamy stałość poszukiwań prawdy naukowej. Wiąże się 

ona ze specyficzną formą zaangażowania uniwersyteckiego, związanego 

                                                 

18 J. Tischner, Jak żyć?, Wrocław 2000, s. 92. 
19 A. Przybecki, Między poczuciem zagrożenia a potrzebą obecności. Koncepcja 

duszpasterstwa akademickiego w Polsce po przełomie 1989 roku, Poznań 1999. Tenże, 
Duszpasterstwo w Polsce. Poszukiwanie nowych form obecności, Poznań 2001. 

20 Por. W. Stróżewski, O idei uniwersytetu, s. 24. 
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zarówno z odkrywaniem prawdy w ramach badań naukowych, jak i jej 

przekazywaniem poprzez nauczanie. 

Pośród głosów wieszczących głęboki kryzys uniwersytetu, niena-

dążanie ze strukturą i zakresem treściowym wykształcenia uniwersa-

teckiego do niezwykle szybko odbywającego się rozwoju technologicz-

nego, ekonomicznego i kulturowego, zauważamy, że każdy kryzys 

owocuje nowymi zmianami (a ostatecznie zmianą paradygmatu uniwer-

sytetu), jako ciągle na nowo podejmowanym wezwaniem do reformy tej 

szczególnej instytucji. 

Każda z tych idei uniwersytetu wnosi pozytywne elementy do 

budowania nowej wizji uniwersytetu, spełniającego wymagania aktual-

ności i podejmującego wyzwania, które przed nim stają.  

Szczególną rolę w procesie wychowawczym przypisujemy autoryte-

towi mistrza na uniwersytecie, który aczkolwiek wraz ze studentami 

służy prawdzie, odkrywając ją i nauczając, to jednak pełni funkcję 

wiodącego ku prawdzie nie tylko w perspektywie intelektualnej, ale też 

w integralnym życiu uczniów. 
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DIFFICULTIES AND OPPORTUNITIES IN MODERN UNIVERSITY 

EDUCATION: THE MENTOR’S AUTHORITY 

 
The university as a community of teachers and students is dedicated to the 

search for truth through scientific research. This search is intrinsically connected with 
the university’s educational role. It is a role which, for centuries, has been bound up 
with the authority of the academic teacher who is also a mentor. Contemporary 
transformations have resulted in placing an ever growing emphasis on the student's 
professional training and a lesser emphasis on educational tasks. The modern 
university is characterized by an economization and an easy access to multiple fields 
of study. In spite of a frequent tendency to abandon the task of factual evaluation, the 
university retains some of its educational functions which are linked with the person 
who is both a teacher and a mentor, as, for instance, in the case of a project 
coordinator. 
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Zakład Poprawczy w Jerzmanicach Zdroju 

 

 

SPRAWNOŚCI MORALNE W WYCHOWANIU  

WG O. JACKA WORONIECKIEGO
1
 

 

Wychowawca 

Idea wychowania zależy od przyjętej koncepcji człowieka i związa-

nej z nią teorii wartości. Rdzeniem podmiotowym wychowania jest 

ludzkie osobowe „ja”, które ma charakter wyraźnie aksjologiczny, sta-

nowiąc trwałe podłoże i źródło postępowania człowieka, jego postaw  

i zaangażowania obywatelskiego, oraz jego przekonania i poglądy2. 

Gwarantem zaś skuteczności wychowania jest wiedza aksjologiczna, 

uzdolnienia i sprawności wychowawcze oraz własna nienaganna posta-

wa moralna wychowawcy. Zagadnienia dotyczące owego wychowawcy 

stanowią treść poniższych rozważań.  

Wychowawca to ktoś, kto wspiera rozwój innego, kto przewodzi ku 

samodzielności i tłumaczy złożone znaczenia zdarzeń i przeżyć, opowie-

ści i symboli. Dlatego też podstawową właściwością wychowawcy, jego 

trwałym „wyposażeniem” duchowym i niezbywalnym nastawieniem 

jest i powinna być życzliwość i ofiarność wobec innych ludzi, wrażli-

wość na ich problemy, współczulność wobec ich odczuć i emocji, ich in-

dywidualnych możliwości i tempa uczenia się i rozwoju. Jeżeli takiej 

podstawowej życzliwości dla innych ludzi ktoś nie odczuwa, niechże 

porzuci zamysł zostania wychowawcą3.  

Wychowawca ściśle uzależniony jest od działalności wychowawczej 

i jej charakteru. Może ona przybierać charakter jednostkowy lub zbioro-

wy „zależnie od tego, czy wychowaniem zajmuje się jednostka, np. na-

                                              
1 Jacek Woroniecki, właśc. Adam Korybut Woroniecki (1878-1949), dominika-

nin, rektor KUL, teolog moralista i tomista, Sługa Boży. 
2 W. Cichoń, Wartości. Człowiek. Wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-

wychowawczej, Kraków 1996, s. 100. 
3 Por. Pedagogika, podręcznik akademicki, t. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, 

Warszawa 2005, s. 12. 
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uczyciel, ojciec, drużynowy, katecheta, czy też grupa osób tworząca ze-

spół odpowiedzialny za sprawy wychowania w danej instytucji lub śro-

dowisku. (...) Jednostkowa działalność wychowawcza członka takiej 

grupy wiąże się wówczas z działalnością zbiorową tej grupy jako auto-

nomicznej całości, jako grona osób realizujących wspólne cele pedago-

giczne, których decyzjom w wielu sprawach podporządkowują się po-

szczególne jednostki. (...) Działalność wychowawcza zbiorowa stanowi 

(...) jakby ogniwo pośrednie między oddziaływaniami jednostek a skie-

rowaną na realizację zadań wychowawczych ponadpodmiotową dzia-

łalnością instytucji lub środowiska. (...) Wychowawca z reguły góruje 

nad wychowankiem, na co składa się jego większy zasób doświadczeń  

i wyższy poziom dojrzałości psychicznej, niemniej te cechy nie niweczą 

porozumiewania się z wychowankami”4. W procesie wychowania mamy 

zatem do czynienia z pewnym kryterium odniesienia, które dla wycho-

wanka stanowi wychowawca przyjmujący charakter indywidualny lub 

zbiorowy.  

W tym miejscu koniecznie trzeba przypomnieć i zaznaczyć, że w ca-

łym tym procesie cele wychowania wiążą się ściśle z systemem wartości 

akceptowanym przez jego uczestników i partnerów działalności wywo-

ławczej. „Systemy wartości wychowawcy i wychowanka nie zawsze są 

zbieżne. Jest to zrozumiałe z rozwojowego punktu widzenia”5. Zada-

niem wychowawcy jest takie oddziaływanie, by „przeszczepiać” na 

grunt wychowanka zamierzony przez niego system aksjologiczny. Jest 

to prawdziwie doniosłe i wielkiej wagi zadanie, gdyż powinno się od-

bywać w świadomości, że „wszelkie wychowanie jest samowychowa-

niem”6, a wszelkie akty zewnętrzne wobec niego, w tym działalność wy-

chowawcy, mają jedynie charakter pomocniczy. „Samowychowanie 

podkreśla konieczność własnego wysiłku w pracy wychowawczej, nie 

wykluczając wpływu innych czynników, kładzie ono nacisk na tę we-

wnętrzną pracę, którą każdy musi nad sobą przeprowadzić, i której 

nikt i nic zastąpić nie może. W samej rzeczy, aczkolwiek wpływ innych 

                                              
4 M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, t. 2, PWN, 

Warszawa 1980, s. 27. 
5 M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia..., s. 35. 
6 J. Woroniecki, Wychowanie człowieka. Pisma wybrane, Wydawnictwo Znak, Kra-

ków 1961, s. 319. 
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czynników na wychowanie jest bardzo ważny, to jednak najważniejszym 

momentem w tym procesie jest własny wysiłek wewnętrzny rozumu, 

woli i serca, i gdy jego zabraknie, najgorliwsze zabiegi tamtych czynni-

ków rozbijają się o brak dobrej woli”7. Na tej podstawie Woroniecki wy-

suwa tezę, że „właściwym wychowawcą jest każdy sam dla siebie przy 

pomocy innych czynników”8.  

Wychowawca może jedynie dopomóc wychowankowi, ale nie jest w 

stanie zastąpić go w tym co najważniejsze – w podejmowaniu właści-

wych decyzji. Gdyby próbował to robić, dopuściłby się zaprzeczenia te-

go, co w wychowaniu najistotniejsze – pomocy w formowaniu samo-

dzielnej osobowości. Woroniecki uważa, że wychowawca „winien umieć 

rozumnie wpływać na proces kształtowania się woli w wychowanku  

i znać wszystkie środki, które do tego służą, ale jednocześnie nie powi-

nien się on łudzić, aby ta praca była też całkowicie w jego ręku, jak to ma 

miejsce w innych dziedzinach twórczości ludzkiej. Jego wpływ w sto-

sunku do samej woli będzie zawsze tylko pośredni, nawet zewnętrzny; 

sam proces powstawania w woli stałych usposobień jest czymś samo-

rzutnym, tak jak samorzutny jest każdy wolny czyn człowieka wypływa-

jący z jego rozumnej woli. Podniecić do niego i zachęcić z zewnątrz może 

i kto inny, ale wykonać go wewnętrznie i utrwalić sobie w ten sposób 

samą zdolność wykonywania go może jedna tylko wola”9.  

Wynika z tego, że każdy będąc wezwany do pracy nad sobą ponosi 

odpowiedzialność za to, kim się stanie. Implikuje to odpowiedzialność, 

jaką obciążony jest wychowawca. Wychowanie jest po prostu realizacją 

jego odpowiedzialności za dziecko, którego prawo do bycia wychowy-

wanym wymaga, by wychowawca przedstawiał autorytet moralny,  

a ten autorytet nie jest niczym innym niż obowiązkiem dorosłego  

w stosunku do wolności dziecka10. Tym bardziej wychowawca nie tylko 

powinien pamiętać o tym wszystkim, czym może wychowankowi 

przyjść z pomocą, ale też i o tym, „czym może mu w tej pracy nad sobą 

                                              
7 J. Woroniecki, O przyszłości ruchu skautowego w Polsce, Kraków 1918, s. 6, za:  

S. Gałkowski, Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania 
moralnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 77. 

8 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 319. 
9 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 196. 
10 Por. S. Gałkowski, Rozwój i odpowiedzialność..., s. 78-79. 
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przeszkodzić. Przeszkodą zaś i utrudnieniem tej pracy samowychowaw-

czej będzie nie tylko to, co wprost deprawuje, jak zachęta do złego albo 

zły przykład, ale i nieumiejętne używanie samych czynników wycho-

wawczych i niedostateczne rachowanie się z samorzutnością procesu 

samowychowania, który się w wychowanku odbywa, z linią jego rozwo-

ju, która nieraz nie odpowiada oczekiwaniom lub choćby z jego tempem 

zbyt powolnym, powodującym zniechęcenie i wybuchy niecierpliwości. 

Tu właśnie staje przed nami niezmierna doniosłość długomyślności  

w pracy wychowawczej”11.  

Długomyślność uważa Woroniecki za podstawową cnotę wycho-

wawcy, umiejscawiając ją zaraz obok cierpliwości, obie zaś zalicza do 

grupy cnoty kardynalnej męstwa. Ich zadaniem jest dać wychowawcy to 

wewnętrzne panowanie nad zniechęceniem, które sprawia, iż mógłby on 

cofnąć się przed napotkanymi przeszkodami i nie osiągnąć zamierzone-

go celu. Cierpliwość i długomyślność zachęcają do czynu i podtrzymują 

wolę wobec napotkanych przeszkód. Jako główną przeszkodę uważa 

miłość własną, która „w najróżnorodniejszych swych przejawach bardzo 

łatwo się maskuje pozorami gorliwości o chwałę Bożą lub też o dobro 

bliźniego. Wystarczy zrobić krótki rachunek sumienia, aby sobie przy-

pomnieć niejeden wypadek, kiedy na przykład niecierpliwienie się na 

brak owoców pracy lub na zbyt powolne i niedostateczne rezultaty było 

tylko wynikiem zawiedzionej miłości własnej, która liczyła, że zwróci na 

siebie uwagę, i która potem umiała bardzo ładnie usprawiedliwić to nie-

cierpliwienie się pozorami gorliwości o samą sprawę”12. Od posiadania 

długomyślności uzależnia Woroniecki również cnoty markujące gniew: 

łagodność, łaskawość lub wyrozumiałość, które wraz z cierpliwością 

stanowią podstawę panowania nad sobą w dziedzinie opanowania po-

ruszeń gniewu – tak ważnej z punktu widzenia oddziaływań wycho-

wawczych. 

Kolejnym przymiotem wychowawcy, który Jacek Woroniecki pod-

kreśla dobitnie, jest umiejętność rozkazywania. Przywołuje on słowa Ste-

fana Garczyńskiego: dać rozkaz i siłę z rozkazem – „to znaczy, jasnym  

i stanowczym wypowiedzeniem swojej woli przelać niejako jej moc, jej 

                                              
11 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 197. 
12 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 194–195. 
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napięcie do duszy dziecka”13. Jest ono „wzbudzaniem w woli porywów 

do tego dobra, które się pragnie wspólnymi siłami uzyskać, i utrwale-

niem ich w podwładnych, tak iżby samorzutnie działały za każdym ra-

zem, gdy wypadnie podporządkować swe dobro osobiste dobru wspól-

nemu”14.  

Dobro wspólne nakłada na nas obowiązek wspierania rozwoju innych 

członków społeczności. Stanowi ono społeczne źródło obowiązku dorosłe-

go w stosunku do wolności dziecka, o którym wspominałem wyżej.  

Drugim źródłem odpowiedzialności wychowawcy jest „sama natu-

ra wychowanka, która zobowiązuje go do samorozwoju, i która będąc 

dobrem podobnie zobowiązuje też wychowawcę. Oznacza to, że wy-

chowywanie nie jest pracą jak każda inna, nie tylko ma znaczenie moral-

ne dla podopiecznych, ale ma charakter moralny samo w sobie”15. Od 

wychowawcy wymaga się więc kompetencji praktyczno-zawodowych, 

ale również przede wszystkim moralności. „Wychowujemy na całe ży-

cie, a poza tym na wieczność i ten trwały rezultat, który by pozostał na 

wieki, winniśmy wciąż mieć przed oczami we wszystkich naszych pra-

cach wychowawczych”16. Trzeba wyrzec się zdecydowanie nieumiarko-

wanego pragnienia, aby widzieć samemu rezultaty swych wysiłków, aby 

się nimi samymi radować. Wspomniana cierpliwość i długomyślność 

powinny wychowawcę utwierdzać, że póki człowiek żyje, zwątpić  

o nim nie wolno. „Z najbardziej zdeprymowanym człowiekiem należy 

tak postępować, aby odczuł i zrozumiał, iż się zawsze ufa w możność 

jego poprawy. Zawsze trzeba dla niego umieć znaleźć jakieś zdrowe 

ziarno, które nieraz długo leżeć będzie martwe lub nawet podeptane  

w jego pamięci, aż wreszcie przyjdzie może chwila, kiedy zacznie kieł-

kować, wzrośnie, zakwitnie i rozpromieni mu duszę”17. 

Konkludując zauważyć należy, że Woroniecki wyróżnia w procesie 

wychowania następujące czynniki sprawcze: podmiot, Boga, społeczeń-

stwo i wychowawcę. Stwierdza on, iż „naczelnym wychowawcą rodu 

                                              
13 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 198. 
14 J. Woroniecki, Umiejętność rządzenia i rozkazywania, Instytut Edukacji Naro-

dowej, Lublin 2001, s. 58. 
15 S. Gałkowski, Rozwój i odpowiedzialność..., s. 79. 
16 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 199. 
17 Tamże. 
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ludzkiego jest Bóg, który jako narzędzia swej akcji wychowawczej uży-

wa najświętszego człowieczeństwa Chrystusa Pana”18. Tylko Bóg ma 

możność kształtowania duszy ludzkiej od wewnątrz jako stwórca czło-

wieka i wszystkich jego władz podlegających wychowaniu. Wychowaw-

czą rolę społeczeństwa rozumieć należy jako całokształt wszystkich rela-

cji międzyludzkich, w jakich uczestniczy wychowanek. „Istotnym wy-

chowawcą jest przede wszystkim grupa społeczna, a nie jednostki  

w jej skład wchodzące. Nie ojciec ani matka są naczelnymi wycho-

wawcami, ale rodzina. Tak samo nie wychowawca klasowy, nie kie-

rownik szkoły jest naczelnym wychowawcą, ani nawet grono nauczy-

cielskie – ale szkoła”19. Nie można zapomnieć, że głównym wycho-

wawcą jest przede wszystkim rodzina i duchowa rodzina, czyli Ko-

ściół20. 

 

 

Nawyki i sprawności 

Wychowanie człowieka to po prostu nawykanie (przyzwyczajanie 

się) do dobra. „Przyzwyczajanie się do postępowania we wszystkich 

dziedzinach życia ludzkiego zgodnie z wymaganiami moralności jest 

tedy głównym zadaniem wychowania. Stąd wynika, że pedagogika, jako 

nauka o wychowaniu, winna uważać za główne swoje zadanie dokładne 

poznanie tego procesu przyzwyczajania się, nabierania nawyków czy też 

sprawności, a to zarówno dodatnich (cnót), które należy zaszczepiać, jak 

i ujemnych (wad), z którymi należy walczyć, aby je opanować i wyko-

rzenić”21.  

Naszą analizę nawykania i zdobywania sprawności proponuję roz-

począć od rozróżnienia obu, gdyż dwa te wyrazy nie są jednoznaczne, 

bynajmniej oznaczają dwa zjawiska psychicznie dość różne.  

• „Nawyk zawiera w sobie pojęcie czegoś, co działa automatycz-

nie, bez każdorazowego udziału naszej świadomości, a więc i niezależ-

                                              
18 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 26. 
19 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 25; por. także J. Woroniecki, Katolicka etyka...,  

t. II, cz. 2, s. 116-117. 
20 S. Gałkowski, Rozwój i odpowiedzialność..., s. 80. 
21 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 34. 
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nie od naszej woli; oznacza on przeto pewne zmechanizowanie działal-

ności będące wynikiem dłuższego powtarzania tej samej czynności”22.  

• Sprawność nie tylko nie ma w sobie tej cechy zmechanizowania, 

„ale przeciwnie, oznacza wzmożenie zdolności świadomego spełniania 

jakiejś czynności, dokonywania jej lepiej, szybciej, bez wahań i namysłu, 

ale nie bez zastanowienia i udziału wyższych funkcji psychicznych – ro-

zumu i woli. Sprawność przeto nie zawiera w sobie pojęcia zautomaty-

zowania lub zmechanizowania, i to ją różni od nawyku. Bezmyślne ki-

wanie nogą nazwiemy nawykiem – nie sprawnością, natomiast technikę 

w palcach pianisty nazwiemy sprawnością – a nie nawykiem”23.  

Istotna do wychwycenia jest zależność, jaka zachodzi pomiędzy 

sprawnością a nawykiem. Otóż nawyk nie wytwarza sprawności, zaś 

sprawność wytwarza zawsze pewne nawyki. Po pewnym czasie mogą 

one działać same już nie jako sprawności, ale jako nawyki.  

Powyższe definicje zdają się jasno uwypuklać różnicę pomiędzy 

nawykiem a sprawnością. Okazuje się jednak, że często obie są mylone. 

Przyczyną tej pomyłki jest nie dość ścisłe rozróżnienie w naszej psychice 

poziomu umysłowego i zmysłowego, a za tym i właściwych im praw 

działania i rozwoju. Powoduje to sprowadzenie życia umysłowego 

(działalności rozumu i woli) do niższych czynności poznania i pożąda-

nia zmysłowego. Zagubienie tej różnicy najczęściej wynika z przyj-

mowanej koncepcji człowieka – w tym wypadku z nieuznawania du-

chowo-cielesnej natury ludzkiej. „Gdy się nie uznaje ścisłego, organicz-

nego lub – aby się ściślej wyrazić – substancjalnego związku duszy z cia-

łem, nie sposób o czynnościach duchowych nic wiedzieć i cała psycholo-

gia ogranicza się wtedy do jednej tylko dziedziny zmysłowej”24. 

Jak widzimy, nawyk nie absorbuje naszych władz umysłowych,  

w związku z tym z punktu widzenia tychże rozważań większą rolę od-

grywać będzie sprawność. Należy przyjrzeć się jej bliżej, aby lepiej wy-

odrębnić jej cechy i jednocześnie nie pozostawić zupełnie na uboczu na-

wyku, z nim właśnie należy ją porównać.  

Sprawność obejmuje bardzo szeroki zakres dość różnych zjawisk. 

Będzie sprawnością każda dobrze posiadana umiejętność teoretyczna 

                                              
22 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 36. 
23 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 37. 
24 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 39. 
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(wiedza) i praktyczna (rzemiosło, sztuka, roztropność). Do sprawności 

zaliczyć należy również cnoty moralne oraz wady. Pierwsze będą 

wzmagać człowieka do czynów zgodnych z prawem moralnym i na-

czelnym jego celem, drugie stanowią „uzdolnienie” do czynów przeciw-

nych prawu moralnemu i zdążających do celu poszczególnego, który za-

jął miejsce celu ostatecznego. Umiejętności usprawniają funkcje poznaw-

cze, zaś cnoty i wady obejmują dziedzinę funkcji dążenia czy też pożą-

dania. Zachodzi między nimi wiele zależności, które nie wykluczają ist-

nienia również i szeregu różnic, dotyczących powstania, rozwoju, funk-

cjonowania i zamierania.  

Po raz kolejny zaznaczyć należy, że punktem wyjścia naszych roz-

ważań będzie „podkreślenie różnicy między duszą a ciałem, przy mniej 

silnym stwierdzeniu, że między tymi dwoma pierwiastkami, z jakich 

się nasza natura składa, jest ścisły, organiczny, albo – powiedzmy po-

prawniej – substancjalny związek, który nam pozwala w całokształcie 

naszego życia psychicznego odkryć działalność funkcji czysto ducho-

wych i wyodrębnić je od funkcji duchowo-zmysłowych”25. 

Dusza posiada wiele specyficznych i odrębnych uzdolnień do czy-

nów chociażby z tego tytułu, że daje ciału pierwiastek ożywiający, 

uzdalniając je do życia. Część z nich wykonywana jest za pomocą orga-

nów cielesnych. Wśród nich wymienić należy niewątpliwie: funkcje mo-

toryczne, fizjologiczne, poznawcze i pożądawcze z dziedziny zmysłowej. 

Pozostałe jest zdolna spełniać bez pomocy organów cielesnych, które 

mimo to mają w nich swój pewien niewielki udział – zaliczymy do nich  

z pewnością wchodzenie w kontakt z rzeczywistością, z którą jedynie 

przy pomocy ciała, pozostając w nim, dusza może się kontaktować za 

pomocą zmysłów. Zatem jej praca czysto duchowa operuje zawsze da-

nymi dostarczanymi jej przez zmysły. Dzięki swoim uzdolnieniom  

w danych dostarczonych drogą zmysłową dusza potrafi odkrywać 

składniki niematerialne, pozostające nieuchwytnymi dla zmysłów. Tą 

drogą potrafi dusza poznawać rzeczywistość, więcej, samą siebie, a na-

wet wznieść się ponad siebie i odkryć istnienie naczelnego pierwiastka 

duchowego, czyli Boga.  

                                              
25 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 42. 
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Zdolność poznawania przynależna jest wszystkim duchom, po-

cząwszy od nie stworzonego i nieskończonego, to jest Boga, poprzez du-

chy czyste, na duszy ludzkiej skończywszy. Z tej zdolności poznania 

wypływa następne z konieczności drugie uzdolnienie każdego ducha – 

zdolność do chcenia. Wyrasta ona z faktu poznania, który wskazuje, czy 

to, co zostało poznane, odpowiada podmiotowi poznającemu, stanowi 

dla niego coś dodatniego, czy też ujemnego. W dalszej kolejności poja-

wia się swoiste napięcie w duszy skierowane do albo od poznanego 

przedmiotu. Nazywamy je chceniem czy niechceniem lub upodobaniem 

albo nieupodobaniem. Jako następne rodzą się w duszy pożądanie lub 

odraza, radość lub smutek i inne. Dzięki tym istotnym cechom ducha – 

poznaniem i chceniem rozwija on całą swą działalność26.  

Z wychowawczego punktu widzenia bardzo ważne jest uznanie, że 

te dwa najważniejsze uzdolnienia duszy – poznawcze, rozum i pożą-

dawcze, wola – „podlegają same w sobie (a nie tylko w swych orga-

nach wychowawczych) rozwojowi, że ich potencjalność też potrzebuje 

usprawnienia na to, aby mogły łatwo, szybko i nawet z zadowoleniem 

rozwijać swą działalność. Idzie następnie o to, aby uznać, że ten proces 

usprawniania funkcji duchowych podlega innym prawom, niż to ma 

miejsce, gdy idzie o niższe funkcje zmysłowe, a to dla tej racji, że poten-

cjalność ducha i potencjalność materii jest istotnie różna i innymi 

prawami rozwoju się rządzi. Na tym właśnie polega różnica między 

nawykiem a sprawnością (...)”27. 

Zdarza się tak, że ten element sprawności, jakim jest czynnik po-

znawczy, bywa trudny do dostrzeżenia. Właśnie tym się często tłumaczy 

mieszanie nawyku ze sprawnością. Może nieraz nawet się on ukryć, tak, 

że powierzchowny obserwator go nie spostrzeże i odniesie wrażenie, że 

ma do czynienia wyłącznie z czynnością zautomatyzowaną – nawyko-

wą, w której świadomość, a więc i zastanowienie się nie odgrywa żadnej 

roli. Istotnie, „im bardziej czyn wypływa z ugruntowanej sprawności, 

tym mniej potrzebuje namysłu (...) jednak (...) nie należy tego tak poj-

mować, jakoby czyn wynikający ze sprawności mógł się zupełnie obejść 

bez zastanowienia (...)”28. 

                                              
26 Por. J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 45. 
27 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 46. 
28 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 48. 
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Sprawność znacznie skraca proces myślowy, redukując go nawet  

w codziennych drobiazgach jedynie do niezbędnego minimum. Pozosta-

je zawsze przebłysk zastanowienia jako konieczny element w uregulo-

waniu naszego czynu w kontekście zamierzonego celu i towarzyszących 

mu okoliczności. Właśnie w tym ukryta jest doniosłość sprawności, że 

ułatwia nasze postępowanie, oszczędzając energii życiowej i przyśpie-

szając działania. Jest ona zgromadzonym doświadczeniem, które pozwa-

la bez wahania dojść do powzięcia postanowienia, które najlepiej odpo-

wiada celowi i warunkom danego położenia. Wspomniane zgromadzone 

doświadczenie to jakby bank danych, do którego zawsze można sięgnąć, 

by odnaleźć już przemyślane sądy praktyczne, uzdolnione jednocześnie 

do nagięcia się i przystosowania do wciąż zmiennych warunków.  

Istotnie sprawność zdobywa się latami doświadczeń i przemyśleń, 

co owocuje skracaniem czasu zastanawiania się przed decyzją, która sa-

morzutnie budzi się w umyśle, bez świadomych wysiłków, aby ją sobie 

zbudować z elementów przechowywanych w pamięci. Mimo że proces 

ten przebiega często „w mgnieniu oka”, to pozostaje daleki od nawyku. 

Zawsze występuje w nim krótki samorzutny moment świadomego sta-

nowienia, będący kulminacyjnym punktem w działalności wypływającej 

z ugruntowanej sprawności, którego nie posiada się od urodzenia, ale 

zdobywa się go długim wysiłkiem samowychowawczym29. 

Przychodzi tutaj na myśl przywołany już przy omawianiu celowości 

w działaniach człowieka problem wolności. Słusznie można by stwier-

dzić, że „każdy, kto dochodzi do silnie uregulowanej w swym charak-

terze cnoty lub wady, niewątpliwie nakłada na siebie pewne ograni-

czenie w tym sensie, że daje przewagę jakiejś jednej skłonności – do 

dobrego albo do złego”30. Nie krępuje to jednak w niczym naszej wolno-

ści. Przeciwnie, raczej utrwala ją w kierunku raz dokonanego wyboru. 

Dając skłonność do pewnego jednolitego postępowania, sprawność nie 

wyklucza możliwości czynów przeciwnych, a w ten sposób człowiek 

nakłada sam sobie jakby stały hamulec wrodzonym skłonnościom, które 

są sprzeczne z moralnością, wzmacniając je jednocześnie w kierunku 

dobra.  

                                              
29 Por. J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 49–50. 
30 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 50. 
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Skłonności te wynikają z duchowego usprawnienia naszych naczel-

nych funkcji umysłowych i nazywamy je cnotami. Biorą one udział  

w wykonywaniu wolnych naszych czynów. Mimo iż sprawności intelek-

tualne w swoim działaniu nie są wolne, lecz uzależnione od obiektyw-

nych określonych norm, to ich użycie pozostaje całkowicie w naszej dys-

pozycji, tak, iż możemy się posługiwać nimi, kiedy chcemy – zatem  

w żaden sposób nie ograniczają naszej wolności. Właśnie ten pierwiastek 

wolności, tak charakterystyczny dla sprawności, jest jej odróżnieniem od 

nawyku.  

Przywołany pierwiastek wolności implikuje kolejną cechę sprawno-

ści. Jest nią umiar. „Szczytem doskonałości jest umieć zachować umiar 

we wszystkim, co się robi. To właśnie mają zapewnić naszemu postę-

powaniu sprawności”31. „Sprawność ma w sobie zawsze pewną pla-

styczność czy też elastyczność, która sprawia, że człowiek umie wymie-

rzyć swój czyn i przystosować go do okoliczności, do warunków, wśród 

których ma działać. Na tym polega umiar, który w potocznej mowie na-

zywamy taktem. On to właśnie świadczy, że w sprawności zawsze dzia-

ła i rozum, i wola – że jest w niej zawsze i świadomość, i wolność”32. 

Na końcu warto wymienić jeszcze jedną cechę, charakteryzującą 

sprawność. Występuje ona również w nawykach, choć w nich jest jedy-

nie czysto funkcjonalna. Mowa o zadowoleniu. „Tam, gdzie go nie ma, 

sprawność nie doszła jeszcze do pełni dojrzałości, nie opanowała bo-

wiem widocznie wszystkich oporów, które jej stały na przeszkodzie i nie 

doszła do stałego umiłowania przedmiotu”33. 

W tym miejscu przypomnę przedstawione wyżej cechy sprawności, 

są nimi: 

a) przyspieszenie i usprawnienie naszego postępowania; 

b) wolność; 

c) umiar; 

d) zadowolenie. 

Nasza jaźń posiada zdolność do refleksji nad własnymi czynami. 

Dzięki temu człowiek może świadomie wpływać na ich potencjalność. 

Więcej, może potencjalność tę ćwiczyć, kształtować, nadawać jej te lub 

                                              
31 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 51. 
32 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 52. 
33 Tamże. 
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inne skłonności, którymi następnie będzie się mógł posługiwać wedle 

swojej woli, gdy zajdzie potrzeba. „Na tym (...) polega sprawność. Na-

danie jej sobie jest możliwe jedynie dlatego, że funkcje nasze umysłowe 

mają te dwie właściwości: jako duchowe są zdolne do refleksji nad wła-

snymi czynnościami, a jako stworzone i związane z ciałem, są w małym 

stopniu zaktualizowane i przez to mają w sobie głęboką potencjalność 

wymagającą usprawnienia. Przez to, że możemy chcieć chcieć, jesteśmy 

w stanie chcenie nasze wychować, utrwalić w obranym przez nas kie-

runku i wzmocnić. Wyrażenie »siła woli« nie jest czczym frazesem, jak 

chcą niektórzy psychologowie, ani też nie jest łudzeniem się, że tę siłę 

można w pewnych granicach wzmóc przez usprawnienie”34. 

 

 

Cnota społeczna – sprawiedliwość współdzielcza 

Omawianie zagadnień sprawności moralnych w wychowania wg 

Jacka Woronieckiego wymaga, by dokładniej przyjrzeć się cnocie spra-

wiedliwości i by dłużej zatrzymać się nad sprawiedliwością współdziel-

czą, która w dużym stopniu warunkuje funkcjonowanie człowieka w re-

lacjach do innych.  

Cechą charakterystyczną cnoty sprawiedliwości – w odróżnieniu od 

innych cnót – jest to, że ma ona na względzie „nie to, czego potrzebuje 

lub chce dla siebie działający osobnik, ale to, co się od niego należy 

komuś innemu, z kim znajduje się w jakimś stosunku”35. Cnota spra-

wiedliwości implikuje dwa korelatywne pojęcia; uprawnienie i obowią-

zek. Pierwsze oznacza rację, dla której coś się komuś od nas należy, dru-

gie natomiast wynika z pierwszego, gdyż gdzie nie ma uprawnienia, nie 

ma też obowiązku. Każde uprawnienie bowiem pociąga za sobą obowią-

zek rachowania się z nim. Zatem możemy stwierdzić, że pod względem 

wychowawczym zadaniem sprawiedliwości będzie wpojenie poczucia 

obowiązkowości – czułości sumienia na czyjeś uprawnienia.  

Od terminu uprawnienie musimy jeszcze odróżnić termin prawo. 

„Terminu prawo będziemy używać dla oznaczenia rzeczowej, obiek-

tywnej normy postępowania (lex), zaś dla oznaczenia względu na to, co 

                                              
34 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 55. 
35 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II, cz. 2, Lublin 1985, s. 69. 
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się na jej mocy komuś należy (ius), używać będziemy zwykle terminu 

uprawnienie”36. 

W ramach samego uprawnienia należy rozróżnić różne jego rodzaje, 

wynikające z samej naszej natury ludzkiej, złożonej z pierwiastka ciele-

snego i duchowego, mianowicie: 

a) uprawnienia przyrodzone fizyczne – wszystko co odnosi się do 

utrzymania życia od jego strony zmysłowej; 

b) uprawnienia przyrodzone duchowe – np. do poznania prawdy, 

do dobrej sławy itp.; 

c) uprawnienia wynikające z życia w społeczeństwie – wynikają-

ce z podwójnego stosunku, jaki zachodzi pomiędzy każdą grupą spo-

łeczną a jej członkami: ona ma pewne uprawnienia względem nich, ale  

i one względem niej je posiadają. 

Istnieją uprawnienia, które grupa daje jednostce, a które – w odróż-

nieniu od przyrodzonych – nazywać będziemy pozytywnymi. Różnica 

ta, podobnie jak przy prawach, polega na jedności i niezmienności pod-

stawowych praw przyrodzonych przy ogromnej rozmaitości i zmienno-

ści praw pozytywnych. Właśnie nimi ludzie ujmują w karby swe współ-

życie.  

Uprawnienia też będziemy rozróżniać na przyrodzone – te, które są 

dla wszystkich wspólne, niezmienne i bardzo ogólnikowe, oraz pozy-

tywne – będące już bardziej określone i różne wśród rozmaitych ludów, 

a jednocześnie i zmienne. Ta wielopostaciowość uprawnień w całości in-

teresuje cnotę sprawiedliwości. Każda z cnót, która będzie usprawniać 

wolę do rachowania się z wszelkimi uprawnieniami, jakie inni wzglę-

dem nas mieć mogą, zaliczać się będzie do grupy – kardynalnej cnoty 

sprawiedliwości37.  

W grupie cnoty kardynalnej sprawiedliwości wymienić należy te, 

których przedmiotem są uprawnienia jednostek.  

Pierwszą stanowi sprawiedliwość wymienna – potocznie zwana 

„uczuciowością”. „Zadaniem jej jest regulować stosunki między człon-

kami społeczeństwa, tak iż przedmiotem uprawnień i przedmiotem od-

powiadających im obowiązków są tu zawsze odrębne od siebie jednostki 

lub grupy społeczne. Obejmuje ona także i stosunki jednostki do grup 
                                              

36 J. Woroniecki, Katolicka etyka..., t. II, cz. 2, s. 70. 
37 Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka..., t. II, cz. 2, s. 70–74. 
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społecznych, ale wtedy traktuje te grupy jako jednostki odrębne, wzglę-

dem których druga strona nie ma charakteru podporządkowanych im 

części”38.  

Druga to sprawiedliwość rozdzielcza „mająca za przedmiot także 

uprawnienia jednostek, ale już nie względem tej grupy, której są cząst-

kami. Przedmiotem uprawnień są tu jednostki jako części społeczeństwa, 

ale podmiotem obowiązków jest sama grupa społeczna i czuwać nad ich 

wykonaniem winni ci, którzy są postawieni na jej czele”39.  

Trzeci rodzaj stanowić będzie przywoływana w tytule paragrafu 

sprawiedliwość współdzielcza, której naczelnym przedmiotem będą 

uprawnienia i obowiązki, jakie jednostki mają między sobą czy to wobec 

grup społecznych.  

Porównując między sobą te trzy formy sprawiedliwości dojdziemy 

od razu do wniosku, że nie można ich traktować równo – jednakowo, ze 

względu na rodzaj. Rodzajowo równe są sprawiedliwość rozdzielcza  

i wymienna, które posiadają ten sam przedmiot, zaś różnią się podmio-

tem. Sprawiedliwość współdzielcza nie posiadając wspólnego składnika 

rodzajowego z poprzednimi, wznosi się ponad nie, będąc cnotą general-

ną – prawzór sprawiedliwości w stosunkach międzyludzkich, nad którą 

w życiu przyrodzonym nie znajdzie się nic wyższego, zaś w nadprzyro-

dzonym jedynie miłość chrześcijańska40. Wszystkie cnoty związane  

z kardynalną cnotą sprawiedliwości i zaliczane do jej grupy mają za 

przedmiot coś, co ma wzgląd na uprawnienia, jakie jedni mają wobec 

drugich.  

Podmiot sprawiedliwości stanowić będzie wola, gdyż ona jest moto-

rem chcenia w naszym życiu psychicznym. „Tylko wola kierowana 

światłem rozumu może wznieść się ponad wzgląd na własne dobro  

i zdążać do dobra cudzego”41.  

Wola pozostając władzą czysto duchową, nie daje się rozłożyć na 

czynniki – jest prosta. Jedyne, co można w niej wyróżnić, to podstawowe 

czynności w stosunku do własnego przedmiotu. To właśnie pozwala 

rozróżnić dwie jej tendencje, które winna utrwalić sprawiedliwość: czyń 

                                              
38 J. Woroniecki, Katolicka etyka..., t. II, cz. 2, s. 75. 
39 J. Woroniecki, Katolicka etyka..., t. II, cz. 2, s. 75–76. 
40 Por. J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 162. 
41 J. Woroniecki, Katolicka etyka..., t. II, cz. 2, s. 78. 
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dobro, zła unikaj. Chodzi tutaj o przejawy dobra w stosunkach między-

ludzkich, w których prawo określa uprawnienia jednostek i grup. Do-

brem jest liczenie się z nimi – to warunkuje ład życia społecznego. Naru-

szanie ich powoduje zaburzenia tego ładu. Można powiedzieć, że „pod-

stawowym składnikiem sprawiedliwości jest ten nastrój woli, który po-

lega na upodobaniu w porządku społecznym określanym przez prawo  

i który możemy nazwać praworządnością. Jest to chęć, aby żyć w ładzie 

społecznym, współdziałać w zaprowadzaniu go, utrzymaniu i rozwija-

niu, co wymaga liczenia się w całym postępowaniu z uprawnieniami 

społeczeństwa i jego członków”42. 

Można na tym etapie dokonać krótkiego podsumowania. Otóż, cno-

ta sprawiedliwości wznosi się ponad wszystkie cnoty moralne. „Wła-

dzą, którą usprawnia, jest sama wola – naczelny motor naszego życia 

duchowego – a za przedmiot ma całokształt uprawnień międzyludz-

kich obejmujących najistotniejsze obowiązki moralne, które prawo na 

każdego z nas nakłada i które czynią z nas wszystkich jedną ograni-

czoną całość duchową”43.  

Przy ustalaniu praw (obyczajowych czy ustawowych) kierujemy się 

zawsze tym, co zdarza się w zwykłej większości przypadków. Z do-

świadczenia można wywieść, że bywają jednak sytuacje, które należąc 

do rzadkości, nie mają swojego odnośnika w prawach, a przez swą nie-

typowość nie dają do siebie istniejącego prawa zastosować, ponieważ 

taka próba mogłaby okazać się jawną niesprawiedliwością. W takich 

wypadkach należy odwołać się do cnoty słuszności, która jest wyższa 

nad sprawiedliwość niezdolną objąć i przewidzieć wszystkiego, co może 

się zdarzyć w życiu ludzkim. „Słuszność nie sądzi podług prawa pisa-

nego, z konieczności bardzo szczegółowego, a i prawo obyczajowe win-

na ona nieraz pominąć – winna kierować się poczuciem sprawiedliwości, 

które dyktuje zdrowy rozsądek, opierając się na przyrodzonej uczciwo-

ści i biorąc pod uwagę przyrodzone wymagania moralności”44.  

Wspominając o stosowaniu pojęcia słuszności jako korygującej 

sprawiedliwość w prawodawstwie wszystkich czasów, począwszy od 

Prawa Rzymskiego (aequitas), Woroniecki zauważa, że uznawanie po-

                                              
42 J. Woroniecki, Katolicka etyka..., t. II, cz. 2, s. 79. 
43 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 166–167. 
44 J. Woroniecki, Katolicka etyka..., t. II, cz. 2, s. 82. 
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trzeby słuszności w tymże prawodawstwie celem wyrównania braków 

sprawiedliwości świadczy pośrednio o uznawaniu istnienia prawa nad-

przyrodzonego45. 

Z powyższego jasno wynika, że słuszność jest niezbędna do zapew-

nienia sprawiedliwości możliwości odgrywania naczelnej roli, jaka jest 

jej przeznaczona. Rola ta to między innymi określanie obowiązków, jakie 

jednostka wobec społeczeństwa posiada. Ich główny podział zarysowuje 

się następująco: 

1) poszanowanie prawa i posłuszeństwo wobec niego; 

2) obowiązki wobec naczelnej społeczności, jaką jest państwo: 

a) ofiara z majątku (podatki); 

b) ofiara z życia (służba); 

c) obowiązek pracy. 

Poszanowanie prawa i posłuszeństwo dla niego nie jest tym sa-

mym co „posłuszeństwo dla rozkazów przełożonych, które wywodzi się 

z posłuszeństwa dla prawa i czerpie swą moc z niego. Człowiek z gruntu 

sprawiedliwy jest zawsze już z góry skłonny wypełnić to, czego żądają 

prawa państwa, w którym żyje, i gdy coś zamierzy, a spostrzeże, że nie 

da się to wykonać w ramach dozwolonych przez prawo, zaraz będzie 

gotów odstąpić od zamiaru, nie czekając na zakazy”46. „Sprawiedliwość 

współdzielcza ma właśnie ugruntować z prawami obowiązującymi 

wszystkich i zapewniającymi jedność i spoistość społeczeństwa”47. To 

właśnie poszanowanie prawa, głęboko zakorzenione w obyczajach spo-

łeczeństwa, daje mu wielką spoistość, ugruntowuje ład i porządek. Jedy-

nie cnota sprawiedliwości współdzielczej mocno ugruntowana w su-

mieniu stale skłania do uznania dobra wspólnego ponad dobro osobiste, 

a tym samym warunkuje dobrobyt państwa. 

Ofiara z majątku. Podatki są „koniecznością życia społecznego; 

wymaga ono, aby ci, którzy poświęcają cały swój czas sprawom dobra 

wspólnego, mieli zapewnione pełne utrzymanie. (...) Sumienne płacenie 

podatków należy do zakresu sprawiedliwości współdzielczej”48.  

                                              
45 Por. J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 169. 
46 J. Woroniecki, Katolicka etyka..., t. II, cz. 2, s. 84–85. 
47 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 171. 
48 J. Woroniecki, Katolicka etyka..., t. II, cz. 2, s. 88–89. 



Sprawności moralne w wychowaniu wg o. Jacka Woronieckiego 

 

163 

Ofiara z życia. „Oprócz świadczeń rzeczowych, obywatele mogą 

być powołani jeszcze i do świadczeń osobistych, a z nich najważniejsza 

jest służba wojskowa w obronie kraju. (...) Obowiązek służby wojskowej 

wchodzi do zakresu sprawiedliwości współdzielczej, żąda bowiem od 

członka społeczeństwa poświęcenia się dla całości. Ofiara zaś, której żą-

da, jest największa, jaka w życiu ludzkim może być poniesiona, dotyczy 

bowiem największego dobra doczesnego, którym jest życie. Toteż śmierć 

za ojczyznę zawsze była i będzie uważana za największy dowód zapar-

cia się siebie dla dobra wspólnego”49. W tym miejscu należy przytoczyć 

jeszcze choćby służbę lekarzy oraz koniecznie – wynikające z potrzeby 

ciągłego odradzania się społeczeństwa w nowych pokoleniach – zadania 

ciążące na kobietach. 

Obowiązek pracy. „Pracą jest każdy wysiłek człowieka, czy to jego 

mięśni, czy umysłu, mający na celu przetwarzanie otaczającego nas 

świata i nadawanie mu nowej wartości; pożytecznej dla niego samego  

i dla innych. Każda przeto praca mająca ten charakter zasługuje na sza-

cunek, bo każda świadczy, że ten, kto ją spełnia, nie chce być tylko bier-

nym uczestnikiem tego ogólnego dobrobytu, jaki mu zapewnia społe-

czeństwo”50. 

Niedopełnianie obowiązków wynikających z cnoty sprawiedliwości 

współdzielczej podciąga za sobą szereg zjawisk, które jej zagrażają. Do 

najważniejszych zagrożeń wg Woronieckiego zaliczyć należy: 

1) prywatę: 

a. nieświadomą; 

b. świadomą; 

2) świadome ataki na dobro wspólne. 

Prywata to przenoszenie „własnych korzyści nad dobro wspólne. 

Miłość własna w tym sensie, w jakim oznacza te odśrodkowe dążenia do 

zaspokojenia wszystkich pragnień swego ja z uszczerbkiem dobra cało-

ści – oto źródło wszelkiej anarchii w społeczeństwie i ona to jest owym 

specyficznym złem, które się przeciwstawia sprawiedliwości współ-

dzielczej. Przyjmuje ona dwie postacie: nieświadomą i świadomą”51.  

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z zupełną obojętnością na 

                                              
49 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 177–178. 
50 J. Woroniecki, Katolicka etyka..., t. II, cz. 2, s. 88. 
51 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 180. 
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wspólne dobro społeczeństwa, w drugim zaś nastrój obojętności zostaje 

podniesiony do godności zasady: szary obywatel winien zajmować się 

swymi prywatnymi sprawami, a pieczę o sprawy ogólne pozostawić 

rządowi i zupełnie się do nich nie mieszać. 

O świadomych atakach na dobro wspólne Woroniecki pisze, że  

w swych przejawach zewnętrznych gorsze, choć „mniej szkodliwe na 

daleką metę (bo nie mające danych do trwania), są świadome ataki na 

dobro wspólne społeczeństwa, ataki będące zaprzeczeniem przyrodzo-

nych więzów łączących ludzi, a co za tym idzie – przeciwstawiające się 

radykalnie wymaganiom sprawiedliwości współdzielczej. Tendencje te 

nazywamy anarchizmem lub nihilizmem”52. W takich sytuacjach w du-

szach obywateli nie może się ugruntować sprawiedliwość współdziel-

cza. Dla jej realizacji potrzebne są wspólne wszystkim normy postępo-

wania, a tych być nie może, gdy brak tego nadrzędnego organu dla uch 

ustanawiania, jakim jest państwo i sprawujący w nim władzę rząd. 

Na koniec pozostaje do rozpatrzenia sprawa wychowywania spra-

wiedliwości współdzielczej. Otóż Woroniecki uważa, że „najważniej-

szym środkiem wychowawczym pod tym względem jest ten ład i po-

rządek, jaki winien otaczać dziecko od pierwszej chwili, gdy na świat 

przyjdzie, a szczególnie od chwili, kiedy budzić się w nim zaczynają 

pierwsze przebłyski zastanowienia się nad sobą i nad swym otocze-

niem!”53. Rodzice i wychowawcy sami dbając o ład i porządek będą mo-

gli dając przykład, jak to niejednej zachcianki trzeba sobie odmówić, aby 

wspólnego spokoju nie zakłócić, wymagać go od dzieci. Przykład każ-

dego ze starszych jest tu doniosłej wagi, ale ważniejsze jest stałe oddzia-

ływanie całego zespołu. „Wychowanie jest funkcją społeczną i owoce je-

go są uzależnione w wysokim stopniu od oddziaływania całego środo-

wiska. Nie ojciec i matka wychowują, ani nawet nie rodzice, ale rodzina 

– to małe środowisko, które swym zgodnym współdziałaniem otacza 

dziecko atmosferą ładu, spokoju i bezpieczeństwa”54. Daje to mocny 

fundament pod wychowanie sprawiedliwości współdzielczej, mającej 

później przez całe życie skłaniać do rachowania się z uprawnieniami 

każdej społeczności.  

                                              
52 J. Woroniecki, Katolicka etyka..., t. II, cz. 2, s. 98. 
53 J. Woroniecki, Wychowanie..., s. 184. 
54 J. Woroniecki, Katolicka etyka..., t. II, cz. 2, s. 100. 
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Można łatwo zauważyć, że wszystkie poruszane w tym paragrafie 

kwestie dotyczące cnoty sprawiedliwości są bardzo ogólnikowe. Tłuma-

czy to jednak doskonale ta jej cecha, która czyni z niej najbardziej ogólną 

z cnót, obejmującą niejako w swym łonie wszystkie inne. Chcieć wejść w 

szczegóły, to wkroczyć w dziedzinę innych cnót, a na to nie pozwala 

ograniczona ilość miejsca i zakres tematyczny niniejszej pracy. 
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MORAL ABILITIES IN THE UPBRINGING ACCORDING  

TO JACEK WORONIECKI 

 
Upbringing is developing an ability to choose good. A man develops this skill 

in himself within the space of his whole life. However, the most important period, 
during which different helping institutions accompany the man while upbringing, is 
adolescence. The relationships between them promote the desired virtues and unde-
sired vices. The whole heads for creating the man who, in the name of justice, will be 
realizing inherent rights and will be fulfilling the consequent duties. 

 
Translated by Agnieszka Torończak 

 



Piotr Goniszewski 
Uniwersytet Szczeciński 

 
 

„…JEŚLI JEST JAKĄŚ CNOTĄ…” 
EGZEGEZA LISTU ŚW. PAWŁA DO FILIPIAN 4,8-9 

 

Mimo że św. Paweł wielokrotnie przekazywał założonym przez sie-
bie gminom różne wskazówki odnośnie do życia moralnego, podawał 
konkretne listy takich sprawności, to jedyne użycie przez niego słowa cno-

ta pojawia się w Flp 4,8. Ten fakt sugeruje bliższe przyjrzenie się peryko-
pie Flp 4,8-9. Jaka jest rola rzeczownika cnota w tym fragmencie? Jaki jest 
charakter sprawności moralnych przywołanych przez Apostoła? Czy św. 
Paweł sięgał do źródeł myśli greckiej, czy żydowskiej? Egzegeza Flp 4,8-9 
będzie poszukiwała odpowiedzi na postawione przed chwilą pytania. 

Artykuł jest podzielony na dwa główne rozdziały. W pierwszym 
podane zostaną podstawowe informacje dotyczące listu, czyli data i miej-
sce napisania, integralność dokumentu, itp. Następnie przedstawiony 
zostanie tekst źródłowy w języku greckim i łacińskim oraz tłumaczenie 
polskie z oryginału greckiego. W rozdziale drugim dokonana zostanie 
egzegeza perykopy 4,8-9. 

 
 

1. List św. Pawła do Filipian 

1.1. Podstawowe informacje o Liście św. Pawła do Filipian 

List do Filipian jest wyjątkowym pismem Apostoła Narodów, został 
skierowany do wspólnoty chrześcijańskiej, z którą łączyły św. Pawła 
bardzo silne więzy bliskości i przyjaźni (m.in. Flp 1,7-8; 4,10.14-17). 

Badacze tego dokumentu wysuwają trzy hipotezy związane z miej-
scem i datą powstania listu. Pierwsza z nich wiąże genezę Flp z miastem 
Efez (55–56 r. po Chr.). Druga z kolei koncepcja wskazuje na więzienie 
rzymskie (59–61 r. po Chr.). Trzecia i ostatnia sugeruje, że miejscem na-
pisania listu jest więzienie w Cezarei Nadmorskiej (lata 56–58 po Chr. 
lub 59–61 po Chr.). J. Flis, w swoim komentarzu do Flp, szczegółowo 
analizując wszystkie powyższe trzy hipotezy, stwierdza, że ustalenie 
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miejsca i daty napisania listu jest niezwykle problematyczne. Można 
jednak przyjąć, posiłkując się m.in. argumentem z tradycji wczesno-
chrześcijańskiej (niektóre subscriptio, czy tzw. prolog marcjoński), że to 
właśnie Rzym jest tym miastem, gdzie powstał Flp1. 

Drugi ważny problem związany z analizowanym listem to pytanie  
o jego integralność. W historii egzegezy tego dokumentu wysunięto trzy 
hipotezy2: 

a) Flp jest dziełem jednolitym, 
b) Flp składa się z dwóch połączonych ze sobą pism: np. A 1,1-3,1; 

4,20-23 i B 3,2-4,20, 
c) Flp składa się z trzech połączonych ze sobą dokumentów: np.  

A 4,10-12, B 1,1-3,1; 4,4-7; 4,21-23, C 3,2-4,3.8-9. 
Współczesne badania potwierdzają coraz wyraźniej pierwszą hipo-

tezę, podkreślającą integralność listu. Sugerują to zwłaszcza badania 
słownictwa, składni i kompozycji tego pisma3. 

Nie ma więc powodów, by analizowaną w tym artykule perykopę 
Flp 4,8-9 przypisywać do jakiegoś hipotetycznego dokumentu, który do-
piero w wyniku prac redakcyjnych znalazł się w kanonicznym liście.  

 

1.2. Tekst źródłowy 

Tekst źródłowy, znajdujący się w tabeli poniżej, jest przedstawiony 
w trzech wersjach. Pierwszą kolumnę zajmuje oryginał w języku grec-
kim4. W drugiej pojawia się łacińskie tłumaczenie tej perykopy,  
w wersji Nova Vulgata5. Trzecia kolumna to tłumaczenie na język polski 
tekstu greckiego dokonane przez autora artykułu. 

                                                
1 J. Flis, List do Filipian (NKB.NT IX), Częstochowa 2011, s. 6–69. Szczegółowe 

omówienie miejsca i daty napisania podaje także: W. Rakocy, Paweł Apostoł. Chrono-
logia życia i pism, Częstochowa 20082, s. 186–203. Autor ten opowiada się za hipotezą 
efeską, omawiając racje za i przeciw jej przyjęciu. 

2 Szerzej na ten temat m.in.: A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła. Do Fi-
lipian – Do Kolosan – Do Filemona – Do Efezjan. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz 
(PŚw.NT VIII), Poznań 1962, s. 62–65; J. Gnilka, Der Philipperbrief (HThK.NT X.3), Fre-
iburg – Basel – Wien 1968, s. 5–11; J. Flis, List do Filipian, s. 56–59. 

3 J. Flis, List do Filipian, s. 58. 
4 E. Nestle, B. Aland (red.), Novum Testamentum Graece, Stuttgart 199427. 
5 Nova Vulgata. Bibliorum Sacrorum Editio, http://www.vatican.va/archive/ 

bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_index_lt.html [30.04.2012]. 
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Tekst grecki Tekst łaciński 

(Nova Vulgata) 
Tłumaczenie polskie  

z języka greckiego 

4
8
 To. loipo,n( avdelfoi,( 

o[sa evsti.n avlhqh/( o[sa 

semna,( o[sa di,kaia( o[sa 

àgna,( o[sa prosfilh/( o[sa 

eu;fhma( ei; tij avreth. kai. 

ei; tij e;painoj6( tau/ta 

logi,zesqe\ 
9
 a] kai. evma,qete kai. 

parela,bete kai. hvkou,sate 

kai. ei;dete evn evmoi,( tau/ta 

pra,ssete\ kai. o` qeo.j th/j 

eivrh,nhj e;stai meqV u`mw/nÅ 

48 De cetero, fratres, 
quaecumque sunt vera, 
quaecumque pudica, 
quaecumque iusta, 
quaecumque casta, 
quaecumque amabilia, 
quaecumque bonae famae, 
si qua virtus et si qua laus, 
haec cogitate;  
9 quae et didicistis et 
accepistis et audistis et 
vidistis in me, haec agite; 
et Deus pacis erit 
vobiscum. 

48 Dalej, bracia, wszystko, 
co jest prawdziwe, wszyst-
ko, co dostojne, wszystko, 
co sprawiedliwe, wszystko, 
co czyste, wszystko, co uj-
mujące, wszystko, co do-
brej sławy, jeżeli coś cnotą 
i jeżeli coś godne pochwa-
ły, te bierzcie pod uwagę; 
9 co i nauczyliście się 
 i przejęliście i usłyszeliście 
i widzieliście u mnie, te 
spełniajcie. A Bóg pokoju 
będzie z wami. 

 

 

2. Egzegeza Flp 4,8-9 

Zwrot to. loipo,n( avdelfoi, (dalej, bracia) sygnalizuje rozpoczęcie kolej-
nego fragmentu listu7. W w. 8 wymienionych zostaje sześć przy-
miotników związanych z postępowaniem moralnym. W tym miejscu ro-
dzi się pytanie o źródło tych terminów. Jest to o tyle istotne, że wyznacza 
kierunek poszukiwania właściwego ich kontekstu kulturowego i znacze-
nia. Czy w Flp 4,8 pojawiają się zwroty zaczerpnięte z myśli grecko-
rzymskiej? Czy raczej chodzi o treści wywodzące się z judaizmu, zwłasz-
cza LXX? Egzegeci dawali różne odpowiedzi na wyżej postawione pyta-
nia. Jedni wskazywali na środowisko pogańskiej filozofii antycznej, inni 
zaś wyraźnie odwoływali się do LXX. W polskich komentarzach za 
pierwszą koncepcją opowiadał się A. Jankowski8. J. Flis zajmuje stano-
wisko pośrednie, sugerując, że św. Paweł korzystał zarówno z myśli po-

                                                
6 Niektórzy świadkowie tekstu dodają po e;painoj słowo evpisth,mhj. Fragment ten 

brzmi wtedy: jeżeli coś godne poznania: B.M. Metzger, A Textual Commentary on the 
Greek New Testament, Stuttgart 1994, s. 549. 

7 Szerzej na temat wyrażenia to. loipo,n: J. Flis, List do Filipian, s. 343. 
8 A. Jankowski, Listy więzienne, s. 173. 
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gańskiej, jak i żydowskiej9. Wydaje się, że tło tych cnót może być zlokali-
zowane w oparciu o analizę historyczno-socjologiczną Filippi w czasach 
Apostoła i gminy chrześcijańskiej tam funkcjonującej. Właściwe odtwo-
rzenie środowiska umożliwi ukierunkowanie poszukiwań kontekstu dla 
tych sześciu wartości pojawiających się w w. 8. 

W czasach św. Pawła Filippi było kolonią rzymską. Status ten 
otrzymało najpierw w roku 42 przed Chr., w wyniku bitwy pomiędzy 
Oktawianem Augustem i Markiem Antoniuszem a Brutusem i Kasju-
szem, jaka rozegrała się nieopodal miasta. W roku 31 przed Chr., po bi-
twie pod Akcjum, pomiędzy dawnymi sojusznikami Augustem a Mar-
kiem Antoniuszem, Filippi uzyskało tytuł kolonii na prawie italskim (ius 

Italicum)10. Zwycięzca bitwy, Oktawian August, osiedlił w mieście nie 
tylko weteranów wojennych, jak uczynił to wcześniej Marek Antoniusz, 
ale sprowadził także ludność z Italii. Te dwa niezwykle ważne dla histo-
rii powszechnej wydarzenia, skutkujące ustanowieniem w mieście rzym-
skiej kolonii i wprowadzeniem jej porządku prawnego, znacząco wpły-
nęły na społeczny i kulturowy charakter tego ośrodka11.  

Jaki jest więc socjologiczny obraz Filippi? Patrząc od strony etnicz-
nej, w mieście obecni byli zarówno Rzymianie, Grecy, Macedończycy, 
Trakowie, jak i być może Żydzi12. Według szacunków wybitnego bada-
cze tego miasta P. Pilhofera mogło ono liczyć od 5 do 10 tys. mieszkań-
ców13. P. Oakes szacuje, że koloniści rzymscy stanowili najprawdopo-
dobniej ok. 40% populacji miasta. Pozostałą część tworzyła ludność 
greckojęzyczna14. Pod względem kulturowym i religijnym miasto było 
zdominowane przez rzymską cywilizację, co wyrażało się m.in. w obec-
ności kultu cesarskiego15. Bardzo wymowne w tym kontekście są rów-
nież inskrypcje odnalezione w samym mieście i jego regionie. O ile w in-

                                                
9 J. Flis, List do Filipian, s. 417. 
10 Więcej na temat kolonii: hasło Kolonie, w: J.-C. Fredouille, Słownik cywilizacji 

rzymskiej, Katowice 1996, s. 137–138. 
11 Szerzej na temat historii Filippi: W. Kic, Misja macedońska Pawła Apostoła  

w świetle źródeł archeologicznych, Kraków 2006, s. 49–52. 
12 J. Flis, List do Filipian, s. 32. 
13 P. Pilhofer, Philippi, I. Die erste christliche Gemeinde Europas (WUNT 87), Tü-

bingen 1995, s. 74–76. 
14 P. Oakes, Philippians. From People to Letter (SNTS.MS 110), Cambridge 2001, s. 50. 
15 Więcej na temat religii w Filippi: W. Kic, Misja macedońska, s. 84–87. 
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nych ośrodkach miejskich na wschodzie Imperium Romanum, w tym tak-
że w koloniach, można zauważyć współistnienie tekstów zapisanych 
w języku greckim, jak i łacińskim, o tyle w Filippi występują w zdecy-
dowanej większości inskrypcje łacińskie16.  

W tym miejscu należy zapytać o obecność gminy żydowskiej. Stra-
tegia misyjna św. Pawła zakładała, że gdy przybywał do jakiegoś nowe-
go ośrodka miejskiego, rozpoczynał ewangelizację od synagog (m.in. Dz 
13,14-44; 14,1; 17,1-4). Jak ta sprawa wyglądała w Filippi, przedstawia 
narracja Dz: 

 

th/| te h`me,ra| tw/n sabba,twn evxh,lqomen 

e;xw th/j pu,lhj para. potamo.n ou- 

evnomi,zomen proseuch.n ei=nai( kai. 

kaqi,santej evlalou/men tai/j sunelqou,saij 

gunaixi,n 

I w dzień szabatu wyszliśmy za bramę 
blisko rzeki, gdzie myśleliśmy, będzie 
miejsce modlitwy i usiadłszy rozmawiali-
śmy z zebranymi kobietami (Dz 16,13) 

 

Komentatorzy zwracają uwagę przede wszystkim na termin, którym św. 
Łukasz określa żydowskie miejsce modlitwy. Jest to proseuch,, a nie jak w 
pozostałej części Dz sunagwgh,. Rzeczownik proseuch, może wskazywać, 
że chodzi nie tyle o konkretny budynek przeznaczony na dom modlitwy, 
ale o miejsce niezabudowane, znajdujące się nad rzeką, a przeznaczone na 
spotkania lokalnej wspólnoty wyznawców judaizmu17. J. Gnilka sugeru-
je, że chodzi jednak o dom modlitwy18. Ponadto w tekście mowa jest je-
dynie o kobietach, które zebrały się w szabat. Może to sugerować, że w 
Filippi nie było nawet dziesięciu mężczyzn (tzw. minjan)19, koniecznych 
do ukonstytuowania się wspólnoty modlitewnej. To mogłoby też tłuma-
czyć brak synagogi. Wspomniane kobiety nie musiały też być Żydów-
kami, podobnie jak Lidia (Dz 16,14) mogły być jedynie bojącymi się Boga 
(sebome,nh to.n qeo,n). Informacje zawarte w Dz potwierdzają także dane 

                                                
16 Tamże, s. 90–92. 
17 R.J. Dillon, Dzieje Apostolskie, w: R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy (red. 

nauk. wyd. oryg.), W. Chrostowski (red. nauk. wyd. polskiego), Katolicki komentarz 
biblijny (PSB), Warszawa 2004, s. 1227–1228. 

18 J. Gnilka, Paweł z Tarsu. Apostoł i świadek, tłum. W. Szymona, Kraków 2001,  
s. 105–106. 

19 N. Kameraz-Kos, Święta i obyczaje żydowskie, Warszawa 2002, s. 141. 
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archeologiczne i historyczne. W czasach Apostoła Narodów w Filippi nie 
znajdujemy śladów istnienia jakiejś znaczącej wspólnoty żydowskiej20. 

W takim kontekście rodzi się pierwsza wspólnota chrześcijańska  
w Europie. Jej struktura społeczna i etniczna była odbiciem sytuacji mia-
sta. Wg wspomnianego już P. Oakesa Rzymianie stanowili ok. 36% spo-
łeczności, resztę Kościoła tworzyła ludność greckojęzyczna21. Ponadto 
w swoim liście do gminy w Filippi św. Paweł wielokrotnie nawiązywał 
do rzymskiego charakteru miasta, czego doskonałym przykładem może 
być obecność takich zwrotów jak politeu,omai (Flp 1,27) czy poli,teuma (Flp 
3,20)22. Liczniejsze nawiązania do kultury żydowskiej pojawiają się w Flp 
3,1-21, gdzie św. Paweł ostrzega przed pojawieniem się tzw. judaizują-
cych chrześcijan23. Nie należy jednak zapominać, że takie elementy jak 
wiara w zmartwychwstanie były integralną częścią doktryny chrześci-
jańskiej, mimo że pochodziły z judaizmu. 

Powyższa, z konieczności krótka, charakterystyka historyczno-
socjologiczna Filippi wskazuje bardzo wyraźnie, że źródeł dla cnót wy-
mienionych w w. 8 należy szukać w środowisku kultury rzymskiej, czy 
też grecko-rzymskiej. Apostoł kieruje swój list do gminy praktycznie 
całkowicie pogańskiej, w której elementy myśli judaistycznej pojawiały 
się głównie w ramach doktryny chrześcijańskiej oraz dzięki obecności 
nielicznych prozelitów. 

Egzegeci wskazują zwłaszcza na pewne analogie pomiędzy w. 8  
a fragmentami Tuscalanae Disputationes (5,23,67) Cycerona i De tranquilltate 

animi (3,4) Seneki24. W tym miejscu warto przytoczyć odpowiednie frag-
menty utworów Cycerona i Seneki25. 

 

                                                
20 W. Kic, Misja macedońska, s. 73–77. 
21 Szczegółowe dane: P. Oakes, Philippi…, s. 61. 
22 J. Flis, List do Filipian, s. 183–184.389; G.F. Hawthorne, hasło Filipian, list do, w: 

G.H. Hawthorne, R.P. Martin, D.R. Reid (red.), K. Bardski (red. nauk. wyd. polskie-
go), Słownik teologii św. Pawła (PSB), Warszawa 2010, s. 231. 

23 J. Flis, List do Filipian, s. 343–393. 
24 A. Jankowski, Listy więzienne, s. 172; J. Flis, List do Filipian, s. 418.  

A. Jankowski wskazuje jedynie na podobieństwa z dziełem Cycerona, z kolei J. Flis 
przytacza polski fragment dzieła Seneki i łaciński Cycerona. 

25 Więcej na temat tych dwóch myślicieli: hasło Cyceron, w: J.-C. Fredouille, 
Słownik cywilizacji rzymskiej, s. 69-70; hasło Seneka, w: tamże, s. 263–264. 
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Tekst łaciński26 

Tuscalanae Disputationes 5,23,67 
Tłumaczenie polskie27 

Etenim, quae pars optuma est in homine, 
in ea situm esse necesse est illud, quod 
quaeris, optumum. Quid est autem in 
homine sagaci ac bona mente melius? 
Eius bono fruendum est igitur, si beati 
esse volumus; bonum autem mentis est 
virtus; ergo hac beatam vitam contineri 
necesse est. Hinc omnia quae pulchra 
honesta praeclara sunt, ut supra dixi, sed 
dicendum idem illud paulo uberius 
videtur, plena gaudiorum sunt. Ex 
perpetuis autem plenisque gaudiis cum 
perspicuum sit vitam beatam existere, 
sequitur ut ea existat ex honestate. 

Bo najlepsze dobro, którego poszukujemy, 

musi koniecznie znajdować się w naj-

lepszej części człowieka. A co jest lepszego 

w człowieku nad bystry i doskonały ro-

zum? Otóż dobro, którego używać trzeba, 

jeżeli szczęśliwymi być chcemy. Dobro 

rozumu jest cnotą: w niej zatem szczęśli-

we życie zawierać się musi. Stąd wszyst-

ko piękne, zacne, uczciwe, jak już powie-

działem, a co jeszcze obszerniej powie-

dzieć trzeba, pełne jest zadowolenia. A 

gdy jasną jest rzeczą, że szczęśliwe życie 

jest nieprzerwanym pasmem zadowole-

nia, wynika z tego, że z cnoty powstaje. 
 

Tekst łaciński28 
De tranquillitate animi 3,4 

Tłumaczenie polskie29 

An ille plus praestat, qui inter peregrinos 

et ciues aut urbanus praetor adeuntibus 

assessoris uerba pronuntiat, quam qui 

quid sit iustitia, quid pietas, quid 

patientia, quid fortitudo, quid mortis 

contemptus, quid deorum intellectus, 

quam gratuitum bonum sit bona 

conscientia? 

Nie przynosi więcej pożytku, kto jako sę-

dzia do spraw obywatelskich i cudzo-

ziemskich czy też jako pretor miejski ogła-

sza stronom sentencję wyroku ławnika, 

niż ten, kto tłumaczy innym, czym jest 

sprawiedliwość, czym pobożność, czym 

cierpliwość, czym waleczność, czym po-

garda śmierci, czym znajomość bogów 

oraz jak wielkim szczęściem jest czyste 

sumienie. 
 

                                                
26 M.T. Cyceron, Tuscalanae Disputationes, http://www.thelatinlibrary.com/ 

cicero/ tusc5.shtml#23 [30.04.2012]. 
27 M.T. Cyceron, Rozmowy tuskulańskie (Biblioteka Filozofów), tłum. H. Sułek, 

Warszawa 2009, s. 227. 
28 L.A. Seneka, De tranquillitate animi, http://www.thelatinlibrary.com/sen/ 

sen.tranq.shtml [30.04.2012]. 
29 L.A. Seneka, Dialogi, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 1963, s. 510. 
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Ci dwaj myśliciele są związani z filozoficznym nurtem stoicyzmu, np. Cy-
ceron był uczniem Posejdoniosa. W antycznym Rzymie był to kierunek 
niezwykle popularny, o czym świadczy fakt wykrystalizowania się, re-
prezentowanego przez Senekę, „stoicyzmu cesarskiego” lub inaczej „młod-
szego”, kładącego nacisk głównie na kwestie związane z moralnością30.  
W Filippi, kolonii rzymskiej i mieście o wysoce zromanizowanej kulturze, 
filozofia ta musiała być również popularna i znana. Sam Apostoł był także 
obeznany z tym nurtem, o czym świadczą pewne nawiązania i chrystiani-
zacje stoickich pojęć (m.in. Rz 1,26; 1Kor 6,12; 7,31; 2Kor 9,8; Flp 4,11)31. 
Wymieniając więc cnoty w w. 8, św. Paweł odwołuje się do wartości, któ-
re przywoływały na myśl filozofię stoicką i doskonale pasowały do kultu-
rowego charakteru miasta. 

Apostoł rozpoczyna swoją listę od tego, co prawdziwe (avlhqh/). Ter-
min ten występuje w NT 26 razy. Aż 14 razy pojawia się w J, ale tam ma 
bardzo specyficzne teologiczne znaczenie, dotyczące autentyczności 
świadectwa Jezusa i świadectwa o Jezusie (m.in. J 5,31.32; 8,13.14.17; 
19,35; 21,24). W Corpus Paulinum32 przymiotnik ten jest użyty tylko 4 razy 
(Rz 3,4; 2Kor 6,8; Flp 4,8; Tt 1,13). Jak podaje R. Popowski, etymologicz-
nie określa kogoś lub coś „nieskrytego”33. Ponadto dotyczy osób i rzeczy, 
wskazując przede wszystkim na ich prawdomówność, ale także auten-
tyczność, zgodność z rzeczywistością itp.34. Z. Abramowiczówna do jego 
zakresu semantycznego dodaje także takie znaczenia jak „uczciwy”, 
„staranny” czy „troskliwy”35. 

Drugą cnotą jest to, co dostojne (semna,). Przymiotnik ten występuje  
w Corpus Paulinum tylko 4 razy (Flp 4,8; 1Tm 3,8.11; 2,2). Posiada znaczenia 

                                                
30 Na temat stoicyzmu w starożytnym Rzymie: hasło Stoicy, w: J.-C. Fredouille, 

Słownik cywilizacji rzymskiej, s. 269; W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, Warszawa 
200421, s. 137–138. 

31 T. Paige, hasło Filozofia, w: G.H. Hawthorne i inni, Słownik teologii św. Pawła,  
s. 240–241. 

32 Przez Corpus Paulinum należy rozumieć tradycyjny zbiór pism Apostoła, włą-
czając listy deutero-pawłowe (Ef, Kol), pasterskie (1-2Tm, Tt) i Hbr. 

33 Hasło avlhqh,j w: R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu 
(PSB), Warszawa 20064, s. 22. 

34 Tamże. 
35 Hasło avlhqh,j w: Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. I, Warszawa 

1958, s. 85. 
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zarówno pozytywne, jak i pejoratywne. W grece klasycznej był odnoszony 
nie tylko do ludzi i rzeczy, ale i bogów. Może oznaczać kogoś „czcigodne-
go”, „szanownego”, „wspaniałego” czy „wręcz świętego” i „boskiego”.  
W sensie negatywnym wskazywał na osobę „pyszną” i „wyniosłą”36. 

Kolejną wartością jest coś sprawiedliwego (di,kaia). Jest to przymiotnik 
bardzo popularny w NT, pojawia się w nim 81 razy. Najwięcej użyć, bo 
aż 19, jest w Mt. W Corpus Paulinum występuje 20 razy, najczęściej w Rz 
(7 razy). U św. Pawła ma najczęściej specyficznie teologiczne znaczenie, 
związane z jego teorią usprawiedliwienia (m.in. Rz 1,17; 2,13; 3,26; 5,19; 
Ga 3,11)37. Termin di,kaioj w Flp 4,8, zgodnie z powyższą analizą tła hi-
storyczno-socjologicznego Filippi, należy widzieć jednak w znaczeniu 
zdecydowanie naturalnym, związanym z kulturą grecko-rzymską38.  
W takim ujęciu może oznaczać osobę „przestrzegającą praw i oby-
czajów”, „sprawiedliwą”, „prawą” czy „bezstronną”39.  

Czwarta cnota to coś czystego (àgna,). W NT ten przymiotnik pojawia 
się 8 razy, w tym 5 w Corpus Paulinum (2Kor 7,11; 11,2; Flp 4,8; 1Tm 5,22; 
Tt 2,5). Używany jest w odniesieniu do bogów i ludzi, ale także  
w stosunku do rzeczy i miejsc poświęconych bóstwom40. Oznacza kogoś 
lub coś „świętego”, „czystego”, „oczyszczonego”, „dziewiczego” lub 
„prawego”41. 

Dwa kolejne przymiotniki, wskazujące to, co ujmujące (prosfilh/)  

i dobrej sławy (eu;fhma), są hapax legomenon w NT. Pierwszy z nich oznacza 
coś „drogiego”, „ujmującego”, „zgodnego”, „przyjemnego”, „ukochane-
go” czy też „życzliwego”. W jego strukturze pojawia się przyimek pro,j 

oraz przymiotnik fi,loj („kochany”, „miły” itp.)42. Drugi z kolei przy-

                                                
36 Hasło semno,j w: Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. IV, Warszawa 

1965, s. 42–43. 
37 J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, tłum. W. Szymona, Kraków 2002,  

s. 93–108; K.L. Onesti, M.T. Brauch, hasło Sprawiedliwość, sprawiedliwość Boża, w: G.H. 
Hawthorne i inni, Słownik teologii św. Pawła, s. 766-776, zwłaszcza punkt 2.2, s. 770. 

38 Por. A. Jankowski, Listy więzienne, s. 173. 
39 Hasło di,kaioj w: Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. I, s. 576. 
40 Por. A. Jankowski, Listy więzienne, s. 173. 
41 Hasło a`gna, w: Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. I, s. 14. 
42 Hasło prosfilh,j w: R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamen-

tu, s. 534; hasło prosfilh,j w: Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. III, War-
szawa 1962, s. 734. 
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miotnik można oddać przez takie terminy jak „dobrze brzmiący”, „po-
siadający dobrą reputację”43. W grece klasycznej ma również odcień reli-
gijny i oznacza kogoś „wydającego głos dobrze wróżący”, „powstrzy-
mującego się od słów złej wróżby”, „pobożnie milczącego”, ale także 
„przychylnego”, „pomyślnie brzmiącego”44. W NT raz jeden pojawia się 
rzeczownik euvfhmi,a (2Kor 6,8), związany znaczeniowo z omawianym 
przymiotnikiem45. 

Po wyliczeniu sześciu cnót, dwukrotnie użyty zwrot ei; tij (jeżeli 

coś), zawierający partykułę warunkową i zaimek nieokreślony, odnosi się 
do dwóch terminów: avreth, i e;painoj. Ten pierwszy rzeczownik występuje 
w NT jedynie pięć razy (1P 2,9; 2P 1,3; 1,5) i tylko w tym miejscu jest uży-
ty przez św. Pawła. Jego znaczenie w w. 8 związane jest najprawdopo-
dobniej z filozofią stoicką, gdzie koncepcja cnoty zajmowała bardzo 
ważne miejsce i podobnie jak cała etyka miała wyraźnie społeczny cha-
rakter46. Taką interpretację potwierdzają przytoczone wyżej wartości, 
które zasadniczo są związane z funkcjonowaniem człowieka w społeczeń-
stwie. Rzeczownik e;painoj, pozostający w relacji do avreth,, potwierdza 
słuszność takiej interpretacji. Występuje on w NT 11 razy, w tym aż 9  
w Corpus Paulinum (Rz 2,29; 13,3; 1Kor 4,5; 2Kor 8,18; Ef 1,6.12.14; Flp 
1,11; 4,8), oznaczając coś lub kogoś godnego „pochwały”, „uznania”, 
„sławy”47. 

Całość w. 8 zamyka zwrot tau/ta logi,zesqe (te bierzcie pod uwagę). 
Składa się on z zaimka wskazującego rodzaju nijakiego liczby mnogiej 
(tau/ta) oraz czasownika w drugiej osobie liczby mnogiej, w trybie rozka-
zującym czasu teraźniejszego strony zwrotnej (logi,zesqe). Zaimek, co 
podkreśla rodzaj i liczba, odnosi się do sześciu wymienionych w w. 8 
cnót. Czasownik logi,zomai występuje w NT 40 razy, z tego aż 35 w Cor-

pus Paulinum. Może być oddany przez takie słowa jak, „liczyć coś”, „li-

                                                
43 Hasło eu;fhmoj w: R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, 

s. 246. 
44 hasło eu;fhmoj w: Z. Abramowiczówna, Słownik grecko-polski, t. II, Warszawa 

1960 s. 373. 
45 A. Jankowski, Listy więzienne, s. 173. 
46 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, s. 132–135. 
47 Hasło e;painoj w: R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, 

s. 210. 
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czyć na coś”, „uważać”, „poczytywać”, „brać pod uwagę” „sądzić” czy 
też „myśleć”48. 

Patrząc całościowo na tekst i kontekst w. 8, należy w nim widzieć 
zachętę kierowaną przez Apostoła, aby nie zajmować postawy całkowi-
cie zamkniętej wobec dziedzictwa kulturowego i filozoficznego świata,  
z którego wywodzi się i w którym funkcjonuje gmina chrześcijańska Fi-
lippi. Św. Paweł akceptuje praktykowanie cnót, związanych bardzo wy-
raźnie ze sferą życia publicznego i społecznego, po wcześniejszym roz-
ważeniu ich wartości dla życia lokalnego Kościoła. Akcent pada tutaj 
przede wszystkim na koegzystencję wspólnoty w społeczeństwie kolonii 
Filippi. Praktykowanie cnót wymienionych w. 8 może z jednej strony 
przyciągać innych mieszkańców miasta do przyjęcia Ewangelii, z drugiej 
ułatwia funkcjonowanie i odbiór Kościoła w tym środowisku. Taki spo-
sób działania jest bardzo charakterystyczny także dla Apostoła Narodów 
(m.in. 1Kor 9,19-23). Treść w. 9 doprecyzuje jednak, jakie są granice ak-
ceptacji dla tych zaczerpniętych z myśli grecko-rzymskiej wartości. 

W. 9 rozpoczyna się od zwrotu a] kai. (co i) zawierającego zaimek 
względny rodzaju nijakiego liczby mnogiej (a]) i spójnik (kai,). J. Flis 
wskazuje na różne możliwości jego rozumienia. W stosunku do  
w. poprzedniego może on być kontynuacją jego myśli lub wprowadze-
niem nowej treści i argumentacji49. Wydaje się, że treść tego w. sugeruje 
drugą możliwość, co wiąże się z pewną opozycją w stosunku do w. 8. 

Na samym początku w w. 9 wymienione są cztery czasowniki  
w drugiej osobie liczby mnogiej w trybie oznajmującym czasu przeszłe-
go (aoryst). Pierwszy z nich, manqa,nw, występuje w NT 25 razy. W listach 
Apostoła pojawia się 17 razy i często powiązany jest z poznaniem dok-
tryny chrześcijańskiej oraz praktyk i pouczeń z niej wypływających (Rz 
16,17; 1Kor 14,31.35; Ef 4,20; Kol 1,7; 1Tm 2,11; 2Tm 3,14). Czasownik ten 
oznacza czynność „uczenia się”, „nauczenia się”, „dowiedzenia się”50.  
W LXX pojawia się ok. 50 razy i użyty jest w odniesieniu do m.in. nauki 
bojaźni Bożej (Pwt 4,10; 14,23; 17,19; 31,12.13 LXX), przestrzegania Prawa 
(Pwt 31,13; Ps 118,7.71.73 LXX), mądrości (Mdr 6,9; 7;13; Syr 8,8.9; 16,24; 

                                                
48 J. Flis, List do Filipian, s. 417; A. Jankowski, Listy więzienne, s. 173. 
49 J. Flis, List do Filipian, s. 419–420. Autor ten opowiada się za związkiem z w. 8. 
50 Hasło manqa,nw w: R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, 

s. 376. 
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18,19; Ba 3,14). W sensie pejoratywnym wskazuje też na naukę niespra-
wiedliwych czynów ludów pogańskich (Pwt 18,9; Ps 106,35; Iz 26,10; Jr 
10,2 LXX). 

Drugi czasownik to paralamba,nw. W NT pojawia się 49 razy, w Cor-

pus Paulinum 12. W listach św. Pawła oznacza przede wszystkim przekaz 
Ewangelii, rozumianej w sensie zbawczej prawdy (1Kor 11,23; 15,1.3; Ga 
1,9; 1,12; Kol 2,6; 1Tes 2,13; 4,1; 2Tes 3,6)51. 

Trzecim terminem jest avkou,w, który związany jest z czynnością słu-
chania. Jest to bardzo popularny czasownik, pojawia się w NT 428 razy. 
Podobnie sprawa wygląda z kolejnym słowem, którym jest o`ra,w (459 ra-
zy w NT). Używa się go na oznaczenie różnych aktów postrzegania, wi-
dzenia, oglądania.  

Wszystkie powyższe terminy są wobec siebie komplementarne i uka-
zują św. Pawła jako autentycznego świadka Ewangelii52. W kontekście 
ww. 8-9 akcentują bardziej aspekt praktyczny doktryny chrześcijańskiej. 
Rola Apostoła jako pośrednika przekazywanej Tradycji (por. dotyczące 
problemu godności apostolskiej św. Pawła53: 1Kor 9,1-2 Ga 1,1-2; 6-9; 
1,10-2,10) podkreślona zostaje przez użycie zwrotu evn evmoi, (u mnie), który 
odnosi się do wszystkich czterech czasowników. Zaimek osobowy  
w formie evmoi, wzmacnia rolę podmiotu. Pojawia się w tym miejscu 
także koncepcja naśladowania Apostoła, która prowadzi ostatecznie do 
naśladowania samego Pana Jezusa (1Kor 4,16; 1Kor 11,1; Flp 3,17; 1Tes 
1,6; 2,14; 2Tes 3,7-9)54. Prawda Ewangelii, która została przekazana przez 
św. Pawła gminie w Filippi, musi być przez nich bezwzględnie wpro-
wadzana w życie, co wyraża zwrot tau/ta pra,ssete (te spełniajcie). Cza-
                                                

51 Mamy tutaj do czynienia z rzeczywistością, którą w teologii katolickiej okre-
śla się mianem Tradycji (pisanej przez duże T), czyli z depozytem wiary. Odnośnie 
związku św. Pawła z Tradycją: M.B. Thompson, hasło Tradycja w: G.H. Hawthorne  
i inni, Słownik teologii św. Pawła, s. 850–851. Problem stosunku Apostoła do Jezusa  
i tradycji o nim: J.M.G. Barclay, hasło Jezus w: tamże, s. 342-352; S. Kim, hasło Jezusa, 
słowa w: tamże, s. 353–370. 

52 Por. J. Flis, List do Filipian, s. 420. Autor przedstawia tam różne możliwości 
rozumienia funkcji spójników kai, łączących cztery czasowniki. 

53 P.W. Barnett, hasło apostoł, w: G.H. Hawthorne i inni, Słownik teologii św. Paw-
ła, s. 40–46; J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, s. 37–44. 

54 Analizę fragmentów mówiących o naśladowaniu św. Pawła przedstawia: S.E. 
Fowl, hasło naśladowanie Pawła/Chrystusa, w: G.H. Hawthorne i inni, Słownik teologii 
św. Pawła, s. 515–518. 
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sownik pra,ssw, który oddaje się przez takie słowa jak „czynić”, „doko-
nywać”, „spełniać”, pojawia się tu w drugiej osobie trybu rozkazującego 
czasu teraźniejszego strony czynnej. Apostoł nakazuje członkom wspól-
noty, którą założył, zachowywanie i wprowadzanie w życie Ewangelii. 

W. 9 kończy konkluzja, która stwierdza, że wierność Dobrej Nowi-
nie i praktyka życia zgodna z nią będzie skutkować łącznością z Bogiem 

(kai. o` qeo.j th/j eivrh,nhj e;stai meqV ùmw/n). Zwrot o` qeo.j th/j eivrh,nhj (Bóg poko-

ju), w różnych wariantach, występuje ok. 8 razy w Corpus Paulinum (Rz 
15,33; 16,20; 1Kor 14,33; 2Kor 13,11; Flp 4,9; 1Tes 5,23; 2Tes 3,16; Hbr 
13,20). 

W tym miejscu należy postawić pytanie o relację ww. 8-9. J. Flis nie 
wyklucza kontrastu, ale akcentuje bardziej ich wzajemny związek55. Po-
niższy układ kompozycyjny pozwoli na wyciągnięcie wniosków odno-
śnie do omawianego teraz problemu: 

 
wprowadzenie 
to. loipo,n( avdelfoi, 
------------------------------------------------------------------------------ 

o[sa evsti.n avlhqh/ 
o[sa semna, 
o[sa di,kaia 
o[sa àgna, 
o[sa prosfilh/ 
o[sa eu;fhma 

 
 
ei; tij avreth.  
kai.  
ei; tij e;painoj 

 
 
tau/ta logi,zesqe 
 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

a] kai. evma,qete  
kai. parela,bete  
kai. hvkou,sate  
kai. ei;dete  

 
evn evmoi 

 
tau/ta pra,ssete 

------------------------------------------------------------------------------ 

zakończenie 
kai. o` qeo.j th/j eivrh,nhj e;stai meqV u`mw/n 

Widać wyraźnie, że ww. 8-9 są symetryczne wobec siebie, co podkreślają 
zwłaszcza zwroty tau/ta logi,zesqe i tau/ta pra,ssete. Składają się one z iden-
tycznego zaimka wskazującego oraz czasowników w trybie rozkazują-
cym czasu teraźniejszego. J. Flis stwierdza, że nie należy traktować tych 

                                                
55 Por. J. Flis, List do Filipian, s. 421–422. 
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czasowników przeciwstawnie, ale raczej komplementarnie56. Wydaje się 
jednak, że wyrażają one właśnie pewną opozycję. W w. 8 pojawia się we-
zwanie do badania i rozważania (logi,zomai) osiągnięć etyki społeczeń-
stwa, w którym żyje wspólnota chrześcijańska Filippi. Z kolei w. 9 naka-
zuje (pra,ssw) praktykowanie i wprowadzanie w życie wymagań Ewange-
lii. Apostoł uzmysławia swojej gminie, że fundamentalną kwestią dla jej 
egzystencji jest wierność depozytowi wiary i wymaganiom z niego pły-
nącym. To, co proponuje otaczający świat, może być przedmiotem ak-
ceptacji i chrystianizacji przez wspólnotę jedynie wtedy, kiedy nie jest 
sprzeczne z Dobrą Nowiną. Należy zatem badać wartości, jakie propo-
nuje kultura i filozofia antyczna, ale jednoczenie pozostawać absolutnie 
wiernym świadectwu Apostoła. Podobny wniosek stawia A. Jankowski, 
który w swoim komentarzu do Flp napisał: „Mamy tu jeszcze jeden do-
wód oprócz takich tekstów, jak Gal 1,8; 1Tes 2,15; 3,6, na obowiązujący 
charakter nauki i tradycji apostolskiej, która w tym wypadku, jak się 
zdaje, omawiania wartości etyki pogan stanowi bezpieczną normę na-
śladowania”57. W takiej sytuacji Bóg pokoju będzie z gminą chrześcijań-
ską. Pokój ten oznacza nie tylko spokojną egzystencję w środowisku 
świata pogańskiego, ale przede wszystkim wewnętrzną harmonię 
wspólnoty z prawdą Ewangelii.  

 
 
Zamiast podsumowania 

Jakie znaczenie może mieć perykopa Flp 4,8-9 dla współczesnego 
chrześcijanina? W dobie kryzysu, który dotyka Kościół w ostatnich la-
tach, co wyraża się m.in. przez spadek powołań kapłańskich i coraz 
mniejszą liczbę wiernych, słowa Apostoła są niezwykle ważnym i aktu-
alnym drogowskazem. Można powiedzieć, że dzisiejsze chrześcijaństwo 
niejako odwróciło myśl zawartą w ww. 8-9. Wartości i cnoty współcze-
snej filozofii i kultury, bardzo często sprzeczne z depozytem wiary, są 
niezwykle łatwo przyswajalne przez chrześcijańską teologię i duszpa-
sterstwo. Z kolei stosunek do Objawienia bywa bardzo selektywny. Tro-
ska o zgodność ze współczesnym światem prowadzi do relatywizowania 

                                                
56 Tamże. 
57 A. Jankowski, Listy więzienne, s. 174. 
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wartości Tradycji apostolskiej. A przecież św. Paweł proponuje inny po-
rządek rozumowania. Należy zachowywać i wprowadzać w życie (tau/ta 
pra,ssete) prawdę Ewangelii przekazaną przez Pismo św. i Tradycję. Jed-
nocześnie roztropnie rozważać i akceptować (tau/ta logi,zesqe) jedynie te 
elementy kultury świata niechrześcijańskiego, które nie są sprzeczne  
z doktryną i praktyką życia wiary oraz mogą być pomocne w dziele 
ewangelizacji i funkcjonowania Kościoła w świecie. Od swojego począt-
ku chrześcijaństwo pozostawało w owocnym kontakcie z dziedzictwem 
otaczającego go uniwersum. W okresie patrystycznym Kościół roztrop-
nie otworzył się na filozofię grecką i porządek prawno-administracyjny 
Imperium Romanum. W całej historii korzystał z osiągnięć współczesnej 
mu nauki, sztuki i innych dziedzin, odrzucając jedynie to, co nie dało się 
pogodzić z Dobrą Nowiną. 
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„…IF THERE IS ANY VIRTUE…” 

EXEGESIS OF THE EPISTLE OF ST. PAUL TO THE PHILIPPIANS 4,8-9 

 
The article analyzes part of the Epistle of St. Paul to the Philippians 4,8-9. This 

text is the only case when the Apostle uses the word virtue (avreth,). The first chapter 
contains short introduction to the Epistle and Greek, Latin and Polish text of the Phi 
4,8-9. The second shows exegesis these two verses. St. Paul encourages members of 
the community in Philippi to study (v. 8; tau/ta logi,zesqe) what is good in the Greco-
Roman philosophy (eg. Stoic ethics), but also indicates that the most important is fi-
delity to the Gospel (v. 9; tau/ta pra,ssete). If a stoic virtues are useful and are not con-
flict with the tradition that these values can help the growth of the Church in Roman 
society. 

Translated by Piotr Goniszewski
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WYCHOWANIE DO SZCZĘŚCIA I OPTYMIZMU  
A SPRAWNOŚCI MORALNE 

 

Wprowadzenie 

Współczesna szkoła praktycznie wcale nie interesuje się szczęściem 
swoich uczniów oraz innymi pozytywnymi aspektami ich egzystencji. 
Nauczyciele zmuszani są ciągle do polepszania wyników edukacyjnych, 
głównie z zakresu języka ojczystego i matematyki, co przyczynia się 
również do zaniedbywania rozwijania umiejętności, wiedzy i dyspozycji, 
które sprzyjają nie tylko sukcesom szkolnym, ale również sukcesom  
w życiu. Nadmierna koncentracja na osiągnięciach intelektualnych i te-
stowaniu ich przyczynia się do ograniczenia rozwoju u młodych pokoleń 
zdolności do bycia aktywnymi, zaangażowanymi obywatelami, człon-
kami społeczeństwa demokratycznego1. Szkoły powinny lepiej kierować 
rozwojem dzieci i młodzieży, aby w przyszłości byli oni zarówno ludźmi 
wykształconymi, jak i odpowiedzialnymi, niestosującymi przemocy, nie-
zażywającymi narkotyków, serdecznymi i życzliwymi wobec innych2. 
Niestety szkoły zaniedbują wychowanie uczniów, w tym wychowanie 
do radości życia, a przecież wielu rodziców – jak wynika z badań M. Se-
ligmana – nie pragnie dla dzieci wyłącznie osiągnięć akademickich, ale 
chce przede wszystkim, aby wyrosły one na szczęśliwych dorosłych ludzi3.  

Współczesna pedagogika także niezwykle rzadko podejmuje tematy 
związane z takimi konstruktami teoretycznymi jak: radość życia, szczę-
                                                

1 J. Cohen, Social, Emotional, Ethical, and Academic Education: Creating a Climate for 
Learning, Participation in Democracy, and Well-Being, „Harvard Educational Review” 
2006, vol. 76, nr 2, s. 223. 

2 M.J. Elias, Proces uczenia się – aspekty poznawcze oraz społeczno-emocjonalne, 
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/Educational_Pra
ctices/EdPractices_11pol.pdf, 2003, s. 138 [23.05.2012]. 

3 M.E.P. Seligman, R.M. Ernst, J. Gillham, K. Reivich, M. Linkins, Positive Educa-
tion: Positive Psychology and Classroom Interventions, „Oxford Review of Education” 
2009, vol. 35, nr 3, s. 293. 
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ście, nadzieja i optymizm, choć liczne badania przekonują, że są one 
istotne w edukacji dzieci, młodzieży, a nawet osób dorosłych4. Oczywi-
ście radość życia i optymizm są korzystne same w sobie, a przy tym sta-
nowią istotną przyczynę moralnego zachowania się człowieka. W niniej-
szym artykule chcę prześledzić związki między szczęściem, optymi-
zmem a sprawnościami moralnymi. Ponadto wskażę możliwości prak-
tycznego wpływania na poziom odczuwanego optymizmu, szczęścia  
i radości, co może być istotnym aspektem wychowania ludzi postępują-
cych dobrze w sensie moralnym. 

 
 
Istota zjawiska szczęścia i optymizmu  

Szczęście definiowane jest jako „pozytywny stan psychologiczny 
charakteryzujący się wysokim poziomem zadowolenia z życia, wysokim 
poziomem afektywności pozytywnej i niskim poziomem afektywności 
negatywnej”5. Innymi słowy człowiek szczęśliwy jest przede wszystkim 
zadowolony z życia jako całości i doświadcza więcej emocji pozytyw-
nych. M. Seligman, jeden z najbardziej znanych promotorów i badaczy 
szczęścia i optymizmu twierdzi, że szczęście przyjmuje trzy postacie: 
pozytywne emocje, poczucie sensu oraz zaangażowanie. Pierwszy 
składnik właściwie nie wymaga wyjaśnienia. Drugi składnik szczęścia – 
poczucie sensu własnego życia – wiąże się z możliwością zaspokojenia 
kilku ważnych potrzeb człowieka: 1) potrzeby posiadania celu; 2) po-
trzeby realizowania wartości, czyli robienia tego, co uważa się za dobre; 
3) potrzeby kontroli, czyli możliwości wpływania na siebie i otoczenie;  
4) potrzeby samoakceptacji6. Poczucie sensu życia osiągane jest także 
poprzez znajomość własnych silnych stron (tzw. cnót i zalet sygnaturo-
wych) oraz używanie ich będąc oddanym czemuś większemu niż własne 
„ja” (najbliższemu otoczeniu, społeczeństwu itp.). Zaangażowanie zwa-
ne jest też stanem przepływu (ang. flow) lub optymalnym doświadcze-

                                                
4 J. Kozielecki, Psychologia nadziei, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2006, s. 76. 
5 A. Carr, Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i ludzkich siłach, Zysk i S-ka 

Wydawnictwo, Poznań 2009, s. 66. 
6 E. Trzebińska, Psychologia pozytywna, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, War-

szawa 2008, s. 49. 
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niem; pojęcie to nawiązuje do koncepcji M. Csikszentmihalyi’ego7. Stany 
przepływu występują, kiedy jesteśmy zaangażowani w działania wyma-
gające znacznych umiejętności, działania motywujące wewnętrznie, przy 
czym musi istnieć szansa na ich ukończenie. Ponadto muszą istnieć jasno 
wytyczone cele, jak również możliwość uzyskania natychmiastowych 
informacji zwrotnych. Taki stan wymaga silnej koncentracji, więc zapo-
minamy w nim o zmartwieniach i frustracjach codziennego życia. Słab-
nie wtedy poczucie naszego „ja”, zmienia się percepcja czasu, godziny 
mijają jak minuty, a minuty mogą wydawać się godzinami. Taki stan 
występuje niejednokrotnie podczas czytania, uprawiania sportów, twór-
czości. Oczywiście takie czynności jak bierny odpoczynek czy telewizja 
są ujemnie skorelowane z częstością doświadczania przepływu. Aktyw-
ność, która prowadzi do stanów przepływu, jest aktywnością autote-
liczną8. Jakie są korzyści z doświadczania szczęścia? Główną zaletą od-
czuwania szczęścia jest lepsze samopoczucie, a ponadto zgodnie z licz-
nymi badaniami tacy ludzie odnoszą więcej sukcesów w życiu prywat-
nym i zawodowym, są bardziej popularni, zdrowsi i mogą nawet żyć 
dłużej9.  

Optymizm według jednej z definicji jest to „taka postawa jednostki 
wobec życia, wobec pewnych zdarzeń bądź wobec innych osób, w której 
dominują pierwiastki nadziei i wiary w wartości pozytywne życia, zda-
rzeń i osób. (...) Optymizm jako jeden z podstawowych czynników at-
mosfery wychowawczej sprzyja osiąganiu w szkole i poza szkołą do-
brych wyników w kształceniu i wychowaniu”10. Warto zwrócić uwagę 
na ostatnie zdanie, gdyż wskazuje ono, że optymizm jest istotnym wa-
runkiem skuteczności szeroko pojętego wychowania. Zgodnie z innym 
ujęciem optymizm to „skłonność do dostrzegania przede wszystkim do-
datnich stron życia, formułowania pozytywnych ocen zdarzeń i ludzi 

                                                
7 M.E.P. Seligman, R.M. Ernst, J. Gillham, K. Reivich, M. Linkins, Positive Educa-

tion: Positive Psychology..., s. 296. 
8 A. Carr, Psychologia pozytywna..., s. 81–82. 
9 S.C. Segerstrom, Jak przełamać prawo Murphy’ego. Jak pesymiści mogą osiągnąć to, 

co realizują optymiści, Wyd. WAM, Kraków 2009, s. 7; R. Wiseman, 59 sekund. Pomyśl 
chwilę, zmień wiele, Wyd. W.A.B., Warszawa 2010, s. 15. 

10 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wyd. Akademickie „Żak”. Warszawa 
2007, s. 290. 
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oraz przewidywania pomyślnego biegu wydarzeń (...)”11. Natomiast an-
tropolog L. Tiger twierdzi, że optymizm to „nastrój lub postawa związa-
na z oczekiwaniami dotyczącymi społecznej lub materialnej przyszłości 
– to, co oceniający uważa za społecznie pożądane lub pożądane dla wła-
snej korzyści czy przyjemności”12. Jak widać, optymizm to pozytywna 
postawa wobec życia, pozytywne przekonanie lub oczekiwanie wobec 
przyszłości, skłonność do koncentrowania się na pozytywnych elemen-
tach rzeczywistości, a także pozytywny nastrój czy emocja. Ponadto 
optymizm można traktować jako formę odwagi, cechę polegającą na my-
śleniu, że nigdy nie jest tak, aby wszystko było stracone. Optymizm 
można uznać za podstawę wszystkich form aktywności ludzkiej oraz 
moralności, bowiem człowiek nie angażowałby się, gdyby twierdził, że 
to, co robi, jest bezużyteczne, a inni ludzie są źli. Optymizm – jak twier-
dzi D. Julia – jest pierwotnym odruchem życia13, dlatego pojęcie to moż-
na łączyć z terminami afirmacji życia, a nawet sformułowanej przez  
E. Fromma orientacji biofilnej (biofilii). Pesymizm w tym ujęciu oczywi-
ście bliski byłby negacji życia i orientacji nekrofilnej (nekrofilii). 

W literaturze można spotkać się z dwoma podejściami do pomiaru 
optymizmu, które bazują na dwóch różnych konceptualizacjach. Jednym 
z nich jest optymizm dyspozycyjny, podejście zaproponowane przez 
M.F. Scheiera i Ch.S. Carvera, którzy definiują ten rodzaj optymizmu ja-
ko „oczekiwanie, że w przyszłości wydarzy się więcej dobrych niż złych 
rzeczy”14. M.E.P. Seligman jest twórcą tzw. optymistycznego stylu wyja-
śniania. To podejście wiąże się z tłumaczeniem sobie przyczyn własnych 
niepowodzeń czynnikami zewnętrznymi, działającymi chwilowo, mają-
cymi ograniczony zasięg (do jednej dziedziny lub aspektu życia). Od-
wrotnie jest w przypadku wyjaśniania sobie przyczyn sukcesów – sukces 
jest własną zasługą, jest trwały i pozytywnie oddziałuje na pozostałe sfe-

                                                
11 J. Kaiser, Optymizm, w: Słownik psychologii, red. J. Siuta, Wyd. Zielona Sowa, 

Kraków 2005, s. 172. 
12 A. Czerw, Optymizm. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne, Gdańsk 2010, s. 13. 
13 D. Julia, Słownik filozofii, Wyd. „Książnica”, Katowice 2006, s. 284–285. 
14 A. Carr, Psychologia pozytywna..., s. 128. 
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ry życia15. Seligman uważa, że główną cechą optymistycznego myślenia 
jest zdolność do kwestionowania negatywnych myśli16.  

Optymizm podobnie jak szczęście ma wiele zalet i łączy się z wy-
trwałością, lepszym zdrowiem fizycznym i psychicznym, większymi 
osiągnięciami (w szkole i na uczelni, w niektórych zawodach, np. zwią-
zanych ze sprzedażą), lepszym przystosowaniem zawodowym i życiem 
rodzinnym. Ludzie optymistyczni lepiej radzą sobie z sytuacjami kryzy-
sowymi, żałobą, stratą, stresem17. A.L. McGinnis po przeanalizowaniu 
prawie tysiąca biografii ludzi uznawanych za optymistów twierdzi, że 
optymiści wnoszą miłość w otaczający świat, czyli kochają życie, jego 
różne aspekty, ludzi, mają dobre z nimi relacje i są entuzjastami18. Wło-
ski socjolog F. Alberoni uważa, że optymista poświęca innym uwagę, 
czas, pozwala innym mówić. Człowiek optymistyczny zdaje sobie spra-
wę, że ludzie posiadają wady i zalety, ale próbuje w każdej istocie ludz-
kiej znaleźć cechy pozytywne i je wydobyć. Optymista ufa innym lu-
dziom19. Innymi słowy optymista to dobry przyjaciel, partner, rodzic, 
nauczyciel, gdyż potrafi tworzyć dobre relacje. Optymizm jest ważną ce-
chą osobową nauczyciela, bowiem jak dowodzi M. Łobocki, nauczyciele 
pesymiści są z reguły nieakceptowani, nielubiani, nieuznawani przez 
własnych uczniów i wychowanków, dlatego trudno też mówić, aby oso-
by takie mogły stanowić prawdziwy autorytet, z którym młodzi ludzie 
chcieliby się identyfikować20. 

 
 
Szczęście i optymizm a moralne postępowanie względem innych 

Wielu filozofów i kaznodziei było nieufnych wobec szczęścia. Przez 
wieki gloryfikowano cierpienie i przekonywano, że szczęście nie wydo-
bywa z nas dobrych skłonności. Twierdzono nawet, że w człowieku 

                                                
15 M. Łaguna, Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przed-

siębiorczością, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010, s. 98. 
16 M.E.P. Seligman, Co możesz zmienić, a czego nie możesz (ucząc się akceptować sie-

bie). Poradnik skutecznego samodoskonalenia, Media Rodzina, Poznań 2000, s. 165. 
17 A. Carr, Psychologia pozytywna..., s. 106–108. 
18 A.L. McGinnis, Potęga optymizmu, Wyd. „Exter”, Warszawa 1993, s. 129.  
19 F. Alberoni, Optymizm, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1997, s. 13–14. 
20 M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2006, s. 161. 
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szczęśliwym wykształca się postawa samowystarczalności, co nie sprzy-
ja przejawianiu wrażliwości wobec cierpienia innych. Promocja szczęścia 
zdaniem niektórych miała prowadzić do zepsucia moralnego społeczeń-
stwa21. Immanuel Kant uważał na przykład, że czyn może mieć moralną 
wartość jedynie wtedy, gdy wynika z poczucia obowiązku. Jeśli czło-
wiek podejmuje się czegoś dla własnej przyjemności, to jego działanie 
nie może być uznane za moralne. Zdaniem Kanta jeśli pomagamy in-
nym, bo sprawia nam to dużo radości, daje poczucie szczęścia, to taki 
uczynek jest pozbawiony wartości moralnej. Wiele systemów religijnych 
i filozoficznych twierdziło podobnie, ale jak się okazuje, wcale nie mu-
simy wybierać między pomaganiem sobie oraz pomaganiem innym. Jak 
twierdzi amerykański badacz T. Ben-Shahar, pomaganie sobie oraz po-
maganie innym są ze sobą związane, co oznacza, że szczęście warunkuje 
pomaganie, ale i pomaganie przyczynia się do osiągania szczęścia. Tę 
swoistą wartość dodaną szczęścia można wyjaśnić za pomocą teorii  
B. Fredrickson, dotyczącej roli pozytywnych emocji w życiu człowieka22. 
B. Fredrickson stworzyła teorię poszerzającej i budującej funkcji pozy-
tywnych emocji, zgodnie z którą doświadczanie takich pozytywnych 
stanów emocjonalnych nie tylko wskazuje na istnienie dobrostanu, ale 
także przyczynia się do wzrostu i rozwoju człowieka. Emocje negatyw-
ne, np. lęk czy gniew, zawężają repertuar możliwych reakcji, co jest 
oczywiście dobre wtedy, gdy musimy się bronić przed jakimś niebezpie-
czeństwem. Z kolei emocje pozytywne poszerzają dostępny człowiekowi 
repertuar myśli i zachowań, co w długotrwałej perspektywie prowadzi 
do rozwinięcia się trwałych zasobów osobistych23. „Fredrickson twier-
dzi, że emocje pozytywne służą ważnemu celowi w procesie ewolucji. 
Powiększają nasze stałe zasoby intelektualne, fizyczne i społeczne (...). 
Kiedy jesteśmy w nastroju pozytywnym, jesteśmy bardziej lubiani i ist-
nieje prawdopodobieństwo, że zostanie wtedy umocniona miłość, sce-
mentowana przyjaźń i koalicje, które zawrzemy. W przeciwieństwie do 

                                                
21 R. Veenhoven, Szczęście jako cel polityki społecznej: zasada największego szczęścia, 

w: Psychologia pozytywna w praktyce, red. P.A. Linley, S. Joseph, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2007, s. 439. 

22 T. Ben-Shahar, W stronę szczęścia. Poznaj tajemnice szczęścia na co dzień i spełnie-
nia na zawsze, Rebis, Poznań 2009, s. 126–127. 

23 A. Carr, Psychologia pozytywna..., s. 33–34.  
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ograniczeń, które stwarzają emocje negatywne, pozytywne sprawiają, że 
jesteśmy bardziej serdeczni, tolerancyjni i twórczy”24. Taki wzrost tole-
rancji wobec innych oraz tworzenia mostów zamiast murów między 
różnymi typami ludzi potwierdzają badania B.L. Fredrickson oraz  
K. Johnsona nad uprzedzeniami rasowymi. W przeprowadzonych przez 
nich eksperymentach wzbudzano w ludziach pozytywne, negatywne 
oraz neutralne stany emocjonalne, a następnie pokazywano fotografie 
przedstawiające przedstawicieli różnych ras. Ludzie mają silną skłon-
ność do klasyfikowania według ras i często poza przynależnością raso-
wą nie widzą autentycznie osoby. Wyraża się to niejednokrotnie w ty-
powym (i często popularnym wśród rasistów) stwierdzeniu „dla mnie 
oni wszyscy wyglądają tak samo”. Z przeprowadzonych eksperymen-
tów wynika, że pozytywne emocje nie tylko zmniejszały uprzedzenia 
rasowe, ale i je eliminowały. Ludzie wprawieni w pozytywny nastrój 
rozpoznawali osoby innych ras tak jakby należały do ich własnej. Ponad-
to inne badania przekonują, że pozytywne nastawienie sprzyja odrzuca-
niu dzielących tożsamości grupowych. Innymi słowy dzięki pozytywno-
ści rozszerza się kategoria „my”25. 

Jak pisze M. Seligman, odczuwanie pozytywnych emocji, choć przy-
jemne samo w sobie i powodujące wiele korzyści dla człowieka (lepsze 
zdrowie, większe osiągnięcia czy kreatywność), przyczynia się również 
do lepszych kontaktów ze światem26, co jest być może jednym z najistot-
niejszych powodów do promowania takich emocji w procesie wychowa-
nia i socjalizacji młodego pokolenia, bowiem pomimo faktu, że w dzisiej-
szym świecie wiele rzeczy jest lepszych niż pół lub ćwierć wieku temu 
(zwłaszcza w sensie materialnym, posiadania różnorodnych technolo-
gicznych udogodnień życia), to stan moralnego charakteru współcze-
snego człowieka nie zmienił się wcale lub nawet się pogorszył.  

Badania S. Lyubomirsky i współpracowników wskazują na wiele 
korzystnych korelacji związanych z doświadczaniem pozytywnych 
emocji i szczęścia. Zgodnie z tymi badaniami korelacja szczęścia z do-

                                                
24 M.E.P. Seligman, Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie 

naszych możliwości trwałego spełnienia, Media Rodzina, Poznań 2005, s. 59. 
25 B.L. Fredrickson, Pozytywność. Naukowe podejście do emocji, które pomaga zmienić 

jakość życia, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2011, s. 88–92. 
26 M.E.P. Seligman, Prawdziwe szczęście..., s. 69. 



Piotr Modzelewski 

 

192 

 

brymi relacjami wynosiła ,27, z towarzyskością wynosiła ,51, z lubieniem 
siebie i innych ,36, z altruizmem ,43, z radzeniem sobie z konfliktami ,33. 
Ruut Veenhoven, opierając się na badaniach, stwierdza, że szczęście jest 
związane z przekonaniami moralnymi. Osoby szczęśliwe aprobują takie 
wartości jak solidarność, tolerancja, miłość i są mniej materialistyczne od 
ludzi nieszczęśliwych27. 

Optymizm jest równie korzystny jak szczęście, gdyż zgodnie z ba-
daniami A. Hoy, W. Hoy oraz N.M. Kurz, przeprowadzonymi na ame-
rykańskich nauczycielach edukacji wczesnoszkolnej, optymistycznie na-
stawieni nauczyciele mają dobre relacje ze swoimi uczniami, cieszą się 
ich zaufaniem, przejawiają humanistyczne podejście w zarządzaniu kla-
są28. Optymiści bardziej angażują się w działania grupowe, prospołeczne 
i cechują się większą empatią. Będąc zadowolonymi, mniej skupiamy się 
na sobie, bardziej lubimy innych i chcemy dzielić się własnym dobrym 
nastrojem z innymi29. Optymistycznie nastawieni ludzie są w wysokim 
stopniu uspołecznieni, posiadają dobre umiejętności komunikacyjne,  
a ich postawę można określić jako otwartą na innych ludzi30. Większość 
z nas spodziewa się, że relacje z optymistami będą udane, z kolei opty-
miści wchodzą w interakcje z pozytywnym nastawieniem, co prowadzi 
do zwielokrotnienia szans na zaistnienie takich pozytywnych relacji.  
W opinii S.C. Segerstrom – badaczki zjawiska optymizmu – takie samo-
spełniające się przepowiednie pojawiają się we wszystkich typach 
związków, oczywiście w tym w relacjach nauczycieli i wychowawców  
z podopiecznymi31. 

Interesująco przedstawiają się relacje między dobrym nastrojem  
a zachowaniami prospołecznymi. Na doświadczanie radości jako istot-
nego warunku altruizmu wskazuje hipoteza empatii-radości. Zgodnie  
z tą hipotezą pomaganie innym motywowane jest empatią, współod-
czuwaniem z drugą osobą, ale wiąże się także z naszą chęcią doświad-
                                                

27 R. Veenhoven, Szczęście jako cel polityki społecznej..., s. 434. 
28 G. Poraj, Od pasji do frustracji. Modele psychologicznego funkcjonowania nauczy-

cieli, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 76. 
29 A. Rożnowska, Podmiotowe obszary jakości życia osób z różnych grup społecznych, 

Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2009, s. 25. 
30 A. Żywczok, Wychowanie do radości życia, Wyd. Akademickie „Żak”, Warsza-

wa 2004, s. 92.  
31 S.C. Segerstrom, Jak przełamać prawo Murphy’ego..., s. 130. 
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czania radości. W jednym z eksperymentów małe dziewczynki, które by-
ły tulone przez radosną badaczkę po przekazywaniu darów innym, ko-
lejnym razem były bardziej hojne wobec biednych dzieci w porównaniu 
z dwoma grupami kontrolnymi (dziećmi nietulonymi oraz tulonymi bez 
okazywania radości)32. Potwierdza to wcześniej wspomnianą tezę, że 
dobre skłonności nie muszą wiązać się z poświęceniem, cierpieniem oraz 
obowiązkiem (jak między innymi u I. Kanta). Pomaganie sobie (uzyski-
wanie dobrego nastroju) i pomaganie innym są nierozerwalnie związa-
ne, a nie doświadczając satysfakcji będziemy rzadziej pomagać innym. 
Psychologia społeczna wskazuje na istnienie efektu „czujesz się dobrze, 
czynisz dobrze”. Generalnie osiągnięcie jakiegoś sukcesu, otrzymanie 
upominku, słuchanie muzyki, posiadanie radosnych myśli, czyli wszyst-
ko, co wprawia nas w pogodny nastrój, oddziałuje na gotowość do 
udzielania pomocy i wsparcia innym ludziom33. Hipoteza szczęścia jako 
przyczyny altruizmu została potwierdzona w wynikach badań A. Isen. 
W licznych badaniach wprawiała ludzi w dobry nastrój na różne sposo-
by, za każdym razem otrzymując ten sam wynik wskazujący na relację 
między szczęściem a większą życzliwością i pomocą u grupy ekspery-
mentalnej w porównaniu z grupą kontrolną34. Ciekawe badania prze-
prowadził B. Rimland, który poprosił 216 studentów o zapisanie 10 do-
brze znanych im osób na kartce, co daje liczbę ponad 2000 osób. Następ-
nie badani mieli ocenić, czy te osoby wyglądają na szczęśliwe, czy nie.  
W finalnej części badania uczestnicy mieli ocenić, czy osoby te są ego-
istyczne (skoncentrowane tylko na własnym dobrostanie), czy nie. Oka-
zało się, że 70% ocenionych jako nieegoistyczni wyglądało na szczęśli-
wych, natomiast 95% ocenionych jako egoistyczni wydawało się być nie-
szczęśliwymi ludźmi. Inny znany promotor szczęścia, psycholog i ba-
dacz D.G. Myers stwierdza: „(...) szczęście czyni ludzi mniej skoncen-
trowanymi na sobie i bardziej altruistycznymi. Ale to działa również  
w drugą stronę. Czynienie dobra sprawia, że czujemy się dobrze. Altru-

                                                
32 D. Clarke, Pro-Social and Anti-Social Behavior, Wyd. Routledge, New York 

2005, s. 33–35. 
33 E. Aronson, T.D. Wilson, R.M. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk 

i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1997, s. 473. 
34 J. Haidt, Szczęście. Od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne, Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 305–306. 
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izm wzmacnia naszą samoocenę. To odwraca nasz wzrok od siebie, 
sprawia, że jesteśmy mniej zaabsorbowani sobą, zbliża nas do stanów 
przepływu (optymalnego doświadczenia)”35.  

W przypadku dzieci doświadczanie negatywnego nastroju ograni-
cza prospołeczność, natomiast u dorosłych zarówno pozytywny, jak  
i negatywny nastrój może nasilać chęć pomagania. Wynika to z faktu, że 
dorośli mają świadomość, że udzielanie pomocy innym może poprawić 
nastrój, jednakże ponury nastrój skłania wyłącznie do łatwych i niewy-
magających znacznego wysiłku zachowań pomocnych. Ponadto ludzie 
będący w złym humorze pomogą jedynie wówczas, gdy będą wierzyć, 
że takie działanie wpłynie na ich nastrój, a przy tym nie będą widzieli 
innej możliwości poprawienia złego samopoczucia36. Natomiast zbyt zły 
nastrój ogranicza prospołeczność, o czym przekonują badania nad 
ludźmi znajdującymi się w stanie depresji37. 

Brak szczęścia i optymizmu nie tylko przyczynia się do ograniczenia 
życzliwości i pomagania innym, ale może mieć bardziej negatywne 
skutki. A.S. Neill, twórca słynnej szkoły Summerhill, twierdził, że trudne 
dziecko jest dzieckiem nieszczęśliwym i dlatego walczy ze sobą i otacza-
jącym światem. Najlepszym resocjalizującym „lekarstwem” jest według 
niego promowanie poczucia szczęścia już od najmłodszych lat życia 
dziecka. A.S. Neill uważał, że człowiek szczęśliwy nie popełni morder-
stwa czy kradzieży. Argumentował, że jest mało prawdopodobne, aby 
dzieci radosne i cieszące się wolnością mogły być okrutne38. A. Żywczok, 
powołując się na poglądy E. Fromma, twierdzi: „ekspansja zła może 
mieć swe źródło w umyśle posępnym i karzącym (...). Nic też bardziej 
nie zbliża do dobra w sensie humanistycznym niż przeżycie radości  
i szczęścia. Każde pomnażanie radości, jakiego kultura może dokonać, 

                                                
35 D.G. Myers, The Pursuit of Happiness. Discovering the Pathway to Fullfilment, 

Well-Being and Enduring Personal Joy, Wyd. HarperCollins, New York 2002, s. 195. 
36 B. Wojciszke, Pomaganie innym, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, red. 

J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 174–175. 
37 S.G. Post, Altruism, Happiness, and Health: It’s Good to Be Good, „International 

Journal of Behavioral Medicine” 2005, vol. 12, nr 2, s. 70; H. Hamer, Psychologia 
społeczna. Teoria i praktyka, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2005,  
s. 179. 

38 A. Żywczok, Ku afirmacji życia. Pedagogiczne podstawy ludzkiej egzystencji, Wyd. 
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 588. 
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uczyni więcej dla moralnego wychowania jego członków niż wszelkie 
groźby, kary czy pouczająca retoryka”39. Dominacja uczuć negatywnych 
jest uznawana za jedno z kryteriów osobowości patologicznej, niedojrza-
łej (aspołecznej). Odwrotnie jest w przypadku osobowości zdrowej, doj-
rzałej (prospołecznej), która cechuje się przewagą uczuć pozytywnych 
nad negatywnymi40. Deficyty radości u dzieci przyczyniają się do zabu-
rzeń rozwoju w sferze emocjonalnej, społecznej i moralnej. Radość  
i optymistyczny stosunek do życia nie mogą być ignorowane w wycho-
waniu młodych ludzi oraz w podejmowaniu interwencji korekcyjnej 
wobec tych, którzy zeszli już na drogę przestępstwa41. Sytuacja ludzi 
skazanych jest doskonałym przykładem na rolę pozytywnych, rado-
snych doświadczeń w życiu człowieka i ich związków z moralnym po-
stępowaniem. Wielu skazanych przeżyło dramatyczną młodość, która 
była pasmem cierpień, krzywd, maltretowania, upokorzeń, braku czasu, 
ciepła, miłości oraz pobytu w placówkach wychowawczych bądź po-
prawczych. Takie doświadczenia negatywnie wpływają na ludzką na-
dzieję oraz na możliwość dostrzeżenia perspektyw na dojrzałe, normal-
ne, zgodne z panującymi normami społecznymi i prawnymi dorosłe ży-
cie. Przestępstwo niejednokrotnie pojawia się jako reakcja na poważne 
życiowe trudności, często stanowi sposób zaakcentowania własnego 
„ja”, uzyskania kontroli nad własnym życiem42. Życie skazanym w ich 
młodości często nie dostarczało wielu powodów do szczęścia, a uwię-
zienie nie przyczynia się do zmiany tego negatywnego stanu emocjonal-
nego u nich, gdyż jak wynika z badań M. Seligmana, prawie wszyscy 
więźniowie opuszczający amerykańskie więzienia są w depresji43. Do-
świadczanie silnych emocji negatywnych, depresja i wyuczona bezrad-

                                                
39 A. Żywczok, Wychowanie do radości..., s. 90. 
40 E. Wysocka, Diagnoza w resocjalizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, 

s. 29–30. 
41 A. Jaworska, Terapia alternatywna w resocjalizacji penitencjarnej, Wyd. Naukowe 

Akademii Pomorskiej, Słupsk 2009, s. 197–198. 
42 E. Pindel, Ułatwienia i trudności na drodze do readaptacji społecznej po karze po-

zbawienia wolności, w: Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, red. A. 
Jaworska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, s. 102–103. 

43 M.E.P. Seligman, Optymizmu można się nauczyć, Media Rodzina, Poznań 2007, 
s. 124. 
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ność po opuszczeniu zakładu karnego mogą z pewnością przyczyniać się 
do tego, iż powrót do więzienia staje się „dobrym” wyborem44.  

Jak widać, szczęście i optymizm sprawiają, że lubimy i troszczymy 
się o innych, przejawiamy większą życzliwość i potrafimy lepiej rozwią-
zywać konflikty. Dwa analizowane zjawiska stanowią więc istotny 
czynnik humanistycznych, harmonijnych, pokojowych, pozytywnych 
relacji ze sobą, innymi i ze światem, a więc i moralnego postępowania. 
Szczęście i optymizm są pozytywnie związane przynajmniej z paroma 
sprawnościami moralnymi, do których można zaliczyć między innymi 
altruizm, życzliwość, wielkoduszność i wspaniałomyślność. Ponadto 
szczęście i optymizm mogą mieć duże znaczenie wychowawcze, profi-
laktyczne, resocjalizacyjne, terapeutyczne, a nawet diagnostyczne, gdyż 
deficyt radości i optymizmu może stanowić sygnał problemów w rozwo-
ju społecznym, emocjonalnym i moralnym. Jak twierdzi R. Veenhoven, 
szczęście sygnalizuje nam, jak intensywnie się rozwijamy45. Istotę wy-
chowania do szczęścia i optymizmu jako przyczyn moralnego i prospo-
łecznego zachowania można podkreślić faktem, że przez wiele dekad 
edukacja charakteru, wychowanie moralne odbywały się poprzez zawie-
szenie „motywującego” plakatu i dyskusję o zaletach życia zgodnie  
z daną cnotą lub wartością, co oczywiście mimo dobrych intencji jest po-
dejściem nieskutecznym46.  

 
 
Zanurzenie w „morzu negatywności” – sytuacja egzystencjalna 

człowieka XXI wieku 

Współczesne życie jest znacznie łatwiejsze od życia w innych wie-
kach. Nigdy wcześniej nie było tyle dobrobytu ekonomicznego. Wielu  
z nas nie dostrzega, że jeszcze parę wieków temu nawet ludzie bardzo 
bogaci, przedstawiciele szlachty i rodzin królewskich nie mogli np. po-
dróżować po całym świecie, jeść potraw wywodzących się z kuchni ca-

                                                
44 P. Modzelewski, Rozwijanie optymizmu i poczucia szczęścia u skazanych szansą na 

resocjalizacyjną zmianę, w: Zbrodnia, Kara, Nadzieja. Wybrane niektóre rodzaje przestępstw, 
ich aspekty prawne i resocjalizacyjne, red. M. H. Kowalczyk, A. Kinas-Zalewska, Wyd. 
Black Unicorn, Jastrzębie-Zdrój 2012, s. 141–144. 

45 R. Veenhoven, Szczęście jako cel polityki społecznej..., s. 438. 
46 J. Cohen, Social, Emotional, Ethical, and Academic Education..., s. 205. 
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łego świata, słuchać dowolnej muzyki jakiej tylko chcieli. Wcale nie tak 
dawno w historii ludzkości, bo zaledwie w 1940 roku, w kraju, który 
słynie z dobrobytu, czyli Stanach Zjednoczonych, prawie 1/3 domów 
była pozbawiona toalet, wanien, pryszniców i bieżącej wody47. Co cie-
kawe, mimo że prawie wszystko dzisiaj jest lepsze w sensie material-
nym, to charakter moralny człowieka i stan psychiki ludzkiej się pogar-
sza, o czym świadczy wzrost problemów ze zdrowiem psychicznym 
(głównie różnorodne nerwice i depresja) oraz coraz większa patologiza-
cja życia społecznego (wzrost liczby rozwodów, nadużywania narkoty-
ków, alkoholu czy przestępczości)48. Choć PKB na głowę mieszkańca  
w USA i Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 50 lat wzrósł sześciokrotnie, 
to poczucie szczęścia odczuwane przez obywateli tych krajów nie zmie-
niło się49. Przeprowadzone w wielu krajach badania wskazują, że pie-
niądze mają niewielki lub żaden wpływ na dobrostan psychiczny, oczy-
wiście pod warunkiem, że stać człowieka na zaspokojenie jego podsta-
wowych potrzeb życiowych. Bardzo biedni ludzie są mniej szczęśliwi od 
bogatszych, ale gdy znajdą się zaledwie w zadowalającej sytuacji mate-
rialnej, dodatkowe dochody przestają odgrywać rolę lub mają nieznacz-
ny wpływ na poziom szczęścia50. Jak widać, istnieją problemy ze szczę-
ściem, z potocznymi teoriami szczęścia, które są powszechnie żywione, 
bowiem dobra materialne mają niewielki wpływ na jego odczuwanie,  
a ponadto szerzy się coraz większa negatywność we współczesnych spo-
łeczeństwach. Może mieć to oczywiście zgubne konsekwencje nie tylko 
dla ludzkich sukcesów w szkole i w życiu, dla zdrowia psychicznego, ale 
także dla zachowań moralnych i prospołecznych, bowiem ludzie do-
świadczający negatywnych stanów uczuciowych skoncentrowani są 
bardziej na sobie niż na innych.  

O zanurzeniu w „morzu negatywności” świadczy zwiększenie się 
liczby przypadków depresji. Jest to choroba, która według różnych do-
niesień z badań występuje aż 10 razy częściej niż 50 lat temu. Co cieka-
                                                

47 S. Lyubomirsky, Wybierz szczęście. Naukowe metody budowania życia, jakiego pra-
gniesz, Wyd. Laurum, Warszawa 2011, s. 53. 

48 R. Persaud, Pozostać przy zdrowych zmysłach. Jak nie stracić głowy w stresie 
współczesnego życia?, Jacek Santorski & Co Wydawnictwo, Warszawa 1998, s. 57. 

49 K. Pytko, Liczba szczęścia, „Coaching” 2012, nr 2, s. 33. 
50 R. Wiseman, 59 sekund..., s. 17–18; M.E.P. Seligman, Prawdziwe szczęście...,  

s. 79–83, 91.  
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we, istnieje wiele przesłanek, że te wyniki nie są sztucznie zawyżone, 
bowiem z reguły takie dane pochodzą z wywiadów, w których nie ma 
ani jednego słowa o depresji, są za to inne pytania, np. „Czy kiedykol-
wiek próbował pan/i popełnić samobójstwo?” lub „Czy kiedykolwiek 
zdarzyło się panu/pani płakać przez 2 tygodnie?” itp. Dzisiaj depresja 
pojawia się już w młodszym wieku, wyniszczając nastolatków (dawniej 
pierwsze objawy pojawiały się w wieku ok. 30 lat)51. Zgodnie z danymi 
WHO depresja pociąga za sobą największą ze wszystkich chorób liczbę 
lat straconych, mierzoną wskaźnikiem DALY oznaczającym liczbę po-
tencjalnie utraconych lat z powodu przedwczesnej śmierci oraz utraco-
nych produktywnych lat na skutek choroby52, a ponadto szacuje się, że 
awansuje na drugie miejsce czynników prowadzących do śmierci lub 
upośledzenia zdrowia do 2020 roku53. W Polsce, jak wykazały badania  
R. Modrzejewskiej i J. Bomby, blisko 1/3 młodzieży uczęszczającej do 
wielkopolskich liceów ma objawy depresyjne54. Tę tendencję potwier-
dzają badania H. Jaklewicz, gdyż „depresja dotyczy prawie trzydziestu 
procent uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Trójmieście, 
Krakowie czy Katowicach. Te dane są porównywalne z innymi krajami 
Europy oraz Stanami Zjednoczonymi”55.  

Ponadto Polacy są mocno zestresowanym społeczeństwem, gdyż jak 
wynika z badań przeprowadzonych przez Pentor Research International 
i firmę Klosterfrau, aż 70% naszego społeczeństwa żyje w nieustannym 
stresie i nie potrafi sobie z nim radzić. Longitudinalne badania amery-
kańskie przeprowadzone przez T. Achenbacha przekonują, że z zasoba-
mi emocjonalnymi młodzieży jest coraz gorzej56. Podobną tendencję wy-
                                                

51 M.E.P. Seligman, Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego ży-
cia, Media Rodzina, Poznań 2011, s. 116. 

52 Tamże, s. 386. 
53 G. Ratcliffe, Zapanuj nad swoim życiem. Pięć kroków do zdrowia i szczęścia, Wyd. 

Klub dla Ciebie, Warszawa 2007, s. 7–9; Depression, http://www.who.int/mental_ 
health/management/depression/definition/en/ [23.05.2012]. 

54 R. Modrzejewska, J. Bomba, Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych i używa-
nia substancji psychoaktywnych w populacji 17-letniej młodzieży wielkopolskiej, „Psychia-
tria Polska” 2010, tom XLIV, nr 4, s. 585. 

55 K. Piotrowiak, E. Furtak, Depresja w szkolnej ławce, http://wyborcza.pl/1, 
78162,3797181. html [23.05.2012]. 

56 L. Lantieri, Rozwój inteligencji emocjonalnej twojego dziecka, Wyd. Helion, Gliwi-
ce 2009, s. 25–28. 
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kazały badania przeprowadzone przez polską pedagog T. Borowską57. 
Warto odnotować, że polska młodzież zajmuje jedno z pierwszych 
miejsc pod względem poczucia zdenerwowania w Unii Europejskiej58. 
Co nie powinno specjalnie dziwić – to szkoła jest dla naszej młodzieży 
największym źródłem zagrożenia, miejscem obfitującym w liczne sytu-
acje trudne. Do najpowszechniejszych stresorów sprawiających, że mło-
dzież jest zagrożona, należą sprawdziany, klasówki, odpytywanie 
(zwłaszcza przed klasą), egzaminy i inne sytuacje, w których niezbędna 
jest społeczna ekspozycja59. Wielu nauczycieli myśli, że zachowują się  
w sposób pozytywny i że używają pozytywnych technik zarządzania 
zachowaniami w klasie, jednakże dane pochodzące z badań self-report są 
niezgodne z wynikami obserwacji w naturalnych warunkach. M.A. Whi-
te dokonując podsumowania 16 z takich badań, stwierdza, że w 13 ba-
daniach okazywanie dezaprobaty przez nauczycieli było o wiele wyższe 
od okazywania aprobaty. R.E. Shores, P.L. Gunter i S. Jack wskazują, że 
nauczyciele częściej reagują na nieodpowiednie zachowania uczniów,  
a rzadko na pozytywne poprzez użycie werbalnej pochwały i innych po-
zytywnych technik. Wiele badań ukazuje wysoki poziom negatywnych 
interakcji pomiędzy nauczycielami i uczniami. Co ciekawe, najbardziej 
doświadczają negatywności uczniowie mający zaburzenia emocji i za-
chowania, objawiające się eksterioryzacją (uzewnętrznieniem), gdyż są 
zdecydowanie najmniej chwaleni. Uczniowskie zaburzenia w zachowa-
niu związane z eksterioryzacją przejawiają się agresją, dokuczaniem, na-
padami wściekłości, nieuwagą, impulsywnością, kłóceniem się, łama-
niem reguł – ukierunkowanymi na ludzi otaczających ich (np. nauczycie-
li, rodziców, kolegów). Ponieważ takie negatywne zachowania są awer-
syjne dla innych, łatwo jest przeoczyć wpływ wewnętrznego stanu psy-
chologicznego lub samopoczucia tych uczniów na ich zachowania. Wy-
sokie wskaźniki depresji, nadużywania alkoholu, porzucania szkół, nie-
wielkie osiągnięcia w dorosłym życiu wskazują, że życie takich uczniów 
                                                

57 T. Borowska, Emocje dzieci i młodzieży. Zasoby – rozwijanie, Wyd. Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 2006, s. 111. 

58 B. Ciżkowicz, Wyuczona bezradność młodzieży, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza 
Wielkiego, Bydgoszcz 2009, s. 186. 

59 D. Borecka-Biernat, Uwarunkowania emocjonalno-obronnej strategii radzenia sobie 
młodzieży w trudnej sytuacji społecznej w aspekcie czynników społeczno-rodzinnych, „Cho-
wanna” 2005, t. 2 (23), cz. 1, s. 145. 
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jest dalekie od optymalnego, a pośrednio dostarczają dowodu, że są to 
dzieci nieszczęśliwe60. Ci uczniowie potrzebują dobrych relacji, wsparcia 
i troski od nauczycieli i wychowawców (jak wynika z badań, w których 
ich o to spytano), choć oczywiście często odrzucają oni takie wsparcie  
i troskę, co wynika z ich wcześniejszych złych doświadczeń61. W związ-
ku z powyższym relacje między uczniami (bez problemów z zachowa-
niem i z problemami) a nauczycielami wymagają poprawy, aby ucznio-
wie lepiej się czuli w szkole. Te fakty również wskazują, że wymagana 
jest głęboka refleksja nad zreformowaniem szkoły jako środowiska, in-
stytucji, a także nad kształceniem nauczycieli o odpowiednich cechach 
osobowych i odpowiednim doborze nauczycieli i innych specjalistów 
pracujących z dziećmi i młodzieżą do zawodu (już na etapie rozpoczęcia 
studiów wyższych), tak aby szkoły, nauczyciele, pozostali specjaliści 
promowali dobrostan psychologiczny, a nie negatywność. Mając mło-
dzież zestresowaną, zalęknioną, w depresji, skoncentrowaną na sobie  
z powodu wyzwalanych reakcji walki lub ucieczki na skutek doświad-
czanego zagrożenia, trudno mówić o możliwości skutecznego wycho-
wania. W opinii A. Żywczok negatywizm życiowy wychowawcy i wy-
chowanka utrudnia, a nawet uniemożliwia jakiekolwiek wychowanie62.  

Przemiany wymagałaby także nasza kultura narodowa, której dale-
ko do kultury afirmacji. Wiele analizowanych danych skłoniło B. Woj-
ciszke, R. Pieńkowskiego i G. Krzykowskiego do sformułowania, iż  
w Polsce mamy do czynienia z „normą negatywności”. Ta norma wpły-
wa na doświadczanie świata społecznego jako złego, nakazuje nie ufać 
ludziom i widzieć w nich jedynie przywary. Ponadto norma ta wpływa 
na postrzeganie porządku społecznego jako niesprawiedliwego, krzyw-
dzącego, a samego siebie jako ofiary złych ludzi i instytucji. Takiemu ele-

                                                
60 W.R. Jenson, D. Olympia, M. Farley, E. Clark, Positive Psychology and External-

izing Students in a Sea of Negativity, „Psychology in the Schools” 2004, vol. 41 (1),  
s. 67–69. 

61 S. Mihalas, W.C. Morse, D.H. Allsopp, P. Alvarez McHatton, Cultivating Car-
ing Relationships Between Teachers and Secondary Students with Emotional and Behavioral 
Disorders. Implications for Research and Practice, „Remedial and Special Education” 
2009, vol. 30, nr 2, s. 4. 

62 A. Żywczok, Wychowanie do radości..., s. 95. 
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mentowi mentalności Polaków towarzyszą negatywne emocje smutku, 
lęku, gniewu, poczucia krzywdy lub bezradności63. 

 
 
Pozytywni ludzie, pozytywne miejsca, pozytywne możliwości – 

promowanie szczęścia i optymizmu 

Zdaniem inicjatora ruchu psychologii pozytywnej, M. Seligmana, to 
właśnie edukacja może odegrać ogromną rolę w przeciwdziałaniu epi-
demii depresji, pesymizmu i niskiemu poczuciu własnej wartości, czyli 
stanom, które niejednokrotnie prowadzą do ograniczenia troski o innych 
ludzi w świetle reguły „czujesz się dobrze, czynisz dobrze” i innych ana-
lizowanych tutaj dowodów na relację między dobrostanem a sprawno-
ściami moralnymi64. Najwięcej w kwestii promowania szczęścia, opty-
mizmu, radości życia i dobrostanu, które skorelowane są z dobrym, pro-
społecznym i moralnym zachowaniem, mogą zrobić szkoły i pracujący  
w nich nauczyciele-wychowawcy. Jak twierdzi M. Seligman, szkoły mają 
olbrzymi, ale niestety często niewykorzystany potencjał profilaktyczny  
i promujący dobrostan65. Promowanie pozytywnego rozwoju dzieci  
i młodzieży powinno polegać na uwzględnieniu zmian dotyczących:  
1) ludzi pracujących z uczniami, wychowankami; 2) miejsc, jakimi są 
szkoły i inne instytucje zajmujące się wychowaniem oraz socjalizacją 
młodego pokolenia, 3) dostarczanych ofert (możliwości) w szkole i in-
nych placówkach66. 

W kwestii pozytywnych ludzi warto przyjrzeć się, jakimi cechami 
powinien charakteryzować się nauczyciel-wychowawca, który będzie 
wychowywał do szczęścia, optymizmu i dobrego postępowania. Oczy-
wistym faktem jest, że taka osoba powinna być przede wszystkim na-
stawiona optymistycznie do życia oraz przejawiać dobrostan psycholo-
                                                

63 B. Wojciszke, W. Baryła, Kultura narzekania, czyli o psychicznych pułapkach eks-
presji niezadowolenia, w: Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają, red. M. Drogosz, 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005, s. 39. 

64 A. Pluskota-Lewandowska, Pozytywnie w edukacji, „Kultura i Edukacja” 2011, 
nr 3 (82), s. 151. 

65 M.E.P. Seligman, R.M. Ernst, J. Gillham, K. Reivich, M. Linkins, Positive Edu-
cation: Positive Psychology..., s. 295. 

66 B.J. Gomez, P. Mei-Mei Ang, Promoting Positive Youth Development in Schools, 
„Theory into Practice”, vol. 46 (2), s. 97.  
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giczny, bowiem jak już wcześniej sygnalizowano, osoby pozbawione ta-
kich właściwości nie staną się autorytetami dla uczniów i podopiecz-
nych, a więc młodzież nie będzie się z nimi identyfikowała i interiory-
zowała ich wartości, a ponadto takie osoby będą sabotowały efektywne 
wychowanie. Zgodnie z sugestią E. Fromma wychowaniem nie powinni 
zajmować się ludzie o orientacji nekrofilnej. Osoby o tej orientacji ukie-
runkowane są na przeszłość, fascynuje je śmierć, destrukcja, choroby, 
przemoc, bardziej to co nieożywione niż żywe (np. technika). Orientacja 
biofilna67 jest antytezą orientacji nekrofilnej i jej istotą jest miłość życia  
w przeciwieństwie do miłości śmierci. Biofil zwraca się ku życiu i stara 
się czynić dobro. Przeciwnie postępuje nekrofil68. Fromm sformułował 
też propozycje dotyczące wychowania ludzi o orientacji biofilnej, które 
mogą być przydatne w wychowaniu ludzi szczęśliwych i czyniących 
dobro. Do tych wskazań zaliczył: 1) przebywanie z ludźmi, którzy ko-
chają życie (oddziaływanie przykładem przez nauczycieli, wychowaw-
ców, rodziców itp.); 2) ciepły, uczuciowy kontakt z innymi ludźmi już 
we wczesnym dzieciństwie; 3) tworzenie zdrowej atmosfery (klimatu);  
4) wychowanie w wolności (myśli, działań, tworzenia); 5) niestosowanie 
gróźb; 6) możność właściwego spożytkowania własnych zdolności (za-
let, mocnych stron); 7) wrażliwe reagowanie innych 8) brak zagrożeń 
(zadbanie o poczucie bezpieczeństwa)69. Na podstawie typologii G. Po-
raj, która podzieliła nauczycieli na rzemieślników, pasjonatów i frustra-
tów, można stwierdzić, że ci ostatni w ogóle nie powinni pracować  
z młodzieżą. Tak zwani frustraci to osoby, które mają przeciętny poziom 
dyspozycyjnego optymizmu (w dolnej granicy wyników przeciętnych), 
umiarkowaną samoocenę, nie oczekują sukcesów, nie stawiają sobie wy-
soko poprzeczki, pracują bez entuzjazmu i są w wysokim stopniu neuro-
tyczni, chwiejni emocjonalnie i podatni na doświadczanie negatywnych 
uczuć. Choć w badaniach G. Poraj okazało się, że ta grupa była najmniej 
liczna (90 z 390 badanych), to trzeba mieć na uwadze, że w rzeczywisto-
                                                

67 Fromm zastrzega, że nie ma typów idealnych, a tę orientację należy trakto-
wać jako skalę. 

68 E. Fromm, Serce człowieka. Jego niezwykła zdolność do dobra i zła, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa–Wrocław 1996, s. 32-42. 

69 Tamże, s. 45–46. Zob. także: E. Fromm, Wojna w człowieku. Psychologiczne stu-
dium istoty destrukcyjności, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 
1993, s. 24–25. 
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ści stanowią oni pokaźną liczbę ludzi, gdyż istnieje 60% rotacja wśród 
młodych, początkujących nauczycieli, co oznacza, że część frustratów nie 
wytrzymuje, a część zostaje i pracuje z młodymi ludźmi70.  

Wspomniano już, że szkoła jest miejscem, gdzie uczniowie często 
odczuwają stres, doświadczają poczucia zagrożenia i wielu z nich ma 
problemy związane z objawami depresji. Ponadto wielu nie doświadcza 
pozytywnych interakcji, a najgorsze relacje z nauczycielami mają 
uczniowie z zaburzeniami emocji i zachowania, szczególnie objawiają-
cymi się eksterioryzacją. W związku z tym należałoby ocieplić takie rela-
cje. Jedną z najważniejszych właściwości do pracy z ludźmi jest empatia  
i dobrze byłoby, aby wychowawcy profesjonalni oraz nieprofesjonalni 
(np. rodzice) posiadali jej wysoki poziom. Empatia przejawia się w ko-
munikacji niewerbalnej (uśmiech, kiwanie głową podczas słuchania, 
wykorzystywanie gestów wskazujących na otwartość, utrzymywanie 
kontaktu wzrokowego, dopasowywanie własnej mowy ciała do roz-
mówcy tzw. mimikra), umiejętności uważnego słuchania, odpowiedniej 
percepcji drugiej osoby (unikanie stereotypów, etykiet, schematów, błę-
dów poznawczych), tworzeniu dobrego klimatu (wspierającego, który 
cechuje się otwartością na różne punkty widzenia i wspólnym rozwią-
zywaniem problemów), dzieleniu uczuć i doświadczeń, zainteresowaniu 
uczuciami innych, reagowaniem na te uczucia (przyjmuje często formę 
zachowań prospołecznych), okazywaniu akceptacji innych71.  

W literaturze można znaleźć także pojęcie opiekuńczych, troskli-
wych relacji (ang. caring teacher-student relationship). Kultywowanie ich 
jest potrzebne właściwie cały czas, jak najwcześniej i szczególnie wobec 
uczniów mających problemy w zakresie emocji i zachowania. Niestety 
młodym ludziom brakuje często troski i zainteresowania dorosłych aż od 
późnego dzieciństwa do adolescencji, a sama młodzież uważa takie po-
zytywne relacje za ważne. Zdaniem S. Mihalas i jej współpracowników 
takie relacje stanowią istotny mechanizm wspomagania i kierowania 
                                                

70 G. Poraj, Od pasji do frustracji..., s. 204–205, 286. 
71 P. Modzelewski, Przejawianie empatii przez nauczycieli istotnym warunkiem dia-

logu, w: Pedagogika dialogu. Nauczyciele dialogu, red. D. Jankowska, Wyd. APS, War-
szawa 2011, s. 159–166; P. Modzelewski, Emocjonalna więź, empatyczna komunikacja –  
w stronę wysokiej jakości życia w rodzinie, w: Prawne, administracyjne i etyczne aspekty 
wychowania w rodzinie, t. 1, red. S. Bębas, E. Jasiuk, Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej 
w Radomiu, Radom 2011, s. 227–234. 
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rozwojem społecznym, emocjonalnym, behawioralnym i intelektual-
nym72. Na podstawie badań własnych C.K. Malecki i M.K. Demeray 
stwierdziły, że wsparcie emocjonalne jest najsilniejszym predykatorem 
uczniowskich kompetencji społecznych i intelektualnych spośród innych 
rodzajów wsparcia (instrumentalnego, oceniającego, informacyjnego). 
Nauczyciele wpływają na te sfery rozwoju już u przedszkolaków i sta-
nowią ich mediator aż do końca szkoły średniej, dlatego nie powinni po-
strzegać się wyłącznie jako dostarczyciele wiedzy. Społeczna tożsamość 
ucznia, regulacja emocji oraz poczucie przynależności także zależy od 
jakości relacji z nauczycielami. Uczniowskie zaburzenia w zachowaniu 
objawiające się eksterioryzacją są skorelowane z bliskością relacji. Im 
lepsze relacje, tym mniej problemów w zachowaniu73. S. Mihalas prze-
konuje, że nauczyciele-wychowawcy powinni tworzyć opiekuńcze, tro-
skliwe relacje poprzez: 1) Zostanie adwokatami uczniów. Nauczyciele 
muszą przypomnieć sobie, dlaczego wybrali ten zawód (np. „aby zmie-
nić życie uczniów”). Posiadanie celu i misji wzmacnia motywację, sprzy-
ja empatii, której niejednokrotnie brakuje sfrustrowanym nauczycielom; 
2) Poznać swoich uczniów, aby zrozumieć ich potrzeby, problemy i móc 
nieść im pomoc; 3) Aktywnie słuchać własnych uczniów, bo to sprzyja 
zaufaniu i autentyczności; 4) Przeznaczać regularny czas na rozwiązy-
wanie problemów z uczniami (np. 5-10 minut); 5) Celebrować sukcesy  
z uczniami; 6) Współpracować z pozostałymi specjalistami na rzecz bu-
dowania pozytywnych relacji. Nauczyciele mogą też pod superwizją pe-
dagoga czy psychologa szkolnego zacząć prowadzić treningi interperso-
nalne dla swoich uczniów, a z czasem prowadzić je samodzielnie74. 

Pozytywni dorośli w szkołach to ci, którzy rozpoznają i odpowiada-
ją na potrzeby rozwojowe uczniów oraz uczniowską potrzebę więzi  
z nimi. Tacy dorośli są dostępni, wspierający, pogodni, podnoszący na 
duchu. Nauczyciele stają się pozytywnymi dorosłymi w szkole, gdy za-
uważają uczniowskie zachowania prospołeczne, dostarczają dobrych in-
formacji zwrotnych, chwalą uczniów w przełomowych momentach, są 
wyczuleni na trudności w życiu uczniów. Nauczyciele są wspierający, 

                                                
72 S. Mihalas, W.C. Morse, D.H. Allsopp, P. Alvarez McHatton, Cultivating Car-

ing Relationships Between Teachers and Secondary Students, s. 3. 
73 Tamże, s. 4–5. 
74 Tamże, s. 8–13. 
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gdy słuchają bez oceniania, dbają o komfort i poczucie bezpieczeństwa, 
zachęcają uczniów do myślenia o własnych wartościach i uczuciach, do-
ceniają uczniowskie wysiłki, zachęcają do dobrego (moralnie) i skutecz-
nego działania oraz udzielają praktycznej pomocy, kiedy jest ona nie-
zbędna75. Wydaje się, że wiele z powyższych wskazań może poprawić 
relacje między nauczycielami i uczniami oraz w szerszej perspektywie 
klimat klasy i szkoły. 

W kwestii tworzenia pozytywnych miejsc wypadałoby projektować 
przestrzeń szkoły (i innych instytucji zajmujących się młodzieżą), stosu-
jąc wiedzę z zakresu architektury, aranżacji wnętrz i psychologii środo-
wiskowej, tak aby szkoły stały się miejscami bardziej przyjaznymi i nie 
obfitowały w wiele stresorów środowiskowych, które mogą wynikać ze 
źle zaprojektowanej i zorganizowanej przestrzeni. Niestety wiele bu-
dynków szkół nie jest zbyt miłych w odbiorze dla człowieka i prawdo-
podobnie, nawiązując do koncepcji chińskiego geografa społecznego Yi-
Fu Tuana, są to miejsca topofobiczne, a nie topofilne. Topofilię należy 
rozumieć jako miłość miejsca, topofobię odwrotnie – jako nienawiść 
miejsca. Oba terminy mają wiele wspólnego z koncepcją przywiązania 
do miejsca (ang. place attachment)76. Pożądana do wychowania człowieka 
szczęśliwego, optymistycznego, a w konsekwencji moralnego jest szkoła 
(lub inna placówka) topofilna, która potrafi pozytywnie oddziaływać na 
przywiązanie uczniów, chęć spędzania w niej czasu i poczucie bezpie-
czeństwa. Warto również tworzyć odpowiedni klimat instytucji, gdyż 
jak wynika z badań nad klimatem szkoły, im bardziej środowisko jest 
represyjne, tym więcej problemów z zachowaniem77. Najbardziej pożą-
dany wychowawczo jest klimat terapeutyczno-wychowaczy. Instytucje 
tworzące ten klimat koncentrują się na tworzeniu poprawnych, przyja-
znych, nasyconych pozytywnymi uczuciami stosunków interpersonal-

                                                
75 B.J. Gomez, P. Mei-Mei Ang, Promoting Positive Youth..., s. 98. 
76 E.D. Brocato, Place Attachment: An Investigation of Environments and Outcomes 

in a Service Context, University of Texas at Arlington 2006, s. 10 (praca doktorska), 
http://dspace.uta.edu/bitstream/handle/10106/244/uta-etd-1302.pdf?sequence=1 
[23.05.2012]. 

77 J. Surzykiewicz, Agresja i przemoc w szkole, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, 
t. 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004,  
s. 280–281. 
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nych, o silnym terapeutycznym zabarwieniu, przy zmniejszeniu kontroli 
i represji78. 

W przypadku tworzenia pozytywnych możliwości w szkołach,  
w celu rozwijania szczęścia i optymizmu oraz ich pozytywnych konse-
kwencji należałoby w Polsce zaadaptować programy z zakresu społecz-
no-emocjonalnego uczenia się (ang. social and emotional learning, w skró-
cie SEL) oraz programy z zakresu psychologii pozytywnej. Warto także 
rozważyć zapoznanie nauczycieli z podstawowymi umiejętnościami te-
rapeutycznymi, doradczymi, a nawet coachingowymi, najlepiej na etapie 
studiów wyższych79. Wspomniane programy SEL wyewoluowały z ba-
dań nad profilaktyką i odpornością psychologiczną, a zainteresowanie 
nimi wywołały publikacje D. Golemana oraz H. Gardnera80. D. Goleman 
wraz z innymi badaczami powołał w 1994 roku CASEL81 – organizację 
mającą na celu ustanowienie społecznych i emocjonalnych kompetencji 
(inteligencji emocjonalnej) niezbędnymi składnikami edukacji82. Wszyst-
kie programy SEL koncentrują się wokół rozwijania pięciu kluczowych 
kompetencji: samoświadomości (zdolności rozpoznawania własnych 
emocji, mocnych stron, poczucia własnej skuteczności i pewności siebie); 
społecznej świadomości (m.in. empatii); odpowiedzialnego podejmowa-
nia decyzji; zarządzania samym sobą (kontroli impulsów, stresu, wy-
trwałości, ustalania celów i samomotywowania się); umiejętności spo-
łecznych (kooperacji, szukania pomocy i jej dostarczania, komunikacji). 

                                                
78 L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagno-

styczne i metodyczne, Wyd. APS, Warszawa 2005, s. 184–185. 
79 P. Modzelewski, Nauczyciel w roli terapeuty i coacha wobec problemów dzieci  

i młodzieży w XXI wieku, w: Obszary akademickiej wiedzy naukowej. Pedagogika, Tematy do 
dyskusji na XXI wiek, red. D. Czajkowska-Ziobrowska, J. Wiśniewski, Akademicki 
Instytut Naukowo-Wydawniczy „Altus”, Poznań 2011, s. 120–138. 

80 J.E. Zins, M.J. Elias, Social and Emotional Learning, w: Children Needs III: Devel-
opment, prevention, and intervention, red. G.G. Bear, K.M. Minke, National Association 
of School Psychologists, Bethesda 2006, s. 1. 

81 www.casel.org – na stronie znajduje się mnóstwo doniesień z badań i publi-
kacji dotyczących programów SEL. 

82 J.W. Payton, D.M. Wardlaw, P.A. Graczyk, M.R. Bloodworth, C.J. Tompsett, 
R.P. Weissberg, Social and Emotional Learning: A Framework for Promoting Mental Health 
and Reducing Risk Behaviors in Children and Youth, „Journal of School Health” 2000, 
vol. 70, nr 5, s. 2. 
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Można zauważyć znaczną przewagę tych programów nad tradycyj-
nymi programami profilaktyki, gdyż wiele pozostałych jest krótkotermi-
nowych, cząstkowych, fragmentarycznych i doraźnych. Efektywne pro-
gramy SEL muszą być oparte na teorii i badaniach, interaktywnie na-
uczać kompetencji społeczno-emocjonalnych, budować przywiązanie do 
szkoły poprzez stworzenie angażujących praktyk (np. poprzez zastoso-
wanie interaktywnych metod) i klas szkolnych cechujących się dobrym 
klimatem, promować odpowiedni do rozwoju i tła kulturowego trening, 
ustalać organizacyjne zasady oraz wsparcie, aby wzmacniać sukces. Po-
nadto muszą dostarczać wysokiej jakości szkolenia i wsparcia dla szkol-
nego personelu, a także muszą być prowadzone zgodnie z zasadami 
partnerstwa edukacyjnego na linii szkoła – rodzina – otoczenie ze-
wnętrzne (wspólnota). Niezbędna jest również ewaluacja programów83.  

Czy jest w ogóle sens zajmowania się takimi programami? Według 
jednego z raportów powstałego na podstawie metaanalizy 317 studiów 
(łącznie w badaniach brało udział ponad 324 tysiące uczniów) programy 
SEL przynoszą wiele korzyści uczniom z problemami i bez, gdy są reali-
zowane w trakcie normalnych zajęć, jak i poza normalnymi godzinami 
lekcyjnymi. Nie tylko doskonalą kompetencje społeczne i emocjonalne 
dzieci, ale również wpływają na osiągnięcia intelektualne (od 11 do 17 
punktów percentylowych w testach osiągnięć szkolnych). Ponadto 
szkolny personel (nauczyciele, pozostali specjaliści) przeprowadzający 
takie oddziaływania efektywnie wskazuje, że mogą być one włączone do 
typowej praktyki edukacyjnej84. Przeprowadzone metaanalizy dowodzą, 
że oddziaływania ulepszyły uczniowskie umiejętności społeczno-
emocjonalne, postawy wobec siebie (poczucie własnej wartości), szkoły, 
innych, polepszyły zachowania, zmniejszyły stres, lęk i symptomy de-
presji85. Badania dowodzą, że szczęście, dobrostan są związane z umie-
jętnościami społeczno-emocjonalnymi86. 

                                                
83 J.E. Zins, M.J. Elias, Social and Emotional..., s. 3–4. 
84 J. Payton, R.P. Weissberg, J.A. Durlak, A.B. Dymnicki, R.D. Taylor, K.B. Schel-

linger, M. Pachan, The positive impact of social and emotional learning for kindergarten to 
eight-grade students: Findings from three scientific reviews, Collaborative for Academic, 
Social and Emotional Learning, Chicago 2008, s. 3. 

85 Tamże, s. 6–7. 
86 J. Cohen, Social, Emotional, Ethical, and Academic Education..., s. 204. 
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Na gruncie psychologii pozytywnej powstał Penn Resiliency Pro-
gram (w skrócie PRP) Został zaprojektowany, aby wykształcić u uczniów 
zdolności radzenia sobie z codziennymi problemami. W ramach programu 
uczniowie uczą się optymizmu87, bardziej realistycznego i elastycznego 
myślenia o problemach, asertywności, twórczego wykorzystywania bu-
rzy mózgów, relaksacji i innych metod rozwiązywania problemów. PRP 
stanowi najlepiej zbadany program zapobiegania depresji na świecie.  
Z metaanalizy wynika, że zmniejsza i zapobiega objawom depresji, 
zmniejsza wyuczoną bezradność, ogranicza stany lękowe, a nawet pro-
blemy wychowawcze. Interesującym faktem jest, że tam, gdzie nauczy-
ciele otrzymali fachowe przeszkolenie i byli członkami zespołu PRP, 
efekty końcowe były bardziej znaczące88. Na szeroką skalę oddziaływa-
nia wypracowane na gruncie psychologii pozytywnej, dotyczące budo-
wania odporności psychologicznej, dobrostanu psychologicznego, szczę-
ścia, optymizmu i zaradności, zostały zrealizowane i włączone do pro-
gramu szkolnego w Geelong Grammar School niedaleko Melbourne  
w Australii. W programie zostali przeszkoleni nauczyciele oraz wycho-
wawcy (jest to szkoła z internatem) i to oni byli istotnymi promotorami 
zasobów (podczas zajęć szkolnych, sportowych, porad pedagogicznych, 
lekcji muzyki i religii), na które zwraca uwagę psychologia pozytywna89. 

Podsumowując stwierdzam, że w polskiej szkole i innych instytu-
cjach zajmujących się wychowaniem i socjalizacją młodego pokolenia 
istnieją różnorodne możliwości wpływania na dobrostan psychiczny, 
optymistyczne spojrzenie na życie. Nie jest to co prawda zadanie łatwe, 
choć bardzo istotne, bowiem szczęśliwi, zadowoleni, optymistyczni i en-
tuzjastyczni ludzie, czując się dobrze, nie koncentrują się wyłącznie na 
obronie przed zagrożeniami, ale potrafią wyjść poza własne „ja” i być 
serdecznymi, życzliwymi, altruistycznymi, tolerancyjnymi, otwartymi 
na świat i wszelkie przejawy życia ludźmi.  

                                                
87 Ponieważ sposoby rozwijania optymizmu wg M. Seligmana zostały dobrze 

opisane w dwóch niezwykle popularnych i ogólnodostępnych książkach: Optymizmu 
można się nauczyć i Optymistyczne dziecko (obie wydane przez Wyd. Media Rodzina), 
szczegółowe rozważania o promowaniu optymizmu zgodnie z koncepcją Seligmana 
zostały pominięte. 

88 M.E.P. Seligman, Pełnia życia..., s. 119–121. 
89 Tamże, s. 125–135. 
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EDUCATION FOR THE HAPPINESS, OPTIMISM AND MORAL VIRTUES 

The article explores relations between happiness, optimism and moral behav-
iors. Happy and optimistic people are altruistic, tolerant, benevolent and have good 
relationships with other people. Schools and teachers can effectively develop happi-
ness, optimism and positive consequences of these properties. 

 
Translated by Piotr Modzelewski 



 



Zamiast zakończenia... 

 

Być ojcem 

Posłuchaj synu: mówię to, gdy ty śpisz, z rączką pod policzkiem  

i z blond włoskami przyklejonymi do czoła. Sam wszedłem do twego 

pokoju. Przed kilku minutami, gdy usiadłem w bibliotece, by poczytać, 

ogarnęła mnie fala wyrzutów sumienia, i pełen winy zbliżam się do 

twego łóżka. 

Myślałem o swoim postępowaniu: dręczyłem cię, robiłem ci wy-

mówki, gdy przygotowywałeś się, aby wyjść do szkoły, gdyż zamiast 

umyć się wczoraj, jedynie otarłeś sobie twarz ręcznikiem i zapomniałeś 

wyczyścić sobie buty. Zwymyślałem cię, gdy zrzuciłeś coś na podłogę.  

W czasie śniadania też wytykałem ci twoje uchybienia, że spadło ci 

coś na obrus, że pochłaniałeś jedzenie niczym zagłodzony zwierzak, że 

oparłeś się łokciami o stół, że zbyt grubo posmarowałeś masłem chleb. 

Gdy bawiłeś się, ja przygotowywałem się do wyjścia na pociąg. 

Oderwałeś się od zabawy, pokiwałeś mi rączką i zawołałeś: 

– Cześć, tatulku! 

A ja zmarszczyłem brwi i powiedziałem: 

– Trzymaj się prosto! 

Wszystko zaczęło się na nowo późnym popołudniem. Gdy przy-

szedłem z pracy, bawiłeś się, klęcząc na ziemi. Zobaczyłem wtedy 

dziury w twych skarpetkach. Upokorzyłem cię przed kolegami, 

wysyłając cię do domu. Skarpety kosztują, mówiłem, gdybyś musiał 

kupić je sam, obchodziłbyś się z nimi bardziej ostrożnie. 

Przypominasz sobie, jak wszedłeś nieśmiało do salonu, ze 

spuszczonymi oczami, drżąc cały po przeżytym upokorzeniu? Gdy 

uniosłem oczy znad gazety, zniecierpliwiony twym wtargnięciem, z wa-

haniem zatrzymałeś się przy drzwiach.  

– Czego chcesz? – zapytałem ostro. 

Ty nic nie powiedziałeś, podbiegłeś do mnie, zarzuciłeś mi ręce na 

szyję i ucałowałeś mnie, a twoje rączki uścisnęły mnie z miłością, którą 

Bóg złożył w twoim sercu, a która – choćby nawet nieodwzajemniona – 
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nigdy nie więdnie. Potem poszedłeś do swego pokoju, drepcząc wolno 

po schodach.  

Otóż synu, zaraz potem, gdy z ręki wysunęła mi się gazeta, ogarnął 

mnie wielki lęk. Co się ze mną dzieje? Przyzwyczajam się do 

wynajdywania win, do robienia wymówek. Czy to ma być nagrodą za 

to, że nie jesteś osobą dorosłą, że jesteś dzieckiem? Dzisiejszej nocy tylko 

tyle. Przyszedłem tu, do twojego łóżka i uklęknąłem pełen wstydu.  

Wiem, że to jest nędzne wynagrodzenie, że nie zrozumiałbyś tych 

spraw, gdybym ci o nich powiedział, gdy się obudzisz. Ale jutro będę 

dla ciebie prawdziwym tatusiem. Będę ci towarzyszył w twoich 

zajęciach i zabawach, będę czuł się niedobrze, gdy tobie będzie źle i będę 

się śmiać, gdy ty będziesz się śmiał. Ugryzę się w język, gdy do ust 

cisnąć mi się będą słowa zniecierpliwienia. Będę ciągle powtarzał sobie: 

„On jest przecież jeszcze dzieckiem, małym chłopczykiem!”. 

Boję się naprawdę, że dotąd traktowałem cię jak osobę dorosłą. 

Tymczasem gdy teraz widzę cię, synu, skulonego w łóżeczku, 

rozumiem, że jesteś jeszcze dzieckiem. Wczoraj twoja główka spoczy-

wała bezbronnie na ramieniu mamusi. Zawsze wymagałem od ciebie 

zbyt wiele, zbyt wiele!1 

 

 

Wymagamy wiele od innych. 

Wychowawca najpierw wymaga od siebie. 

                                                      

1 B. Ferrero, 365 krótkich opowiadań dla ducha, Warszawa 2009, s. 94–95. 
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