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Kościół, który widzi młodych jako „nadzieje”, zdaje sobie tez sprawe z tego, ze
sa oni wielkim wyzwaniem dla przyszłości Kościoła1. Te słowa Dyrektorium
ogólnego o katechizacji skłaniaja do refleksji i równocześnie do poszukiwań takich
modeli wychowania współczesnej młodziez y, dzieki którym młodziez rzeczywiście
spełniać bedzie stawiane jej przez Kościół oczekiwania. Ten sam dokument nieco
wcześniej zwraca uwage na kryzys duchowy i kulturowy obserwowany w dzisiejszym świecie, który szczególnie dotyka ludzi młodych2. Dziś zwykło sie młodym
„przypinać” etykiete, z e jest ona zła, z e odrzuca Kościół, nie potrzebuje Boga
i wiary. Takie poglady powinny prowokować wszystkich odpowiedzialnych za
wychowanie młodego pokolenia do siegania po takie wzorce i modele, dzieki
którym młodziez bedzie rzeczywiście „nadzieja” współczesnego świata i Kościoła.
Naprzeciw tym zapotrzebowaniom wychodził Prymas Tysiaclecia kardynał Stefan
Wyszyński, ze swoja wizja wychowania młodego człowieka. Wizja ta, mimo z ycia
i działalności Prymasa w latach 1901–1981, jawi sie jako wciaz aktualna w procesie
wychowania młodziez y z yjacej na poczatku XXI wieku.
Stefan Kardynał Wyszyński wiele miejsca w swoim nauczaniu poświecał
młodziez y. Rozumiał młodego człowieka, znał jego potrzeby i tesknoty. Był
przekonany, z e młodziez w głebi serca pragnie dobra, zdolna jest do wysiłku
i poświecenia3. Potrafił on z miłościa, ale i z moca stawiać wymagania młodziez y.
Pragnał, by młodziez umiłowała prawde, z yła w prawdzie i świetości oraz by ufała
Bogu i wierzyła w Niego. Juz w jego nauczaniu odnajdujemy myśli ukazujace
młodziez jako nadzieje Kościoła i państwa. Prymas w swej działalności duszpasterskiej interesował sie młodziez a szkolna, akademicka, seminaryjna i pracujaca.
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Dlatego w jego nauczaniu nie brakuje refleksji dotyczacej załoz eń, zadań, celów
i form wychowania młodziez y.

 ENIA WYCHOWAWCZE
I. ZAŁOZ
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Właściwe rozumienie wychowania młodziez y uwarunkowane jest przyjeta
przez S. Wyszyńskiego wizja człowieka i społeczeństwa. Na kanwie tej wizji
Prymas zwraca uwage na wychowanie osobowe, społeczne i religijne.
Załoz enie antropologiczne Kardynała Wyszyńskiego koncentruja sie wokół
istoty i natury człowieka. U podstaw prymasowskiej myśli pedagogicznej lez y
poznanie prawdy o sobie samym, o swoim celu i przeznaczeniu. Prymas uznaje
pierwszeństwo jednostki w stosunku do rodziny, narodu, państwa. Uwaz a, z e
człowiek nie moz e być podporzadkowany z adnej społeczności, poniewaz stanowi
najdoskonalsza forme z ycia społecznego i przerasta wszystko, co jest na Ziemi4.
Najwyz sza wartość w świecie stworzonym przypisuje S. Wyszyński człowiekowi,
który jako dziecko Boga wywodzi sie z Jego Miłości. Zdaniem Prymasa człowiek
ze swojej natury posiada godność, dzieki której cały świat stworzony skierowany
jest ku niemu5.
Jedna z najbardziej znaczacych potrzeb, które człowiek w sobie nosi, jest
potrzeba permanentnego rozwoju. Prymas określa człowieczeństwo przede wszystkim jako zadanie. W sposób szczególny obejmuje troska wychowanie młodego
pokolenia. Jego wychowawczym załoz eniem w zakresie sfery osobowej jest
wychowanie człowieka samodzielnego, odpowiedzialnego, czujacego, myślacego,
rozumnego i wolnego. Takie zaś wychowanie uwzglednia rozum, serce oraz wole.
Wychowanie według Prymasa Wyszyńskiego polega na podnoszeniu człowieka
w jego własnych oczach. Bóg jako powołujacy do istnienia stanowi pierwszy
fundament pod wychowanie człowieka. W zrozumieniu całokształtu procesu
wychowania — zdaniem Kardynała Wyszyńskiego — konieczna jest właściwa
koncepcja osoby ludzkiej6.
Załoz enie społeczne stanowi drugie załoz enie pedagogiczne Stefana Wyszyńskiego. Niezbednym warunkiem dla rozwoju człowieka jest udział w z yciu społeczności. Wychowanie społeczne człowieka powinno być oparte na zasadzie solidarności, altruizmu i słuz bie dobru, które realizowane sa w z yciu w świecie
i społeczeństwie7. Wychodzac naprzeciw pragnieniom młodziez y poszukujacej
imponujacych ideałów, Kardynał za wzór postepowania stawia Chrystusa, który
jest droga, prawda i z yciem8.

4
A. R y n i o, Wychowanie młodziez y w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lublin
2001, s. 77–80.
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S. W y s z y ń s k i, Z gniazda orlat, Rzym 1972, s. 30.
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Tamz e.
7
T e n z e, Listy Pasterskie Prymasa Polski 1946–1974, Paryz 1975, s. 76.
8
T e n z e, Prymat człowieka w ładzie społecznym, Londyn 1976, s. 142–143.
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Stefan Wyszyński, jako znawca nauk społecznych, ukazuje ludziom młodym
prawa oraz powinności wobec środowiska społecznego. Uwaz a, z e kaz dy człowiek
bedac podmiotem praw i obowiazków moz e i powinien korzystać z prawdy,
wolności, sprawiedliwości, szacunku, miłości do własnego dobra i dobra innych
ludzi, pełni rozwoju własnej osobowości, wychowania swych dzieci według
najlepszego rozeznania, udziału w z yciu publicznym, swobodnej działalności
gospodarczej9. Zdaniem Prymasa nalez y uznać wartość i godność człowieka, który
jest waz niejszy od jakiejkolwiek rzeczy, dlatego nie moz e stać sie jej niewolnikiem.
Podobnie tez nie moz e zostać zniewolony przez drugiego człowieka ani przez
z adna władze 10.
Prymas podkreśla wielka role wartości moralnych w wychowaniu społecznym.
Podmiotem zarówno moralności, jak i wychowania jest człowiek. Nie moz na zatem
rozdzielić tych dwóch aspektów. Ich wzajemna relacja koncentruje sie w sumieniu
istoty ludzkiej. S. Wyszyński powołuje sie na fragment konstytucji Gaudium et
spes, mówiacy o sumieniu: w głebi sumienia człowiek odkrywa prawo, którego sam
sobie nie nakłada, lecz któremu winien być posłuszny i którego głos wzywajacy go
zawsze tam, gdzie potrzeba, do miłowania i czynienia dobra a unikania zła,
rozbrzmiewa w sercu nakazem: czyń to, tamtego unikaj [...]. Przez wierność
sumieniu chrześcijanie łacza sie z reszta ludzi w poszukiwaniu prawdy i rozwiazywaniu w prawdzie tylu problemów moralnych, które narzucaja sie tak w zyciu
jednostek, jak i we współzyciu społecznym11. Jez eli młody człowiek bedzie
przestrzegał zasad ewangelicznych, to tym samym bedzie budował dobro całej
wspólnoty.
Trzecim załozeniem wychowawczym Kardynała Wyszyńskiego jest załozenie
teologiczne dotyczace człowieka oraz jego relacji z Bogiem. Głównym sprawca
wychowania jest Bóg. Prymas uczy, ze młody człowiek ma być wychowywany po
Bozemu12. Zacheca takze młodziez, by była wierna swojemu człowieczeństwu, które
otrzymała od Boga Ojca, Stwórcy rodzaju ludzkiego jako odbicia zycia Bozego,
miłości, dobroci i madrości Bozej13. Bóg z miłości do człowieka objawił sie w Swoim
Synu, który nazwany został nauczycielem, droga, prawda i zyciem14. W przekonaniu
Kardynała wychowaniem najbardziej wszechstronnym i gruntownym jest wychowanie w duchu Jezusowej Ewangelii i pod kierunkiem Kościoła, poniewaz obejmuje
ono wtedy całego człowieka, wprowadza harmonie woli, serca i umysłu, kształtuje
rozumność, wolność oraz miłość do Boga i drugiego człowieka15.
Aby wychowanie młodego człowieka było całościowe musi obejmować:
wychowanie fizyczne, higieniczne, społeczno-zawodowe, narodowo-obywatelskie,
wychowanie umysłu, woli i uczuć oraz szczyt pełnego wychowania, czyli wychowanie moralno-religijne 16.
9
10
11
12
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A. R y n i o, jw., s. 94–95.
S. W y s z y ń s k i, Wielka Nowenna Tysiaclecia, Paryz 1962, s. 271.
KDK 16.
LPPP, s. 208.
Tamz e, s. 215.
Tamz e, s. 134.
A. R y n i o, jw., s. 121.
S. W y s z y ń s k i, W światłach Tysiaclecia, Kraków 1981, s. 117.
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Kardynał Wyszyński zwraca szczególna uwage na indywidualność kaz dej
jednostki ludzkiej. Mówi o odrebnym odniesieniu Boga do kaz dego człowieka.
W kaz dym człowieku obraz Boga jest niepowtarzalny, nieco inny od pozostałych.
Dlatego tak istotne jest, aby człowiek był soba, osoba, osobnościa, osobowościa.
Niezwykłość i potega człowieka objawia sie w tym, z e Bóg w swojej dobroci,
miłości i madrości tworzy osobowości odrebne i ubogacone w róz ny sposób17.
Prymas kreśli młodziez y optymalny model wychowania oparty na prawdzie
i dobru, które maja słuz yć wyzwoleniu i rozwojowi człowieka. Osoba ludzka
powinna realizować sie we wspólnocie, rodzinie, narodzie i Kościele.

Y
II. CELE i ZADANIA WYCHOWANIA MŁODZIEZ
Podstawowe załoz enia wychowania młodziez y według Prymasa Tysiaclecia
stanowia podstawe i pozwalaja na sformułowanie celów i zadań wychowania.
Główny cel wychowania młodziez y stanowi jej dojrzałość ludzka i chrześcijańska,
która warunkowana jest świadomościa tego, kim sie jest i wypracowaniem jasnego
planu z ycia. Wychowanie, ujete przez S. Wyszyńskiego w sposób wszechstronny,
całościowy i wieloaspektowy, powinno zmierzać do osobistego rozwoju psychicznego, umysłowego, fizycznego, społecznego, duchowego, kulturowego i religijnego
młodego człowieka18. Cele wyszczególnione przez Kardynała to: osobowe wychowanie człowieka, społeczne wychowanie Polaka, a takz e wychowanie dobrego
chrześcijanina. Kardynał Wyszyński wychowanie człowieka sprowadza do wychowania osoby, gdyz kaz dy człowiek powinien poszerzać i rozwijać swoja
osobowość19.
Prymas stara sie o to, aby młodziez poznała prawde, która czyni człowieka
wolnym i dzieki której moz e ona podejmować trud czynienia dobra. Wychowanie
do prawdy zakłada rzetelna nauke, co jest równoznaczne z odrzuceniem lenistwa,
które pozbawia wole i rozum inicjatywy20. Kardynał Wyszyński wskazuje młodemu
człowiekowi droge obowiazku i potrzebe stałego daz enia ta droga. Podstawowym
zadaniem wychowania jest kształtowanie obowiazkowości i odpowiedzialności za
siebie, za najbliz szych, za dary natury i łaski21. W zwiazku z tym nalez y troszczyć
sie, aby wychowanie chrześcijańskie obejmowało swym zasiegiem zarówno sfere
poznawcza, jak i sfere kształtowania charakteru i rozwoju uczuć oraz nie pomijało
strony fizycznej i duchowej22.
Niebezpieczeństwa groz ace młodziez y, na jakie zwracał uwage Prymas, to:
nietrzeźwość, lenistwo, nieład pragnień, uczuć, czynów. Nawoływał przy tym, by
zwalczać w młodym człowieku brak systematyczności, niekompetencje, psychoze

17
18
19
20
21
22

S. W y s z y ń s k i, Idacym w przyszłość, Warszawa 1986, s. 12–13.
A. R y n i o, jw., s. 129.
Tamz e.
S. W y s z y ń s k i, Idacym w przyszłość, jw., s. 66.
LPEP, s. 184.
A. R y n i o, jw., s. 139.
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leku, zanik zmysłu estetycznego, brak poczucia istoty piekna, wzrastajace zgrubienie form towarzyskich23.
Kardynał wskazuje na społeczny charakter człowieka, stanowiacy podstawe
społecznego wychowania Polaka. Podkreśla, iz cała natura człowieka skierowana
jest ku współz yciu z innymi ludźmi. Wychowanie w sobie usposobienia społecznego moz na zatem osiagnać, nabywajac cnoty społeczne oraz wyzbywajac sie
samolubstwa24.
Prymas Wyszyński uwaz a, iz młodziez y nalez y stawiać wysokie wymagania.
Spełnianie bowiem zadań trudnych, chroni młodego człowieka przed łatwizna
z yciowa, która szybko niesie za soba nude 25. Kardynał stoi na stanowisku, z e
całkowite usamodzielnienie to cel wychowania młodziez y. Źródłem szcześcia
osobistego i dobra społecznego jest realizowanie obowiazków indywidualnych,
społecznych i religijnych. W kwestii społecznego wychowania młodziez y zasadniczym celem wskazanym przez Prymasa jest wychowanie poczucia odpowiedzialności za naród26. Młodych nalez y wychować na wartościowych, rozsadnych
obywateli, ludzi myślacych po polsku oraz na prawych chrześcijan 27. Stefan
Wyszyński podkreśla takz e potrzebe wychowywania młodziez y w duchu wierności
kulturze narodowej. Dlatego akcentuje, z e szkoła musi być narodowa, poniewaz
wychowanie z załoz enia powinno być narodowe. Zasadniczy wpływ na wychowanie powinna wywierać rodzina i Naród28.
Nastepnym celem wyodrebnionym przez Prymasa Wyszyńskiego jest kształtowanie w młodym człowieku właściwego stosunku do pracy, rozumianej jako
działanie cechujace osobe ludzka i niezbedne dla pełni jej rozwoju29. Kardynał
wzywał zawsze młodziez , aby z miłości do Boga podejmowała trud pracy.
Kardynał Wyszyński zacheca do udzielania pomocy młodym osobom, które
wkraczaja w dorosłe z ycie, aby potrafili kształtować rzeczywistość według Boz ego
planu. Młodziez musi być silna i odporna wewnetrznie, bo tylko wtedy bedzie
mogła zajać właściwe miejsce we własnym Narodzie30. Prymas chciał, aby
ochrzczeni młodzi mogli stać sie uczciwymi obywatelami, nowymi ludźmi,
dobrymi chrześcijanami cieszacymi sie wolnościa.
Wychowanie religijne stanowi szczyt pełnego wychowania, jest jego najgłebsza
istota, poniewaz zawiera w sobie elementy zasadnicze i trwałe. Dla całości
wychowania waz ny jest duch Ewangelii Chrystusowej oraz prowadzenie przez
Kościół Świety31. Młodziez powinna kroczyć za Jezusem, który stanowi droge,
prawde i z ycie. Musi naśladować Jego miłość, ducha słuz by ludziom i ofiary.
Chrystus winien być dla niej wzorem z ycia na co dzień32.
23

LPPP, s. 75.
S. W y s z y ń s k i, Miłość i sprawiedliwość społeczna. Rozwaz ania społeczne, Poznań
1993, s. 110.
25
T e n z e, Problem chrześcijańskiego wychowania młodziez y, ZN KUL 46: 1969, nr 2, s. 12.
26
S. W y s z y ń s k i, Jedna jest Polska. Wybór z przemówień i kazań, Warszawa 1998, s. 63.
27
A. R y n i o, jw., s. 146–147.
28
S. W y s z y ń s k i, Kimz e jest człowiek, Warszawa 1987, s. 244–245.
29
LPPP, s. 758.
30
S. W y s z y ń s k i, Czas to miłość. Rodzina, t. IV, Gniezno 2001, s. 57.
31
T e n z e, W światłach Tysiaclecia, Kraków 1981, s. 117.
32
LPPP, s. 134.
24

212
ce:

KS. JERZY KOSTORZ

Wśród zadań wychowania religijnego młodziez y Prymas wymienia nastepuja-

— coraz lepsze poznawanie Jezusa Chrystusa,
— wiazanie sie z Jezusem w modlitwie i nauce,
— coraz goretsze miłowanie Jezusa,
— gorliwe wyznawanie Chrystusa przykładem z ycia i słowem,
— systematyczne uczestniczenie w katechezie.
Najgłebszym wyrazem wierności Chrystusowi jest poznanie, miłowanie i wyznawanie Go33.
Kardynał uświadamia młodziez y, z e tylko w Chrystusie moga odnaleźć miłość,
dobro i prawde. To Chrystus, bedac Wzorem, kształtuje ich powołanie. Ostrzega, z e
miedzy codziennościa a Ewangelia nie moz e być rozbiez ności. To Ewangelia
powinna stanowić podstawe kaz dego czynu i codziennego z ycia34. Gdy wychowanie oparte jest na Ewangelii Chrystusowej, a takim jest wychowanie
katolickie, w młodziez y wyrabia sie poczucie obowiazku, pracowitość, sumienność,
duch współpracy, motywacja do pokonywania trudności i wiele innych cnót
społecznych i osobistych35.
Prymas Wyszyński podkreśla, z e w z yciu trzeba kierować sie miłościa,
wypływajaca ze źródła, którym jest sam Bóg oraz zawsze dochowywać wierności
Krzyz owi i Ewangelii. Krzyz jest szczytowym ideałem wychowania w przezwyciez aniu siebie w sferze umysłu, serca i woli36 oraz stanowi najwspanialsza
szkołe wychowania. Symbolizuje on poświecenie i wyrzeczenie sie siebie dla
drugiego człowieka, a bez niego nie moz emy wypełnić obowiazków na tej Ziemi37.
Na czym zatem według Prymasa polega wierność Ewangelii w z yciu ochrzczonego młodego człowieka? Wyraz a sie ona przede wszystkim w respektowaniu
Dekalogu, ładzie społecznym i moralnym, solidnej pracy, szacunku do jej owoców,
powściaganiu namietności i z adz, trzeźwości, wierności bohaterskiej przeszłości,
wierności Kościołowi i Jego Pasterzom.
Pragnieniem Kardynała Wyszyńskiego było wychowanie młodego chrześcijanina do głoszenia świadectwa o poznanej prawdzie. W świadectwie tym jest waz ne,
aby inni ludzi mogli poznać prawdziwego Boga i tego, którego Bóg posłał
— Jezusa Chrystusa38.
III. FORMY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH
Wychowanie to proces, w którym uczestnicza: Bóg, społeczeństwo i sam
wychowywany. Jakie zatem sa skuteczne sposoby oddziaływań wychowawczych?
Skuteczność wychowania młodego człowieka zalez y od nastepujacych środowisk:
33

S. W y s z y ń s k i, jw., s. 54.
J. L e w a n d o w s k i, Młodziez w programie Wielkiej Nowenny Tysiaclecia, w: Wspaniały to Patron, pr. zb. pod red. E. Wolnicz-Pawłowskiej, Warszawa 2001, s. 38.
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LPPP, s. 175.
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Kościoła, rodziny, szkoły i państwa. Kaz de dziecko Boz e ma niezaprzeczalne
prawo do wychowania, które przygotowuje do zadań doczesnych i do zjednoczenia
z Ojcem Niebieskim. Wychowanie takie jest wszechstronne, obejmuje zakres
fizyczny, rodzinny, duchowy, narodowy, umysłowy, religijny, osobisty, gospodarczy i społeczny39.
Pierwsze miejsce w nauczaniu Wyszyńskiego zajmuje rodzina. Rodzice, przekazujac dziecku Boz y dar z ycia, powinni pełnić funkcje pierwszych wychowawców. Kardynał poucza, aby rodzice czerpali wzorzec z Najświetszej Rodziny,
z której bija promienie na kaz da rodzine domowa40. Prymas czesto podkreśla, z e
małz eństwo jako dzieło samego Boga ma charakter religijny, nadprzyrodzony,
chociaz jest zwiazkiem prawno-społecznym. Ukazywał takz e wartość funkcji
prokreacyjnej i wychowawczej rodziny41. Proces wychowania musi zostać rozpoczety w rodzinie od lat niemowlecych, poprzez lata dojrzewania, a nawet po
opuszczeniu przez dzieci domu rodzinnego, az do samodzielnego z ycia. Obowiazek
ten spoczywa głównie na rodzinie i tam musi sie rozpoczać42. Waz ny w wychowaniu jest przykład religijności rodziców, który pozostawia głeboki ślad
w psychice dziecka. Skutecznym oddziaływaniem pedagogicznym sa: wspólne
spedzanie świat i uroczystości kościelnych, wspólna modlitwa, rozmowy na tematy
religijne. Prymas twierdził, z e nalez y równocześnie rozwijać walory religijne
i osobiste przez kształcenie woli i rozumu wychowanków az do pełni ich
osobowego rozwoju43. Kardynał nawołuje, aby kaz dy dzień z ycia oparty był
o prawdy ewangeliczne. Zacheca do czytania Ewangelii w rodzinie w niedziele
i świeta44. Wychowanie do postawy ewangelicznej dokonuje sie głównie w domu
rodzinnym poprzez udział w postawach reprezentowanych przez rodziców.
Młody człowiek powinien być wdzieczny Bogu za rodziców i te wdzieczność
wyraz ać w modlitwie. Dzieki tej modlitwie moz e wzrastać wraz liwość i troska
o rodziców. Jeśli dzieci beda przychodziły rodzicom z pomoca, nie beda im
sprawiały przykrości, beda dla nich pociecha, wówczas dom napełni sie prawdziwym pokojem a z ycie stanie sie łatwiejsze 45. Zwiazani w rodzinie domowej,
zdaniem S. Wyszyńskiego, uczymy sie szerokiego spojrzenia na świat. Taka
rodzina zespala nas poprzez potrzebe wzajemnego przywiazania i uczucia i wiezy
pokrewieństwa46.
Kolejnym waz nym zadaniem wychowawczym wyszczególnianym przez Prymasa jest rozwijanie świadomości daru wiary religijnej w celu doprowadzenia
młodziez y do pełni jej dojrzałości. Wszystkie wysiłki wychowawcze zmierzaja do
39
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tej pełni, która wyraz a sie w miłości przez naśladowanie Chrystusa47. Dla ludzi
pragnacych z yć Ewangelia oparciem powinien być Kościół. Jego zadaniem jest
stałe wydobywanie człowieka z marazmu jednostronnej cywilizacji technicznej,
budzenie w nim wyz szych zainteresowań i prowokowanie do myślenia48. Jeśli
młodziez odnajdzie swoje miejsce w Kościele to jej z ycie stanie sie duchowo
głebsze i bogatsze.
Kościół wobec młodych ludzi ma do spełnienia szereg zadań. Przede wszystkim
młodemu człowiekowi musi mówić prawde, budzić ambicje i ocenić to, co zostało
dokonane. Wtedy Kościół zasługuje na to, aby być dla młodziez y matka i nauczycielem prawdy. Poza tym, zadaniem wychowawczym Kościoła wobec młodych
jest wprowadzenie ich do świadomego i czynnego udziału w kulcie liturgicznym,
poprzez który dokonuje sie spotkanie i zjednoczenie człowieka z Bogiem. Liturgia
przypomina cel ostateczny, jakim jest uwielbienie Boga, stawia przed młodymi
ideał osobowy — Jezusa Chrystusa, uczy z ywej wiary, ofiary, modlitwy, ułatwia
człowiekowi stałość pracy samowychowawczej przez konfrontowanie własnego
z ycia z tajemnicami Chrystusa Pana49. Kościół daje człowiekowi poczucie wysokiej
godności osobistej, otwiera przed nim szerokie horyzonty. Prymas, nauczajac
o Kościele zaznaczał waz ność chrztu bedacego zalaz kiem nowego nadprzyrodzonego z ycia, umacniajacego bierzmowania i dajacej moz liwość odnowy spowiedzi.
Wskazuje takz e na role parafii w wychowaniu młodego chrześcijanina jako
miejsca, w którym dokonuje sie przekazywanie prawdy objawionej. Istotna sprawa
jest utrzymywanie łaczności z parafia i jej duszpasterzami50. Aby móc uczestniczyć
w z yciu sakramentalnym człowiek najpierw musi uwierzyć. Co zatem moz e
umacniać postawe wiary wśród młodych? Kardynał wśród czynników wzmacniajacych wiare szczególne miejsce przypisuje modlitwie. Podkreśla, z e modlitwa
uszlachetnia człowieka, czyni go lepszym, sprzyja cierpliwości, pokorze, prawdomówności, wewnetrznemu rozwojowi, chroni człowieka przed załamaniem, uczy
przezwyciez ać trudności w wierze. Ciagle aktualna modlitwa, jak zaznacza Kardynał, jest Modlitwa Pańska, której świadome odmawianie pogłebia wiare, uspołecznia i czyni prawdziwymi chrześcijanami 51. Prymas głosi, z e Kościół pełni
w wychowaniu role integrujaca i niezastapiona. Wychowanie to jest skierowane na
rozwijanie osobowej doskonałości, która polega na umiejetności wyboru dobra,
jego współtworzenia i uczestnictwa w nim52. Kościół dla Kardynała odgrywa
znaczenie pierwszorzedne.
Stefan Wyszyński docenia role szkoły i państwa w chrześcijańskim wychowaniu młodziez y. Szkoła, zdaniem Prymasa, jest wyrazem potrzeby wychowania nie tylko rodzinnego, ale równiez społecznego. Nalez y jednak pamietać, z e nie
jest ona pierwsza, ani najwaz niejsza instytucja wychowawcza. Szkoła jest i pozostanie tylko pomocnikiem i zastepca rodziców. Dlatego nie moz e wychowywać
dzieci niezgodnie z przekonaniami rodziców ani niszczyć wartości wszczepionych
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przez rodzine. Kardynał podkreślał, z e szkoła nie moz e zajmować sie tylko
nauczaniem, ale powinna podejmować sie wychowania swych uczniów53. Nauczyciel, jako osoba odpowiedzialna za proces dydaktyczny i wychowawczy
powinien odznaczać sie dojrzałościa osobowości, wysokim poziomem moralnym
i etycznym, a jego postepowanie oparte musi być o zasady moralności chrześcijańskiej. Chrześcijański wychowawca cechować sie powinien takimi cnotami ludzkimi
jak: pokój, radość, prawda, dobroć, optymizm, cierpliwość, miłość do świata
i ludzi, zdolność obcowania z dziećmi i młodziez a, właściwy sposób oceny,
realizm, obiektywizm54. Istotne jest, aby szkoła uczyła właściwych wyborów,
ukazywała te wartości, które uwzgledniaja podstawowe potrzeby młodego człowieka: wolnego wyboru oraz potwierdzenia własnej wartości i osobowości. Waz na
cecha szkoły przywoływana przez Prymasa jest jej narodowość i nastawienie na
przekazanie dzieciom miłości do kultury domowej, rodzimej i narodowej55.
W kwestii wychowawczej roli państwa Kardynał twierdzi, z e posiada ono prawo
i winno wywierać wpływ na kształt wychowania. Państwo powinno prowadzić
obywateli do dobra powszechnego, poprzez zaznajomienie z obowiazkami obywatelskimi i narodowymi. W wykonywaniu swoich zadań państwo musi uwzglednić
prawa i potrzeby rodziców, Narodu i Kościoła56.
Katolickie wychowanie, którego podstawa jest Chrystusowa Ewangelia,
wszczepia w dusze młodziez y umiłowanie wszystkich ludzi jako dzieci jednego
Ojca, wyrabia w niej poczucie obowiazku i sumienność, pracowitość, zapał
w pokonywaniu trudności i wiele innych cnót osobistych i społecznych57.
Proces wychowawczy bedzie przebiegał prawidłowo, jez eli beda ze soba
zgodnie współdziałały poszczególne instytucje wychowujace. Kaz dej z nich Kardynał przypisuje określone prawa, obowiazki i zadania. Na pierwszym miejscu
stawiał rodzine, która stanowi naturalne i niezastapione środowisko wychowawcze,
później Kościół, którego prawo do wychowanie wynika z racji polecenia Chrystusowego, nastepnie szkołe jako organ pomocniczy rodziny i Kościoła, a na końcu
państwo sprawujace organ nadzoru nad pozostałymi i majace obowiazek słuz yć
pomoca, szczególnie rodzinie58. Dzieki tym oddziaływaniom wychowawczym
młody człowiek moz e wejść w niosacy wiele zagroz eń świat i pokonać napotykajace go trudności.
PODSUMOWANIE
Nauczanie Prymasa Tysiaclecia to pedagogia serca, dobroci, z yczliwości
i dobrego słowa. To model wychowawczy, który wyrasta z prawd objawionych,
a uwzglednia człowieka, Kościół, rodzine, Naród, modlitwe, prace i polityke.
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Wychowanie zdaniem S. Wyszyńskiego polega na budzeniu człowieczeństwa przez
ciagłe odwoływanie sie do rozumności i wolności wychowywanego. Głównym
celem tak rozumianego wychowania jest zdobycie wewnetrznej wolności. To
wyzwolenie dokonywało sie przez poznanie, madrość, wole, wiare, miłość, dobroć59. Według Stefana Wyszyńskiego wychowanie nie polega na dostosowaniu
przyszłego obywatela do warunków z ycia społecznego, ale na tym, by stał sie on
człowiekiem świadomym swego powołania i przez to był przygotowany do z ycia
w społeczeństwie60.
Prymas zacheca młodych, aby zwyciez ali siebie, poniewaz zwyciestwo nad
soba jest najtrudniejsze, ale i najbardziej wartościowe. Chrystus stawia ciagle nowe
wymagania, a człowiek powinien umiejetnie walczyć ze soba, ze swymi złymi
skłonnościami i popedami61.
Kardynał podkreśla potrzebe poznania bogactwa własnego przeznaczenia przez
młodych. Chce, by młodzi odwoływali sie do sił tkwiacych w człowieku, takich jak
obecność sumienia, pragnienie dobra, moz liwość refleksji. Zazwyczaj nie dawał
recepty na dojrzałość, ale jedynie wskazywał kierunek dróg, w jaki sposób ja
osiagnać. Wskazywał na potrzebe wiazania wiary z z yciem, akceptacje siebie,
otaczajacego świata i czasów, w których z yje62.
Prymas głosi, z e prawda i dobro nie moga być jedynie poznawalne, ale powinny
być upragnione, kochane i realizowanie, natomiast całościowe wychowanie musi
doskonalić zarówno rozum, jak i wole. Podkreśla, z e wychowanie jest oparte na
połaczeniu ciała i ducha, zdrowia fizycznego i psychicznego, moralnego i duchowego. Zaniedbanie w którymś z aspektów prowadzi do niedorozwoju jednej ze
sfer63.
Kardynał Wyszyński nie sprowadza chrześcijaństwa jedynie do sumy prawd
i wymogów moralnych, ale wychowuje ludzi w świadomości, iz Bóg czeka na nich
w historii i z e dla człowieka ochrzczonego nie ma moz liwości ucieczki od z ycia
i spraw społecznych. Oryginalność myśli pedagogicznej Prymasa Tysiaclecia nie
tyle polega na nowatorstwie czy sprzeciwie wobec panujacych pradów, lecz na
umiejetnym zaadoptowaniu pewnych nurtów do potrzeb i warunków polskich, na
nadaniu im swoistego kształtu i charakteru64. S. Wyszyński proponuje stare,
tradycyjne formy wychowawcze, natomiast spośród nowych wskazuje tylko na te,
które w sposób oczywisty wyrastaja ze starych.
Jakie cele, zasady, formy i metody moz emy wyodrebnić w omawianej koncepcji wychowania? Wszystkie one wynikaja z określonej integralnej wizji osoby
ludzkiej. Zakładaja one współprace miedzy wychowujacym a wychowywanym.
Cele i metody moz emy sprowadzić do informowania, formowania i inspirowania.
Kardynał daz y do działania opartego na dobru, prawdzie i wolności. W uwraz liwieniu człowieka na nieprawde, brzydote, zło oraz nauczeniu go odróz niania
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wartości od tego, co jest jej zaprzeczeniem widzi jedna z dróg realizowania
chrześcijańskiego modelu wychowania65.
Warte podkreślenia w prymasowskiej koncepcji wychowania jest to, iz zawiera
ono aspekt psychologiczno-moralny. Uwidacznia sie to szczególnie w ukazywaniu
wychowania jako zespołu działań i wysiłków człowieka zmierzajacego do jego
dojrzałości psychosomatycznej, zdobycia nowych wartości intelektualnych, moralnych i estetycznych oraz pełniejszego uczestnictwa człowieka w wartościach
religijnych. Personalizm Kardynała powoduje, z e wychowanie wydaje sie być
mierzone wyjatkowa godnościa osoby ludzkiej66. Wychowanie jawi sie tu jako
owoc dialogu miłości. Poprzez wychowanie według tej koncepcji dokonuje sie
wiazanie społeczeństwa z tradycja, historia i kultura, co utrwala jego toz samość
i egzystencje. Wychowanie w nauczania Prymasa Tysiaclecia ma charakter antropologiczny, teologiczny i społeczny. Pragnie on ukierunkować młodego człowieka ku wartościom zarówno chrześcijańskim, jak i narodowym67.
Przeprowadzona analiza wydaje sie potwierdzać fakt, iz nauka Prymasa
Tysiaclecia dotyczaca wychowania jest nadal aktualna. Kardynał starał sie o przywrócenie właściwej wizji osoby, rodziny, Kościoła, szkoły i społeczeństwa.
Uwaz ał, z e kaz da osoba jest świadoma swoich daz eń. Ponadczasowa wartość
wychowania tkwi w integralności i wraz liwości na wartość człowieczeństwa.
Wychowanie to oparte na chrześcijańskiej koncepcji osoby i świata uznaje prawa
człowieka, jego wolność i godność. W takim kształcie, mimo upływu wielu lat,
model wychowania nakreślony przez Prymasa Tysiaclecia jest wciaz aktualny
i godny polecenia wszystkim odpowiedzialnym za wychowanie młodziez y.

ZEITGEMÄßE PÄDAGOGISCHE GEDANKEN
DES KARDINALS STEFAN WYSZYŃSKI
GEGENÜBER DER ERZIEHUNG DER HEUTIGEN JUGEND
ZUSAMMENFASSUNG

Die Erziehung beruht nach S. Wyszyński auf dem Wecken der Menschlichkeit durch
fortwährende Anweisung zur Verständigkeit und Freiheit des zu Erziehenden. Hauptzweck
der so verstandenen Erziehung ist die Erlangung der inneren Freiheit. Diese Befreiung erfolgt
durch Erkenntnis, Klugheit, den Willen, den Glauben, die Liebe, die Güte. Nach Stefan
Wyszyński beruht die Erziehung nicht auf der Anpassung des künftigen Bürgers an die
gesellschaftlichen Lebensbedingungen, sondern darauf, dass er als bewusster Mensch seiner
Berufung und dadurch zum Leben in der Gesellschaft vorbereitet wird.
Der Kardinal unterstreicht den Bedarf der Erkenntnis des Reichtums der eigenen
Bestimmung seitens der Jugend. Er wünschte sich, die Jugend würde sich auf die im
Menschen steckenden Kräfte wie die Gegenwart des Gewissens, den Wille zum Guten, die
Möglichkeit des Nachdenkens stützen. Gewöhnlich gab er keine Rezepte für die Reife, aber
er zeigte allein die Richtung der Wege, auf welchen sie zu erreichen sei. Er wies auf den
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Bedarf der Bindung des Glaubens an das Leben hin, auf die Akzeptanz seiner selbst, der uns
umgebenden Welt und der Zeiten, in denen man lebt.
Kardinal Wyszyński führt das Christentum nicht allein auf die Summe der Wahrheiten
und moralischen Anforderungen zurück, sondern erzieht Menschen im Bewusstsein, dass
Gott sie in der Geschichte erwartet, und dass es für einen getauften Menschen keine
Möglichkeit der Flucht vom Leben und gesellschaftlicher Ereignisse gibt. Die Eigenart
seines pädagogischen Gedankens beruht nicht so sehr auf der Neuerungssucht oder dem
Widerspruch gegenüber herrschenden Strömungen, sondern auf geschickter Anpassung
einiger Strömungen an den Bedarf und die Konditionen in Polen, auf der Verleihung an sie
einer eigenartigen Gestalt und Charakters.
Die durchgeführte Analyse scheint die Tatsache zu bestätigen, dass S. Wyszyńskis
Erziehungsrichtlinien auch heute aktuell sind. Der Kardinal bemühte sich um die Rückgewinnung der eigentlichen Vision von Person, Familie, Kirche, Schule und von der
Gesellschaft. Er meinte, dass sich jede Person ihres Strebens bewusst ist. Der überzeitliche
Erziehungswert steckt in der Integrität und der Empfindlichkeit auf den Wert der Menschheit.
Diese Erziehung, die sich an die christliche Auffassung der Person und der Welt anlehnt,
erkennt Rechte des Menschen, seine Freiheit und seine Würde an. In solcher Gestalt, trotz
vieler vergangener Jahre, ist das vom Primas des Jahrtausends vorgezeichnete Erziehungsmodell fortwährend aktuell und allen verantwortlichen für die Erziehung der Jugend
empfehlenswürdig.

