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SŁUGA BOŻY JAN PAWEŁ II 

Twórca nowej pedagogiki i pedagogii 

 

„ Człowiek bowiem każdy idzie przed siebie. Podąża ku przyszłości. I narody idą przed 

siebie. I ludzkość cała. Iść przed siebie - to nic, tylko ulegać wymogom czasu, pozostawiając 

stale za sobą przeszłość: dzień wczorajszy, rok, lata, stulecia... Iść przed siebie, to znaczy mieć 

świadomość celu", "...człowieka trzeba mierzyć miarą "serca. Sercem! Ogromnie wiele zależy 

od tego, jaką każdy z was przyjmie miarę swojego życia, swojego człowieczeństwa "'. 

Jan Paweł II 

 

Należy jednoznacznie powiedzieć, że Ojciec Święty Jan Paweł II jest wybitnym 

pedagogiem przełomu XX i XXI stulecia. To głębokie przekonanie zrodziło się na podstawie 

zapoznania się z jego unikatowymi utworami filozoficzno-teologiczno-pedagogicznymi. 

Wszechstronne i głębokie rozumienie człowieka we wszystkich jego wymiarach, jego potrzeb 

i problemów, stała troska o los rodziny i Ojczyzny, troska o przyszłość ludzkości, jest 

połączona z prognostycznym myśleniem wielkiego naukowca - encyklopedysty. I właśnie to 

jest tym fundamentem do tworzenia prac, które są cenione ze względy na nauczanie Jana 

Pawła II, jako prawdziwa skarbonka światowego poziomu. Jedna z takich perełek autorstwa 

Jana Pawła II jest książka „Pamięć i tożsamość", która była początkowo wydana w języku 

włoskim w Watykanie i Milanie
2
 a następnie w języku polskim w Krakowie

3
 i ukraińskim - 

we Lwowie
4
. 

Można powiedzieć, iż publikacja ta jest pewnego rodzaju duchowym testamentem Ojca 

Świętego przekazana dla następnych pokoleń. Znajomość owej publikacji otwiera przed 

czytelnikiem całą głębię wnętrza człowieka, świata, który jest niesamowicie bogaty duchowo. 

Mówiąc o Janie Pawle II, który poświęcił całe swoje życie innym, całej ludzkości, możemy 

powiedzieć, że jest Człowiek wielkiego formatu. Jego główną formą kontaktu z drugim 

człowiekiem był dialog, który daje się zauważyć czytelnikowi i poczuć osobiste refleksje Jana 

Pawła II na wiele tematów, Jego bogactwo ducha, dobroci i szczerości serca. 

Treść pięciu kolejnych rozdziałów publikacji filozoficzno - pedagogicznej -Jana Pawła II, 

stanowi głębokie rozważanie jako Wielkiego Mędrca, które rodziło się w ciągu wielu lat a 

nawet dziesięcioleci. Jest to - można powiedzieć - testament Wielkiego Człowieka, 

stanowiący szczere wyznanie, zawarte w nim Auten- 

 
1 Jan Paweł II. Do ciebie. Wybór myśli z pielgrzymek do Ojczyzny. Sandomierz 1999, s. 31,35. 
2 Giovanni Paolo II. Memoria e identita. Conversazioni a cavallo dei millenni. Liberia Editrice 

Vatikana. Milano 2005. 
3 Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość Rozmowy na przełomie tysiącleci. Kraków 2005. 

41. Павло II. Пам'ять та ідентичність. Бесіди на зламі тисячоліть. Переклала з італійської 

Мар'яна Прокопович. Львів 2005. 

 



tyczne i praktyczne rady pozostawione obywatelom tego swiata na dzien dzisiej- 
szy i na dalek^ przyszlosc. Tytuly pi^ciu rozdzialöw nakreslone rozumem i ser- 
cem Ojca Swiytego, brzmi^ nast^puj^co:

• Miara wyznaczona zlu;
• Wolnosc i Odpowiedzialnosc;
• Mysl^c Ojczyzna...(Ojczyzna - Narod - Panstwo);
• Mysl^c Europa...(Polska -  Europa - Kosciöl);
• Demokracja: mozliwosci i zagrozenia.
Aby zrozumiec bezgraniczn^ gl§biy rozumu i serca Jana Pawla II zawarta w 

ksi^zce ,,Pami§c i tozsamosc”, przedstawiona zostanie przykladowo tresc jednego 
z rozdzialöw. Rozdzial ten nosz^cy tytul: „Wolnosc i odpowiedzialnosc” ma na- 
st^puj^c^ Struktur^:

• O wlasciwe uzywanie wolnosci,
• Wolnosc jest dla milosci,
• Nauka z najnowszej historii,
• Tajemnica milosierdzia.
Nieoceniona niczym encyklopedyczna wiedza historyczno - filozoficzna, jak 

tez pedagogiczna i psychologiczna Ojca Swi^tego oraz jego ogölne oceny i teore- 
tycznie uzasadnione zagadnienia, maj^ ogölnoludzkie, mi^dzynarodowe i jedno- 
czesnie prognostyczne znaczenie. Jakze cenna jest Jego mysl dotycz^ca wolnosci, 
gdy powiada, ze „wolnosc jest dana czlowiekowi przez StworcQ i jest mu röwno- 
czesnie zadana. Poprzez wolnosc, bowiem czlowiek jest powolany do przyjQcia i 
realizacji prawdy. Wybieraj^c i wypelniajac prawdziwe dobro w zyciu osobistym 
i rodzinnym, w rzeczywistosci ekonomicznej i politycznej, czy wreszcie w sro- 
dowisku narodowym i mi^dzynarodowym, czlowiek realizuje swoj^ wolnosc w 
prawdzie. Pozwala mu to unikac mozliwych dewiacji, jakie zna historia, albo je 
przezwyci^zac”5.

Tymi filozoficznymi wnioskami Jan Pawel II uprzedza ludzkosc, przestrzega 
od bl^dow, ku ktorym moze doprowadzic ignorowanie problemu wolnosci. Jako 
wielki naukowiec, historyk, teolog i filozof udowadnia, jak istotne jest dzis pyta- 
nie dotycz^ce wolnosci czlowieka i calej ludzkosci. Powiada, ze „wolnosc jest 
sob^, jest wolnosci^ w takiej mierze, w jakiej jest urzeczywistniana przez prawdy 
o dobru. Tylko wtedy ona sama jest dobrem. Jezeli wolnosc przestaje bye zwi^za- 
na z prawdy, a uzaleznia wolnosc prawdy od siebie, tworzy logiczne przeslanki, 
ktore maj^ szkodliwe konsekwencje moraine”6. Naruszenie zasady l^czenia wol
nosci z prawdy oraz podj^cia dzialan w kierunku uzaleznienia wolnosci od same- 
go czlowieka moze doprowadzic do wielkiej szkody w zyciu jednostki, rodziny, 
spoleczenstwa i calej ludzkosci. Ojciec Swi^ty wyraznie akcentuje, iz wprost 
niemozliwym jest przewidzenie szkody moralnej oraz jej negatywnych skutköw i 
wymiaröw, jesli czlowiek zapomni o wartosci wolnosci. Ponadto demolowanie 
wolnosci, jej falsyfikacja, naduzycie b^dz lekcewazenie wywoluje reakcj^, ktöra

5 Jan Pawel II. Pami^c i tozsamosc. Rozmowy na przelomie tysi^cleci. Krakow 2005, s. 50.
6 Tamze, s. 51.
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swoj^ drog^, nabiera form systemu totalitamego. St^d zrozumialym jest, ze roz- 
wöj na zasadzie takiej antykoncepcji negatywnie wplywa na losy catych pokolen, 
negatywnie odbija si? na ich przyszlosci. Wyraznie zaznacza, ze „Jest to jedna z 
form zniszczenia wolnosci, ktörej skutkow doswiadczamy w wieku XX i nie tyl- 
ko”7 -  takim jest prawdziwy i naukowo uzasadniony wniosek naukowcy-filozofa. 
W nim tkwi powazne ostrzezenie dla ludzkosci stosownie nieprawidlowego ro- 
zumienia i uzycia wolnosci w wieku XXI.

Z wielkim przezyciem czyta si? t? cz?sc publikacji, ktora jest poswi?cona sio- 
strze Faustynie oraz idei milosierdzia. Jan Pawel II przypomina nam, ze „zyla w 
pierwszych dekadach XX stulecia, a zmarla przed II wojnq. swiatow^. I wlasnie w 
tym czasie zostala jej objawiona tajemnica milosierdzia Bozego, a to, со przezyla, 
zapisala w swym Dzienniczku. Tym, ktorzy przeszli przez doswiadczenie II woj- 
ny swiatowej, slowa zapisane w Dzienniczku swi?tej Faustyny, jaw i^ si? jako 
szczegolna Ewangelia milosierdzia Bozego, napisana w perspektywie XX wieku. 
Ludzie tego stulecia poj?li to przeslanie. Zrozumieli je wlasnie poprzez to drama- 
tyczne spigtrzenie zla, ktore przyniosla z sob^ II wojna swiatowa, a potem okru- 
cienstwa systemow totalitarnych. Jakby Chrystus chcial objawic, ze miara wyzna- 
czona ztu, ktorego sprawcg i ofiarg jest czlowiek, jest ostatecznie Boze milosier- 
dzie. Oczywiscie jest w milosierdziu Bozym zawarta rowniez sprawiedliwosc, ale 
nie jest ona ostatnim slowem Bozej ekonomii w dziejach swiata, a zwlaszcza w 
dziejach czlowieka. Bog zawsze potrafi wyprowadzic dobro ze zla, Bog chce, 
azeby wszyscy byli zbawieni i mogli dojsc do poznania prawdy”8.

Rozwazajgc to glgbokie znaczenie „Dzienniczka siostry Faustyny”, Jan Pawel 
II podkresla uniwersalnosc i aktualnosc tresci w nim zawartych w kontekscie 
doswiadczenia Kosciola w Polsce szczegölnie podczas oporu systemowi komuni- 
stycznemu. Sluga Bozy Jan Pawel II kontynuuj^c mysl о Bozym milosierdziu 
przypomina: „Mysl?, ze rowniez siostra Faustyna i jej swiadectwo о tajemnicy 
Bozego milosierdzia ma miejsce w tej perspektywie. To, со pozostalo po niej jako 
dziedzictwo jej duchowosci, miato wielk^ wag? -  wiemy о tym z doswiadczenia 
-  dla oporu przeciw zlu dzialaj^cemu w owczesnych nieludzkich systemach. 
Wszystko to zachowuje konkretne znaczenie nie tylko dla Polakow, ale takze w 
szerokim zasi?gu Kosciola powszechnego. Pokazala to wyraznie mi?dzy innymi 
beatyfikacja i kanonizacja siostry Faustyny. Jakby Chrystus chcial mowic za jej 
posrednictwem: „Zlo nie obnosi ostatecznego zwyci?stwa!”. Tajemnica paschalna 
potwierdza, ze ostatecznie zwyci?skie jest dobro; ze zycie odnosi zwyci?stwo nad 
smiercic^; ze nad nienawisci^ tryumfuje milosc”9.

W ostatnim zdaniu tego wniosku, postawiona zostala teza, ze stosowanie 
zwyci?stwa dobra, tryumfu milosci nad nienawiscig, jest zalozon^ ideg_ optymi- 
zmu oraz sily duchu ludzkiego. Pedagogiczne znaczenie tego zalozenia jest nad- 
zwyczajnie ogromne i niezaprzeczalne, jego aktualnosc nigdy si? zdewaluuje, nie 
straci swego sensu.

7 Tamze, s. 51.
8 Tamze, s. 61.
9 Tamze, s. 61-62.
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Nalezy zwrocic uwag? jeszcze na jedno konceptualne zalozenie kolejnego 
rozdzialu tej filozoficzno-pedagogicznej refleksji Ojca Swi?tego, ktöry jest zaty- 
tulowany: „Mysl^c ojczyzna...(Ojczyzna -  narod - panstwo)”. Rozdzial ten ma 
szczegölnie cenng wartosc tresciowg, ktöra jest skierowana na wszechstronne 
zrozumienie oraz odkrycie sedna takich kluczowych pojec jak: ojczyzna, patrio- 
tyzm, narod, historia, narod і kultura.

W celu uzasadnienia poj?cia „Ojczyzna” wykorzystana jest interdyscyplinar- 
na analiza. Wpierw poj?cie to interpretowane jest od strony etymologii10 oraz 
semantologii11 (semantyki logicznej). Jan Pawel II rozpoczyna swoje filozoficzno 
- pedagogiczne rozwazanea od konkretnej historyczno-filozoficznej analizy klu
czowych slow, takich jak: „ojczyzna”, ktor% l%czy z poj?ciem і rzeczywistoscig 
ojca. Ojczyzna -  wedlug Niego - to poniekqd to samo, co ojcowizna, czyli zasob 
dobr, ktöre otrzymalismy w dziedzictwie po ojcach. To znaczgce, ze wielokrotnie 
mowi si? tez zamiennie “ojczyzna-matka”. Wiemy z wlasnego doswiadczenia, w 
jakim stopniu przekaz dziedzictwa duchowego dokonuje si? za posrednictwem 
matek. Ojczyzna wi?c to dziedzictwo, a röwnoczesnie jest to stan posiadania -  w 
tym rowniez ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartosci і tresci duchowych, 
jakie skladajg si? na kultur? danego narodu”12.

Wielokrotnie mysli te wypowiadal Ojciec Swi?ty przy wielu okazjach m.in. 
przypomnial je  w dniu 2 czerwca roku 1980 w UNESCO. Skierowal wowczas do 
zebranych slowa, ktöre zostaly zatytulowane: „Na imi? przyszlej kultury”. Takg 
nazw? miala owa historyczna przemowa13. Wtedy Ojciec Swi?ty zwröcil uwag? 
na niezaprzeczalne fakty historyczne: kiedy polakow pozbawiono terenöw і 
zniszczono narod, a mimo tego, nie pozbawiono ich poczucia dziedzictwa du
chowego, kultury, otrzymanej od przodköw. I pomimo wszystko polski narod nad 
podziw dynamicznie si? rozwijal.

Ten obicktywny wniosek formuluje Jan Pawel II na podstawie historyczno- 
kulturologicznej analizy zbioröw XIX stulecia. Warto w tym miejscu przytoczyc 
pewne slowa jakie Jan Pawel II wypowiedzial podczas jednego ze swoich rozwa- 
zan odnoszgc si? do dziedzictwa polskiego: „W zadnym innym okresie polski 
naröd nie wydai takich geniuszy piöra jak Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacki, 
Zygmund Krasinski czy Cyprian Norwid. Nigdy przedtem muzyka polska nie 
osiagn?la takich poziomöw jak w twörczosci Fryderyka Chopina, Stanislawa Mo- 
niuszki і wielu innych kompozytoröw, ktörzy to dziedzictwo artystyczne XIX

10 Етимологія: 1. Розділ мовознавства, який вивчає походження слів та їхні гене
тичні зв’язки з іншими словами. Походження слова і його споріднені зв’язки з інши
ми словами тієї самої або інших споріднених мов.

11 Семансологія (логічна семантика) — розділ математичної і формальної логіки, 
що вивчає взаємовідношення між виразами мови і позначуваними ними поняттями 
чи судженнями.

12 Jan Pawel II. Pami?c і tozsamosc. Rozmowy na przelomie tysiqcleci. Wydawnictwo 
Znak. Krakow. 2005, s. 66.

13 Jan Pawel II. Dzien po dniu. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu 1978— 
2005. T. 1. Krakow 2005, s. 80.
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wieku przeniesli w przyszlosc. To samo odnosi si? do sztuk plastycznych, malar- 
stwa czy rzezby: XIX stulecie to wiek Jana Matejki i Artura Grottgera, a na po- 
cz^tku wieku XX pojawia si? Stanislaw Wyspianski, niezwykly, wielostronny 
geniusz, czy tez Jacek Malczewski i inni. Wiek XIX to takze wiek pionierski dla 
polskiego teatru: zapocz^tkowal go jeszcze Wojciech Boguslawski, a potem zo- 
stal rozwiniyty przez wielu innych, zwlaszcza na poludniu Polski. Teatry przezy- 
waly swoj zloty okres, dokonywal sie rozwoj teatru mieszczanskiego i ludowego. 
Nalezy tez stwierdzic, ze ow rozwoj kultury duchowej w XIX wieku przygotowal 
polakow do tego wielkiego wysilku, ktory przyniosl narodowi odzyskanie niepod- 
leglosci. Polska, skreslona z map Europy i swiata, w roku 1918 zaistniala na nich 
z powrotem i od tego czasu istnieje na nich ci^gle. Nie zdolalo zniszczyc tej 
obecnosci nawet szalenstwo nienawisci, ktore wybuchlo na Zachodzie i na 
Wschodzie w latach 1939-1945”14.

Sluszna rzecz^. b?dzie zauwazyc, iz dokumenty i materialy, ktore s^ zwiazane 
z literature i sztuke tych wybitnych polakow, ich imiona weszly do historii kultu
ry swiatowej, rnaje zazwyczaj wielkie pedagogiczne oraz duchowe znaczenie. Ich 
dziela se twörczo wykorzystywane w cwiczeniach z uczniami szkol, wyzszych 
uczelni, w muzeach narodowych i innych osrodkach oswiatowo-kulturowych. Na 
przyklad, w Zamku Krolewskim w Warszawie, utworzono specjalny wydzial 
oswiatowy, w ktörym systematycznie odbywaje siy spotkania twörcze, wycieczki 
tematyczne, lekcje i wyklady dla roznych kategorii mlodziezy szkolnej oraz osöb 
doroslych. Ta wazna praca jest planowana w kazdym roku szkolnym, biorec pod 
uwagy wiek, psychofizjologiczne i inne osobliwosci uczniow gimnazjow, roznych 
typöw liceöw oraz innych uczelni15. Organizowane se tez warsztaty twörcze i dla 
doroslych, w tym:

• dla malarzy -  „Kurs malarstwa i rysunku”;
• dla pracowniköw pedagogicznych szköl srednich, zawodowych i wyz

szych kurs o nazwie: „Zamek filozoföw -  warsztat filozoficzny” (program kursu 
obejmuje lekcje z historii filozofii a takze rady i rekomendacjy metodyczne sto- 
sownie wykorzystania zdobytej wiedzy).

Kursy dla nauczycieli co roku maje inne metodyczne ukierunkowanie. Z na- 
uczycielami maje spotkania znani w Polsce humanisci -  naukowcy, pisarze, mala- 
rze, artysci, panstwowi i polityczni dzialacze. W Zamku Krolewskim systema
tycznie odbywaja si? przedstawienia teatralne dla dzieci röznego wieku i doro
slych, tak zwane „Sobotnie spotkania Zamkowe”.

Nalezy podkreslic, ze to jest tylko jeden z wielu przykladöw trafnych dzialal- 
nosci zakladöw kultury, ukierunkowanej na twörcze wcielenie w zycie idei peda
gogicznych Jana Pawla II, dotyczecych wychowania milosci ku swej Ojczyznie i

14 Jan Pawel II. Pamitjc i tozsamosc. Rozmowy na przelomie tysiacleci. Krakow 2005, 
s. 66-67.

15 Oferta edukacyjna Zamku Krölewskiego w Warszawie dla szkol ponadpodstawowych 
w roku szkolnym 2005/2006, s.20; Lekcje muzealne w Zamku Krolewskim w Warszawie 
dla gimnazjow w roku szkolnym 2005/2006, s.24.
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jej historii. Ta dzialalnosc odkrywa przed mlodziez^ zasady glçbokiego patrioty- 
zmu, piçkna zycia i sere, oddanych dla Ojczyzny.

Ojciec Swiçty zaznacza, iz „widac z tego, ze w obrçbie pojçcia “Ojczyzna” 
zawiera siç jakies glçbokie sprzçzenie pomiçdzy tym, co duchowe, a tym, co ma- 
terialne, pomiçdzy kultury a ziemi^. Ziemia odebrana narodowi przemoc^ staje siç 
niejako glosnym wolaniem w kierunku “ducha” narodu. Duch narodu siç budzi, 
zyje nowym zyciem i z kolei walczy, aby byly przywröcone ziemi jej prawa. 
Wszystko to uj^l Norwid w zwiçzlej formie, möwi^c piçknie o pracy w slowach: 
„(...) Piçkno na to jest, by zachwycalo do pracy -  praca, by siç zmartwychwsta- 
lo”16. Rozumiej^c znaczenie twierdzen teoretycznych, zwracamy wiçksz^ uwagç 
ku tezie, ktora dotyczy pragnienia narodowosci i jego sensu w codziennym zyciu.

Jan Pawel II wielokrotnie akcentuje, ze: „to, co zostalo dotychczas powie- 
dziane na temat ojczyzny, thimaczy nieco glçbiej tak zwane chrzescijanskie ko- 
rzenie kultury polskiej i ogölnej -  europejskiej. Uzywaj^c tego okreslenia, najczç- 
sciej mysli siç o korzeniach historycznych kultury i to jest sluszne, poniewaz kul- 
tura ma Charakter historyczny. Badanie tych korzeni idzie wiçc w parze z bada- 
niem naszych dziejöw politycznych”17.

Glçbokie zasady konceptualne s^ przedstawione w zalozeniach, w ktörych 
Ojciec Swiçty möwi o wartosci moralnej patriotyzmu. W rozdziale „Patriotyzm” 
m.in. czytamy: „Jesli pytamy o miejsce patriotyzmu w Dekalogu, to odpowiedz 
jest jednoznaczna: wchodzi on w zakres czwartego przykazania, ktöre zobowi^zu- 
je nas, aby czcic ojca i matkç. Jest to ten rodzaj odniesienia, ktôry jçzyk lacinski 
wyraza terminem pietas, podkreslajqe wymiar religijny, jaki kryje siç w szacunku 
i czci naleznym rodzicom”18.

Na pierwszym miejscu, wyjasniony zostal sens tego waznego pojçcia i to w 
sposöb bardzo prosty, zrozumialy oraz przystçpny dla kazdego. Möwi^c o patrio- 
tyzmie wprost powiada, ze: „Patriotyzm oznacza umilowanie tego, co ojczyste: 
umilowanie historii, tradycji, jçzyka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to 
milosc, ktöra obejmuje röwniez dziela rodaköw i owoce ich geniuszu. Prob^ dla 
tego umilowania staje siç kazde zagrozenie tego dobra, jakim jest ojczyzna”19. 
Ten wniosek Jan Pawel II ilustruje na wielu faktach history cznych. Z tym, ze 
mogily zolnierzy, walcz^cych za Polskç, s^ roztargnione po calej Polsce, a nawet 
czasem znajduj^ siç daleko za granic^. Ojciec Swiçty akcentuje wci^z, ze dotyczy 
to röwniez innych panstw Europy oraz calego swiata.

Kazde slowo, kazde zdanie, napisane przez Jana Pawla II o Ojczyznie, jest 
jakby kopi^ wyryt^ na kamieniu. Dlaczego akurat w ten sposöb mozna okreslic to 
cale dziedzictwo? Odpowiedz na to retoryczne pytanie jest bardzo prosta. Otöz 
cala Jego dzialalnosc lezy niczym na powierzchni dlono czy wyrytego tekstu na 
kamieniu. Ojciec Swiçty swoim przykladem dal wyraz poswiçcenia siç tej idei.

16 Jan Pawel II. Pamiçc i tozsamosc. Rozmowy na przelomie tysi^cleci. Krakow 2005, 
s.67.

17 Jan Pawel II. jw. s. 70.
18 Tamze, s. 71.
19 Tamze, s. 71-72.
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Wszystkie jego traktaty, pomysly, konceptualne rozwigzania byly skierowane ku 
tej jedynej idei. Dla Niego „Ojczyzna jest dobrem wspdlnym wszystkich obywa- 
teli i jako taka, jest tez wielkim obowi^zkiem. Analiza dziejow dawniejszych i 
wspölczesnych dowodzi, ze Polacy mieli odwag? nawet w stopniu heroicznym, dzi?- 
ki ktorej potrafili wywigzywac si? z tego obowigzku, gdy chodzilo o obron? ojczyzny 
jako naczelnego dobra”20. Nalezaloby tu podkreslic, iz Jan Pawel II bardzo dobrze 
znal si? na zyciu, rozumial problemy, ktdre zjawiaj^ si? na röznych jego etapach. On 
wiedzial i rozumial rozbieznosci oraz ich skutki, co spowodowalo obiektywn^ ocen? 
stanu rzeczywistego tego lub innego problemu na praktyce oraz w zyciu pojedynczej, 
osoby, rodziny, calego spoleczenstwa na szczeblu ogolnopanstwowym. W rozwaza- 
niu sumuje: „Otöz, ojczyzna -  to wielki fenomen. Mozna nawet powiedziec, ze to jest 
fenomen, na korzysc, ktoremu rozwijaly si? i nadal rozwijajg si? struktury spoleczne, 
zaczynajgc od pierwszych tradycji plemion”21.

Ojciec Swi?ty byl gl?boko przekonany, ze tylko rodzina, cala narodowosc 
oraz ojczyzna zostajg tymi wartosciami, ktörych nie nie moze zamienic. Przypo- 
minal nam wielokrotnie, ze „podstawowe drogi tworzenia si? wszelkich spolecz- 
nosci prowadzg przez rodzin? i co do tego nie mozna miec zadnych wgtpliwosci. 
Wydaje si?, ze cos podobnego mozna powiedziec o narodzie. Tozsamosc kultu- 
ralna i historyczna spoleczenstw jest zabezpieczana i ozywiana przez to, co miesci 
si? w poj?ciu narodu. Oczywiscie, trzeba bezwzgl?dnie unikac pewnego ryzyka: 
tego azeby ta niezbywalna funkeja narodu nie wyrodziia si? w nacjonalizm. XX 
stulecie dostarczylo nam pod tym wzgl?dem doswiadczen skrajnie wymownych, 
rowniez w swietle ich dramatycznych konsekwencji. W jaki sposob mozna wyzwo- 
lic si? od tego zagrozenia? Mysl?, ze sposobem wlasciwym jest patriotyzm. Cha- 
rakterystyczne dla nacjonalizmu jest, bowiem to, ze uznaje tylko dobro wlasnego 
narodu i tylko do niego dgzy, nie licz^c si? z prawami innych. Patriotyzm nato- 
miast, jako milosc ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom takie samo pra- 
wo jak wlasnemu, a zatem jest drogg do uporzgdkowanej milosci spolecznej”22.

Te gl?bokie filozoficzne, kulturologiczne zaiozenia pozwalajg nam zrozu- 
zmiec ich znaczenie nie tylko dla Polski czy jakiegokolwiek innego panstwa, ale 
rowniez i dla calego swiata. Osobowosc Jana Pawla II jako uczonego, wybitnego 
psychologa, jest bardzo dobrze ukazana w jego pracach: teologicznych, filozo- 
ficznych, historycznych, socjologicznych czy publicystycznych. W centrum jego 
uwagi jest Czlowiek, jego problemy, radosc i troska, röznego rodzaju bariery na 
drodze zycia. „Uczlowieczenie czlowieka” -  oto glowny cel wychowania.

Przywolujgc nauk? o czlowieku przypominal nam wielokrotnie, ze „czlowiek 
b?dgc cztowiekiem od pierwszej chwili swego pocz?cia w lonie matki, stopniowo 
uczy si? bye czlowiekiem i ta podstawowa wiedza utozsamia si? z wychowaniem. 
Jest on przyszloscig swej rodziny i calej ludzkosci -  jednak przyszlosc czlowieka 
zwigzana nierozerwalnie z wychowaniem”23 -  wlasnie tak Jan Pawel II przedstawia

20 Tamze, s.72.
21 Tamze.
22 Tamze, s.73.
23 Pedagogika katolicka. 2007.-№ 1, s.46.
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swe koncepcje filozoficzne oraz pedagogiczne. Akcentuje on prawd?, ze od pierw- 
szej chwili swego poczçcia w tome matki, czlowiek stopniowo uczy si? bye czlo- 
wiekiem. Ten procès jest nieprzerywalnym. Uczony jako pedagog oraz psycholog, 
filozof udowadnia, ze przyszlosc rodziny i calej ludzkosci zalezy od wychowania.

Ojciec Swi?ty mial gl?bokie rozumienie tego, jak cywilizacja zagraza czlo- 
wiekowi i w sposöb bardzo prognozuj^cy, Jan Pawel II môwi o procesach nega- 
tywnych w rozwoju spolecznym, ktore przyczyniaj^ si? do degradacji osobowo- 
sci. W dniu 11 czerwca roku 1983 w Gdyni, podczas spotkania z wiemymi pod- 
kreslil, ze zagrozenie to jest wci^z aktualne. Przywoluj^c wiele przykladöw z tych 
zagrozen zwröcil uwag? na to, ze „czlowiek wspölczesnej cywilizacji zagrozony 
jest choroba powierzchownosci, niebezpieczenstwem splycenia gl?bokich warto
sci. Trzeba pracowac dla odzyskania gl?bi -  tej gl?bi, ktöra wlasciwa jest ludzkiej 
istocie. Tej gl?bi, ktôra wyzywa jego umysl i serce, podobnie jak morze wyzywa. 
Jest to wlasnie gl?bicp prawdy i wolnosci, sprawiedliwosci i milosci, gl?bi^ poko- 
ju. Gdynia, 11 czerwca 1983”24. Tutaj Jan Pawel nie möwi o zagrozeniach ekolo- 
gicznych oraz technologicznych, ktöre mialy miejsce w latach 80-ch XX wieku. 
Uwrazliwia na skutki choröb cywilizacyjnych, ktore groz^. powierzchownosci 
czlowieka, mozliwosci utraty ogölnoludzkich jakosci osobowosci, a nie majq.c 
prawdziwych wartosci, czlowiek nie jest w stanie wypelnic swej misji na tej zie- 
mi. Kazdy ma za zadanie pracowac nad tym, zeby jak najbardziej otworzyc swe 
serce ku dobru, ku pi?knu.

Ojciec Swi?ty byl zmartwiony jeszcze jednym niebezpieczenstwem. Chodzi o 
zagrozenie wplywu negatywnego na rozwoj czlowieka röznego rodzaju zalezno- 
sci, ktore mialy miejsce w historii ludzkosci. W dniu 3 czerwca roku 1997 w Po- 
znaniu przekazal bardzo istotng z punktu psychologicznego tez?: „Czlowiek nie 
moze stac si? niewolnikiem swoich roznych sklonnosci i nami?tnosci, niekiedy 
celowo podsycanych. Przed tym niebezpieczenstwem trzeba si? bronic. Poznan, 
03.06.1997”25.

Do jednych z najwi?kszych zagrozen Ojciec Swi?ty zaliczal zanik poczucia 
wartosci zycia. W dniu 12 czerwca roku 1999 podczas pielgrzymi do wlasnej 
Ojczyzny, w Zamosciu Jan Pawel II ze zmartwieniem möwil: „Wydaje si?, ze to, 
co najbardziej zagraza stworzeniu i czlowiekowi, to brak poszanowania dla praw 
natury i zanik poczucia wartosci zycia. Zamosc, 12.06.1999”26.

Jako osoba duchowa i jako czlowiek o wysokich wartosciach moralno-etycznych, 
Jan Pawel II oskarza to zlo, ktore niesie ze sob% „cywilizacja smierci” - wolna milosc. 
Takie „cywilizacyjne uslugi” s^ skutkiem mjnacji jednego z najbardziej cenionych 
wartosciowan -  uczucia prawdziwej milosci.

Na pocz^tku wieku XXI znacznie wzroslo zagrozenie psychologiczne, nawet 
mozna powiedziec w progresji geometrycznej. Skutki tych zagrozen mog^ bye 
nieodwracalne. Ojciec Swi?ty uprzedza ludzkosc i apeluje, aby nie bye oboj?tnym

24 Jan Pawel II. Do ciebie. Wybör mysli z pielgrzymek do Ojczyzny. Sandomierz 1999, s. 43.
25 Tamze, s.43.
26 Tamze, s.42.
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na kazdym szczeblu zycia: osobowosciowym, rodzinnym, spolecznym, ogôlno- 
panstwowym i miçdzynarodowym.

Poznajac dziedzictwo Jana Pawla II, nie przestajemy podziwiac jego wielo- 
stronnosci i jednoczesnie celowosci w pragnieniu dojsc do rôznych kategorii 
obywateli swiata. Jednoczesnie koniecznym jest przebudzenie w kazdym wnçtrzu 
osobowego “ja”, wplynac na formowanie przekonan. I slusznie apeluje: „Macie 
siç wiçc przygotowywac w poczuciu odpowiedzialnosci i glçbokiej sumiennosci, 
wyrastaj^cej w przekonaniu nie lçkac siç”26 -  w tych slowach jest zapewnienie na 
wielk^ silç duchow^, ukierunkowana na dowartosciowanie czlowieka, przebudze
nie jego motywacji ku odpowiedzialnosci za siebie i za swoj^ dzialalnosc.

Zapewne prawdziwym skarbem pedagogicznym s^ encykliki Jana Pawla II 
skierowane do ludzi calego swiata, do rôznych wspôlnot, mozna powiedziec do 
kazdego, kto zyje, tworzy i chodzi po tej ziemi. Wsrôd wielu w aspekcie pedago
gicznym wielkie znaczenie maj^:

1. Encyklika Ojca Swiçtego Jana Pawla II do mlodziezy calego swiata Parati Sem-
ber z okazji miçdzynarodowego roku mlodziezy (31 marca roku 1985).

2. Encyklika Ojca Swiçtego Jana Pawla II do rodzin (2 lutego rokul994).
3. Encyklika Ojca Swiçtego Jana Pawla II do dzieci z okazji roku rodziny (13

grudniaroku 1994).
4. Encyklika Ojca Swiçtego Jana Pawla II do kobiet (29 czerwca roku 1995).
5. Encyklika Ojca Swiçtego Jana Pawla II do artystôw (4 kwietnia roku 1999).
6. Encyklika Ojca Swiçtego Jana Pawla II podczas mszy z okazji jubileuszo-

wego spotkania Swiatowej Uniwersyteckiej Wspôlnoty, ktôre bylo po-
swiçcone 2000-leciu Urodzenia Chrystusa (10 wrzesnia roku 2000)27.

Kazda z tych szesciu encyklik ma nieocenione znaczenie. Systematyczna lek- 
tura encyklik, znajomosc ich tresci oraz wdrazanie ich w codzienne zycie, stano- 
wic bçdzie ubogacenie ludzkosci i przemianç swiata. Encykliki Jana Pawla II s^ 
unikalnym skarbem w historii ludzkosci. To jest wlasciwie ten skarb, ktory kazdy 
mialby miec w swym sercu na styku XX i XXI wieku. Uzasadnione przez Jana 
Pawla II idee s^ przede wszystkim waznym zrôdlem duchowym oraz baz^ meto- 
dologiczn^ dla pedagogiki, psychologii, filozofii, socjologii oraz innych dziedzin 
zadaniem, ktôrych jest badanie czlowieka oraz wszelkie proby pomocy i wsparcia id^ce 
ku czlowiekowi. Encykliki spehiiaj^ wiele funkcji, s^ m.in. nauka pedagogiczn^ dla 
rodzicôw oraz nauczycieli, dyrektorôw szkôl oraz osrodkow wychowawczych, dla 
rektorôw uczelni wyzszych rôznych typow, a takze dla dzialaczy politycznych.

Przemawiajac do nauczycieli oraz mlodziezy studenckiej Jan Pawel II akcen
tuje: „Czas, w ktôrym zyjemy jest czasem wielkiej transformacji. W tym procesie 
bierze udzial swiat uniwersytecki. Czasem wydaje siç, ze charakter humanistycz- 
ny kultury jest gdyby poza marginesem, poniewaz tendencja d^zy do zmniejsze- 
nia horyzontôw poznania tylko tego, co mozna wymierzyc. I do ignorowania ja- 
kiegokolwiek pytania o szczegolnym znaczeniu terazniejszosci. Mozemy zapytac

27 Encykliki Jana Pawla II. Lwôw 2001, s.288.
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sami siebie: jakich wlasnie kobiet i m?zczyzn wychowuje Uniwersytet w dniu
dzisiejszym?”28.

OceniajXc jubileuszowe spotkanie wspölnoty uniwersyteckiej z okazji 2000- 
lecia Narodzin Chrystusa, Ojciec Swi?ty wolal: „To wielkie i bardzo wazne ze- 
branie jest przemawiaj^cym jednoznacznie aktem plodnosci kulturowej idei wia- 
ry”29. Innym razem przypominal nam: „Zwracaj^c swojq. uwag? na tajemnic? 
Wcielonego Slowa, czlowiek odkrywa swojq. tozsamosc. On jednoczesnie odczu- 
wa wtajemniczon^ radosc, ktöra postaje w wewn?trznym stylu procesu nauczania. 
W takim razie poznanie omija granicy, ktöre zw?zaj^ go wyl^cznie do funkcjo- 
nalnego oraz pragmatycznego procesu, i w ten sposöb poznanie powraca sobie 
walor badania”30.

Co sluzy czlowiekowi w swietle calosciowej prawdy o nim, ktör^ wypromie- 
niowuje Ewangelie. Powolanie studentöw, wykladowcöw i naukowcöw, zdaniem 
Jana Pawla II, polega na tym, aby przemienic Uniwersytet na srodowisko, w ktö- 
rym kultywujq. poznanie, gdzie kazda osobowosc znajduje drog? ku przyszlosci, 
zdobywa wiedz? i natchnienie oby aktywnie sluzyc spoleczenstwu31. Jan Pawel II 
szczegölnie podkresla, ze ksi^zka ma ogromne znaczenie w wychowaniu czlo
wieka, jest gruntem ksztalcenia jego osobowosci. A biblioteka jest t^ instytucj^, 
od ktörej zalezy poziom rozwoju oswiaty, nauki oraz kultury w kazdym panstwie. 
„Biblioteka -  wedlug Niego - jest instytucja, ktöra samym swoim istnieniem 
swiadczy o rozwoju kultury. Jest wymownym symbolem jednosci kolejnych po- 
kolen, ktöre z röznorodnych czasöw i kwestii tworzq. wspölne patrymonium kultu
ry i nauki. Biblioteka jest wi?c szczegölna swi^tyni^ twörczego ducha ludzkiego, 
ktörego odzwierciedla owo Boze natchnienie, ktöre towarzyszylo dzielu tworze- 
nia swiata i czlowieka”32.

Zapewne to stwierdzenie Ojca Swi?tego, ze “biblioteka -  to swicgynia duchu 
twörczego czlowieka”, jest tym aforyzmem, ktöry nigdy nie straci swej aktualno- 
sci. Przeciwnie, jego tresc poszerza si? w warunkach rozwoju informacyjnego 
oraz technologicznego XXI wieku. Zas haslo „Biblioteka jest sercem uczelni” - 
nabiera nowego znaczenia nie tylko w Polsce, ale rowniez w Europie i w innych 
panstwach swiata.

Dziedzictwo Ojca swi?tego Jana Pawla II to ogromny duchowy i intelektual- 
ny skarb, ktöry ma swiatowe znaczenie. Podkreslic nalezy, ze pelni ono specjaln^ 
funkcj? na röznych poziomach - mi?dzynarodowych, panstwowych, lokalnych 
oraz zwi^zanych z roznymi kierunkami naukowego poznania. Ta olbrzymia 
skarbnica jest niewyczerpanym zrödlem wysokiej duchowosci, encyklopedycznej 
wiedzy, twörczosci oraz aktywnosci poznawczej, ukierunkowanej na poszu- 
kiwanie drög rozwoju czlowieczenstwa w XXI wieku i trzecim tysiacleciu. Bez

28 Tamze, s.222.
29 Tamze, s.222.
30 Tamze, s.223.
31 Tamze.
32 Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

M. Trojnackiej (red.). Lublin 2004, s. 9.
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w^tpienia, ta encyklopedyczna skarbnica zawiera bardzo duzo skladnikow. One
bardzo scisle powi^zane mi?dzy sob^, systematycznie oddzialywajq, wzajemnie 

na siebie i wzbogacaj^ si? nawzajem, jak krwionosne zyly w ludzkim organizmie. 
Wsrod nich mozna wyodr?bnic pedagogiczne i psychologiczne kierunki, ktore sq_ 
szeroko i gi?boko przedstawione w wielu pracach Jana Pawla II. Ich dogl?bna 
analiza w historycznym, filozoficznym, socjologicznym, a takze psychologiczno- 
pedagogicznym i dydaktycznym aspekcie daje podstawy dla teoretyczno uzasad- 
nionego wniosku o tym, ze dziedzictwo Ojca Swi?tego jest fundamentem dalsze- 
go rozwoju pedagogiki katolickiej na pocz^tku XXI wieku.

W kolejnej cz?sci dokonamy pröby uzasadnienia tezy i pogl^du na podstawie 
analizy poszczegolnych prac Jana Pawla II oraz twörczego dorobku polskich 
uczonych z zakresu pedagogiki katolickiej.

Po pierwsze: fundamentalne prace, wydane w Watykanie i Polsce pod koniec
XX i na poczjgku XXI wieku, w sposöb szczegölny charakteryzuj^ drogi i wa- 
runki rozwoju Jana Pawia II jako wybitnego uczonego pedagoga i psychologa. 
Przede wszystkim mozna to zobaczyc w przepi?knym dziele wydanym w dwoch 
tomach pt. „Jan Pawel II. Dzien po dniu. Ilustrowany Kalendarium Wielkiego 
Pontyfikatu 1978-2005". Przegl^daj^c 1327 stron obu dokumentalnych tomow, 
bylam zachwycona wielkim duchem Czlowieka i Jego pot?gi przelomu XX i
XXI wieku. Na przedostatniej stronie tego encyklopedycznego dziela czytamy 
slowa Ojca swi?tego: „W miar?, jak zbliza si? kres mego ziemskiego zycia, wra- 
cam pami?ci^ do jego poczqtku, do moich Rodzicöw, Brata i Siostry (ktörej nie 
znam, bo zmarla przed moim narodzeniem), do wadowickiej parafii, gdzie zosta- 
lem ochrzczony, do tego miasta, mojej mlodosci, do rowiesnikow, kolezanek i 
kolegow ze szkoly podstawowej, z gimnazjum, z uniwersytetu, do czasöw okupa- 
cji, gdy pracowalem jako robotnik, a potem do parafii w Niegowici i krakowskiej 
sw. Floriana, do duszpasterstwa akademickiego, do srodowiska do wielu sro- 
dowisk w Krakowie, w Rzymie do osöb, ktore Pan mi szczegolnie powierzyl —  
wszystkim pragnie powiedziec jedno: Bog Warn zaplac"33. Zas na stronie ostat- 
niej zamieszczony zostal wzruszaj^cy plakat ze slowami: „Nie moglismy zatrzy- 
mac Ci? na tym swiecie, ale nigdy nie wypuscimy Ci? z naszych sere!!!”34. 
Wszystko to zostalo napisane na tie namalowanego serca. Z podobnymi plakatami 
stali w Rzymie ludzie z roznych kontynentöw swiata w ostatnim dniu zycia Jana 
Pawla II. W tych slowach Ojciec sw. niczym sam przewracal kartki swego zycia, 
swoje duchowe drogi, na ktörych ksztaltowala si? jego osobowosc Czlowieka 
wysokiej duchowosci, ktory odwaznie lamal stereotypy, l^czyl, integrowal ludzi 
calego swiata, reprezentantow roznych religii i obrz^dkow. Podczas 104 odbytych 
podrozy zagranicznych Jan Pawel II odwiedzil wszystkie kontynenty, byl w wielu 
krajach wczesniej zamkni?tych dla dziatalnosci duszpasterskiej Kosciola.

33 Jan Pawel II. Dzien po dniu. Ilustrowane Kalendarium Wielkiego Pontyfikatu 1978- 
2005. t.2. s.1326

34 Tamze
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Po drugie: nalezy wypowiedziec mysl tym, ze katolicka nauka spotcczna, na- 
ukowa defmicja ktöra zostala okreslona w ösmym tomie encyklopedycznego wy- 
dania Naukowego Towarzystwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ma 
wyj^tkowo wazne znaczenie dla sprawy rozwoju pedagogiki katolickiej w wa- 
runkach informacyjno-technologicznego spoleczenstwa na pocz^tku XXI wieku. 
Czytamy tarn m.in.: „W eksplikacji Jana Pawla II, odwoluj^cego siç do swiatla 
objawienia, katolicka nauka spoleczna: 1° nie jest „trzeci^ drog^ pomiçdzy ka- 
pitalizmem a marksistowskim kolekty-wizmem, powinna byc obecna w kazdym 
ustroju spoleczno -  gospodarczym politycznym, aby ocenic go z punktu widzenia 
godnosci i praw czlowieka (powolaniem Kosciola nie jest tworzenie systemöw, 
programöw gospodarczych i politycznych oraz technicznych, ich rozwiazywanie, 
wykraczaj^ce poza ocenç moraine), 2° nie jest jak^s lagodnicjsza altematywq. w 
rozstrzyganiu kwestii spolecznych (pionierzy upowszechnianej w krajach Trze- 
ciego Swiata teologii wyzwolenia odrzucili katolicka naukç spoleczna i oparli siç 
na metodzie marksistowskiej, zapominaj^c, ze w tym wypadku metody nie mozna 
oddzielac od materialistycznej ideologii), 3° nie jest tez ideologic, w sensie po- 
gl^döw filozoficzno - spolecznych i spoleczno - gospodarczych, na podstawie 
ktörych zmierza siç do konkretnych rozwiazari spoleczno-ustrojowych (tak pojçta 
ideologia czçsto wyraza interes klasowy, np. ideologia marksistowska), 4° jako 
„kategoria niezalezna" stanowi „dokladne sformulowanie wyniköw poglçbionej 
refleksji nad zlozomt rzeczywistosciq ludzkiej egzystencji w spoleczenstwie i w 
kontekscie miçdzynarodowym, przeprowadzonej w swietle wiary i tradycji ko- 
scielnej; jest czçsck\ teologii (zwl. teologii moralnej), a w centrum jej za- 
interesowan znajduje siç Ewangelia o czlowieku oraz jego doczesnym i trans- 
cendentnym powolaniu”35.

Uwazamy, ze wyjatkowo wartosciowym naukowym zrödlem dla badania 
problemow pedagogiki katolickiej jest „Wielka Encyklopedia Jana Pawla II: 
1920-2005" pod. red: Grzegorza Polaka (do roku 2005 zostalo wydano 6 tomöw S 
- Z). W artykule „Nauka spoleczna Kosciola”, opublikowanym w tomie czwar- 
tym, ukazaly siç tezy filozoficzne, opracowane przez Jana Pawla II36, w ktörych, 
miçdzy innymi, sa zawarte takie slowa dotycz^ce nauki spolecznej Kosciola: 
„Nauka ta nalezy przeto nie do dziedziny ideologii, lecz teologii, zwlaszcza teolo
gii moralnej. Nauczanie i upowszechnianie nauki spolecznej wchodzi w zakres 
ewangelizacyjnej misji Kosciola. A poniewaz chodzi o naukç zmierzaj^cq. do 
kierowania postçpowaniem czlowieka, wynika z niej jako konsekwencja „zaan- 
gazowania dla sprawiedliwosci” wedlug roli, powolania i warunköw kazdego. Do 
sprawowania poslugi ewangelizacji na polu spolecznym, ktöra jest aspektem pro- 
rockiej funkcji Kosciola, nalezy takze ukazywanie zla i niesprawiedliwosci. Nale
zy jednak wyjasnic, ze przepowiadanie zawsze jest wazniejsze od oskarzania. To

35 W. Piwowarski. Katolicka Nauka Spoleczna. [w:] Encyklika katolicka. T. VIII. Jç- 
zyk-Kino. Lublin 2000, s. 1086-1087.

36 Nauka Spoleczna Kosciola. [w:] Wielka Encyklopedia Jana Pawla II 1920-2005. 
T.IV. Kultura chrzescijariska. N -  Niemcy. G. Polak (red.). Warszawa 2005, s.270.
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ostatnie nie moze bye jednak oderwane od przepowiadania, daj^ce jemu praw- 
dziwq. stalosc i moc wyzszej motywacji. Spoleczna nauka Kosciola winna dzisiaj 
bardziej niz dawniej otworzyc si? na perspektyw? mi?dzynarodow^. w duchu So- 
boru Watykanskiego II, ostatnich encyklik papieskich, a zwlaszcza tej, ktörq. tu 
wspominamy. Nie b?dzie zatem zbyteczn^ rzecz^ rozwazyc i zgl?bic na nowo w 
tym swietle tematy i charakterystyczne uwarunkowania podj?te w ostatnich latach 
przez Magisterium. Pragn? tu zwröcic uwag? na jedno z nich: opcj? czy milosc 
preferencyjn^na rzecz ubogich. Jest to rodzaj opeji, czyli specjalna forma pierw- 
szenstwa w praktykowaniu milosci chrzescijanskiej, poswiadczona przez cal^ 
Tradycj? Kosciola. Odnosi si? ona do zycia kazdego chrzescijanina, ktöre ma bye 
nasladowaniem zycia Chrystusa, ale stosuje si? rowniez do naszej spolecznej 
odpowiedzialnosci, a zatem do stylu naszego zycia, do decyzji, ktöre trzeba sto- 
sownie podejmowac w odniesieniu do wlasnosci i uzytkowania döbr. Dzis, gdy 
kwestia spoleczna nabrala wymiaröw swiatowych, owa milosc preferencyjna oraz 
decyzje, do jakich pobudza, nie m og^nie obejmowac wielkich rzesz gloduj^cych, 
zebrz^cych, bezdomnych, pozbawionych pomocy lekarskiej, a nade wszystko nie 
maj^cych nadziei na lepszq. przyszlosc; nie mozna nie brae pod uwag? istnienia 
rzeczywistosci. Niezauwazenie ich oznaczaloby upodobnienie si? do „bogatego 
smakosza", ktöry udawal, ze nie dostrzega zebraka Lazarza lez^cego u bramy 
jego palacu (por. Lk 16,19-31)”.

Zwröcmy tez uwag? na cykl monografii oraz naukowych prac zbiorowych, 
poswi?conych mysli Jana Pawia II dla rozwoju cywilizacji ludzkiej, wychowaniu 
wspölczesnych i przyszlych pokolen. „Kosciöl w czasach Jana Pawla II" - to uni- 
katowa ksi?ga przygotowana przez ludzi nauki KUL, ktöra okazala si? drukiem w 
Lublinie w roku 2005. Prof. dr hab. Stanislaw Wilk, obecny Rektor Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II we wst?pnym artykulu pisze: „Jan Pawel 
II - wiemy swiadek Kosciola” okresla kluczowe kierunki w dzialalnosci Ojca 
Swi?tego, ktöre maj^ nieprzeci?tne znaczenie tak dla rozwi^zania wspölczesnych 
ostrych przeeiwienstw i problemöw w rozwoju ludzkosci na dzis i dla przyszlosci. 
Na przyklad, o bardzo waznym znaczeniu problemöw macierzynstwa i rodziny w 
dzialalnosci Ojca swi?tego swiadczy to, ze „W 1983 r. powolal „Papiesk^ Rad? 
do spraw Rodziny”, a w 1982 r. „Papieski Instytut Studiöw nad Malzenstwem i 
Rodziny przy Uniwersytecie Lateranskim”. W roku 1983 oglosil Kart? Praw Ro
dziny, a rok 1994 oglosil Rokiem Rodziny. Przejawem jego troski o rodzin? s^ 
dokumenty adhortacja Familiaris consortio (1981), instrukeja Donum vitae 
(1987), instrukeja 0 szacunku dla rodz^cego si? zycia i godnosci jego przekazy- 
wania (1988) oraz encyklika Evangelium vitae (1995). Pod wplywem tej papie- 
skiej inspiracji w roku 1998 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale 
Teologii zostal utworzony Instytut Nauk o Rodzinie. Jan Pawel II w swoim na- 
uczaniu poruszal wszystkie aktualne problemy nurtuj^ce nie tylko Kosciöl, ale i 
swiat oraz wspölczesn^ kultur?. Stawal w obronie sprawiedliwosci spolecznej,
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ostrzegal przed zgubnymi skutkami cywilizacji smierci, bronil praw i godnosci 
kazdego czlowieka od chwili pocz?cia az do naturalnej smierci”37.

Dalej Rektor ks. St. Wilk pisze: „W krajach ubogich („Trzeciego Swiata”) Jan 
Pawel II nawolywal do wprowadzania zasad sprawiedliwosci spolecznej i eko- 
nomicznej, respektowania praw i godnosci czlowieka. W krajach wysoko rozwi- 
ni?tych ostrzegal przed niebezpieczenstwem materializmu praktycznego i przed 
uznawaniem priorytetu döbr materialnych nad duchowymi”38.

Jan Pawel II byl Papiezem pokoju i pojednania, ale takze odwaznym obronc^ 
prawdy oraz wartosci chrzescijanskich i ogolnoludzkich. Nie byl czlowiekiem 
konformizmu, zawsze byl nieugi?ty wobec ideologii i stal si? wobec nich ,,zna- 
kiem sprzeciwu" (por. Lk 2, 34)”39.

Reasumuj^c nalezy powiedziec, ze tezy odnosnie organicznego polgczenia 
wartosci chrzescijanskich i ogolnoludzkich maj^ metodologiczne, prognostyczne 
znaczenie dla rozwoju pedagogiki katolickiej.

Do 25 rocznicy pontyfikatu Jana Pawla II polskie, Wydawnictwo Encyklope- 
dyczne w Radomiu zrobilo wspanialy prezent - wydalo wyjatkowo wartosciowa 
ksi?g? „Encyklopedi? Nauczania Spolecznego Jana Pawla II” pod. red. ks. prof. 
dra hab. Andrzeja Zwolinskiego. Kazdy ze 125 artykulöw, opublikowanych w tej 
encyklopedii zawiera cztery glowne elementy:

- wst?pne (ogolne) wyjasnienie terminu (etymologia, pierwsze uzycie w do- 
kumentach katolickiej nauki spolecznej, zakres poj?ciowy);

- szkic historycznego rozwoju rozumienia tego poj?cia;
- esej na temat nauki Jana Pawla II w zakresie okreslonym haslem -  istotny 

dla calosci tresci:
- podstawow^ literatur?, w tym przede wszystkim najpowazniejsze wypowie- 

dzi Jana Pawla II na dany temat oraz literatur? przedmiotow^”40.
Mimo tego, ze w tym wydaniu nie ma artykulu pod tytulem „Pedagogika ka- 

tolicka", jednak tresc wielu z tych artykulöw dotyczy roznych aspektöw wy- 
chowania, dzialalnosci pedagogicznej, rozwoju systemöw oswiaty. Redaktor na- 
czelny tej encyklopedii A. Zwolinski konczy wst?p prostymi, bliskimi kazdemu 
czlowiekowi, gl?bokimi slowami Jana Pawla II „Nie nalezy si? wstydzic - jak to 
cz?sto niestety bywa nauki spolecznej Kosciola - to ona jest srodkiem zawstydze- 
nia innych”41.

Po trzecie: dla dalszego rozwoju pedagogiki katolickiej, jako dziedziny na- 
ukowej wiedzy, pedagogicznej subdyscypliny i przedmiotu nauczania na studiach 
wyzszych, wedlug nas, nalezy przeanalizowac i obiektywnie ocenic caly dorobek

37 S. Wilk. Jan Pawel II -  wiemy swiadek Kosciola. [w:] Kosciol w czasach Jana Pawla
II. Lublin 2005, s.5.

38 Tamze, s.6.
39 Tamze, s.6.
40 Encyklopedia nauczania spolecznego Jana Pawla II. A. Zwolinski (red.). Radom 

2003, s.619.
41 Tamze
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Jana Pawla II. Jak zaznacza Alina Rynio, w Polsce do rozwoju katolickiej mysli 
pedagogicznej przyczynili siç: „M. Lçczycki, S. Konarski, H. Koltcgaj, S. Staszic, 
A. Cieszkowski, S. Papczynski, E. Bojanowski, B. Markiewicz, P. Semeneko, H. 
Kajsiewicz, M. M. Darowska, J. z Dziatynskich Zamoyska, C. Plater- 
Zyberkowna, L. Zarzecki, A. Chmielowski, J. Woroniecki, W. Gadowski, K. Mi- 
chalski, J. Bilczewski, F. Sawicki, W. Kosinski, S. Podolenski, J. Mirski, B. Zu- 
linska, K. Görski, K. Mazurkiewicz, J. Stepa, W. Jasinski, Z. Bielawski, J. Mly- 
narczyk, J. Kuchta, M. L. Kaczmarek, S. Paras, S, Kunowski, F. Blachnicki, S. 
Wyszynski, F. W. Bednarski, J. Tamowski i wielu innych”42.

Waznym wydarzeniem politycznym w naukowym zyciu Polski bylo ukazanie 
siç drukiem usystematyzowanej pracy „Pedagogika katolicka. Zagadnienia wy- 
brane" pod red. A. Rynio. Jesli zwrôcic siç ku strukturze tej pracy zbiorowej, to 
mozna poj^c twôrczy zamysl jej autoröw. Czçsc I „Podstawowe zalozenia i cele 
pedagogiki katolickiej"; czçsc II -„Profile i idealy wychowania katolickiego w 
ujçciu wybranych' pedagogöw"; czçsc III - „Rola rodziny, szkoly i nauczyciela w 
wychowaniu chrzescijanskim”43. Jak widac, wiod^cymi Si konceptualne zagad
nienia odnosnie celöw pedagogiki katolickiej, jej przedmiotu. Dr hab. A. Rynio 
porusza szereg pytan problemowych, na ktöre nalezy szukac wlasciwych odpo- 
wiedzi na drodze dalszych poszukiwan naukowych: „Jakie tresci i wymiary s^ 
istotne dla wychowania chrzescijanskiego? Jaka jest jego historia? Do czego 
sprowadzaji siç istotne cele i idealy? Jakie funkcje w wychowaniu s i  przypisy- 
wane Tradycji Kosciola? Co daje jej znajomosc czlowiekowi? Co to znaczy, ze 
wychowanie chrzescijanskie ma bye „integralne w wymiarach”, „zdecydowane 
jako gest” i wspôlnotowe w realizacji”? W czym tkwi klucz do zrozumienia natu- 
ry tego wychowania? Do czego sprowadza siç jego metoda? Co czyni czlowieka 
ochrzczonego „plodnym, otwartym, wolnym i szczçsliwym na wiecznosc”? Jaka 
rola w tym wzglçdzie przypada rodzinie, szkole, Kosciolowi, osobom znacz^cym 
i samemu czlowiekowi? Na jakie trudnosci natrafia realizowane na drodze wy
chowania wezwanie do doskonalosci chrzescijanskiej? Wreszcie jakie warunki 
musi ono spelnic, aby bye skutecznym?”44. Podkreslimy, ze kazde z wyzej wy- 
mienionych pytan retorycznych -— to s^ wazne kierunki naukowych badan, pol^- 
czone z pedagogiki ogoln^. oraz jej subdyscyplinami45.

Wedlug nas zasluguje na w ysoki ocenç naukowi cykl prac zbiorowych, wy- 
danych przez ks. dra hab. Jana Zimnego, ukierunkowanych na poglçbienie oraz 
dalszy rozwôj pedagogiki katolickiej, w tym „Szkolnictwo katolickie w mysli 
Kosciola” (Stalowa Wola 2007); „Aktualne wyzwania dla nauk spolecznych” 
(Ruzemberok —  Kijôw - Sandomierz, 2006), „Pedagogika na dzis” (Stalowa Wo
la 2005); „Musicie od siebie wymagac” (Stalowa Wola 2007); „Europa dwöch

42 A. Rynio. Katolicka mysl pedagogiczna -  pröba syntezy. [w:] Pedagogika Katolicka.
43 Tamze, s.5-7.
44 Tamze, s. 10.
45 Zob. Pedagogika ogölna i subdyscypliny. L. Turos (red.). Warszawa 1999, s. 611.
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pluc” (Sandomierz 2006), „Wspölczesne zagrozenia rodziny” (Sandomierz 2006) 
i in. Uwazam, ze utworzenie Katedry Pedagogiki Katolickiej na Wydziale Za - 
miejscowym Nauk o Spoleczenstwie KUL w Stalowej Woli —  to bardzo wazny 
krok Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II, ktöry b?dzie sprzyjal 
pojednaniu wysilköw uczonych-teologöw, filozoföw, pedagogöw, psychologöw, 
socjologöw i in. w realizacji interdyscyplinamych badan z problematyki pedago
giki katolickiej jako dziedziny wiedzy i jako Przedmiotu badan w ramach przygo- 
towania absolwentöw do pracy w wielu obszarach zycia spolecznego.

Najcenniejszym zrödlem tych poszukiwan jest duchowe dziedzictwo Ojca 
Sw. Jana Pawla II, jego Encykliki, adhortacje, Listy Apostolskie, Przemöwienia i 
homilie oraz publikacje ksi^zkowe. Do tego nalezy dol^czyc wyzej wymienione 
wydania encyklopedyczne oraz „Jan Pawel II. Encyklopedia Nauczania Moralne- 
go” pod red. ks. prof., dra hab. J. Nagömego i ks. dr hab. K. Jezyny, wydane w 
Polskim Wydawnictwie Encyklopedycznym w Radomiu w 2005 roku.

Czas leci szybko... im bardziej on oddala si? od 2 kwietnia 2005 roku, tym 
wazniejszym dla ludzkosci, dla rozwoju nauki, w tym nauki pedagogicznej (jak 
tez i takiej jej dziedziny jak^ jest pedagogika katolicka) staje si? duchowne dzie
dzictwo Jana Pawla II. Wartosc tej skarbnicy nigdy nie przeminie.
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