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Coraz częściej do głosu dochodzi pogląd, że „mając czternaście czy osiemnaście lat człowiek
poszukuje własnej tożsamości. Nie tylko tożsamości osobistej, indywidualnej, lecz również tożsamości zbiorowej. Świat, w którym żyjemy, nie ułatwia tego zadania. W istocie rzeczy osławiony
kryzys wieku młodzieńczego jest raczej zjawiskiem społecznym niż psychologicznym”1. Potwierdza to przecież Benedykt XVI, który do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych mówił: „Bardzo często to właśnie dzieci i młodzież jako pierwsze ponoszą konsekwencje
kryzysu miłości i nadziei. Nierzadko zamiast być kochane i darzone czułością, wydaje się, że są
jedynie tolerowane. W tych «burzliwych czasach» świat ludzi dorosłych nie daje im moralnych
punktów odniesienia, co znacznie utrudnia ich intelektualny i duchowy rozwój. Wiele dzieci wzrasta dziś w społeczeństwie, które zapomina o Bogu i o naturalnej godności człowieka stworzonego
na obraz Boga. W świecie kształtowanym przez postępujący w coraz szybszym tempie proces
globalizacji często ukazuje się im jedynie materialistyczną wizję wszechświata, życia i ludzkiej samorealizacji”2. Jak widać, istnieje wiele zagrożeń dla współczesnego nastolatka, który musi zmagać się z różnego rodzaju problemami wynikającymi ze współczesnej cywilizacji. Zatem pierwsza
perspektywa przyszłości adolescenta może jawić się jako trudne doświadczenie samotności.
1. Wizja pesymistyczna
Warto więc w owej (oby się nie speł�
niła) perspektywie odnaleźć kilka czyn�
ników generujących przyszłość zgloba�
lizowanego nastolatka. Trzeba jednak
pamiętać, że „nie znamy społeczeństwa,
w którym wszyscy mężczyźni, kobiety i
dzieci mieliby te same uprawnienia i te
same środki zaspokojenia potrzeb. Nie
wiemy nawet o żadnym, w którym wszy�
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scy ludzie mają ten sam status społeczny
(…), a mamy ciągle możnych w zamkach
i maluczkich u ich bram”3. Zagubienie
współczesnego nastolatka nie jest więc
czymś nowym, lecz skala zjawiska staje
się coraz bardziej niepokojąca. Oto wy�
miary owego zagubienia.
Samotność w rodzinie. Szczególnie
ważnym środowiskiem wychowaw�
czym jest rodzina, która stanowi źró�
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dło kształtowania osobowości każde�
go dziecka. Niestety, istnieją „próby
traktowania rodziny jako prywatnego
związku uczuciowego, pozbawionego
znaczenia społecznego; stawianie na
tej samej płaszczyźnie praw jednostki
i praw wspólnoty rodzinnej zbudowa�
nej na więzi małżeńskiej; zrównanie w
prawach różnych form współżycia ze
związkiem małżeńskim; dopuszczanie, a
czasem wręcz zachęcanie do zabójstwa
niewinnych ludzkich istot przez dobro�
wolną aborcję; wypaczanie naturalnych
procesów prokreacji przez stosowanie
metod sztucznych – to tylko niektóre ze
zjawisk, które w wyraźny sposób ukazu�
ją podważanie ładu społecznego”4. Na�
stolatek potrzebuje szczególnego wspar�
cia rodziny, bowiem przeżywa różnego
rodzaju problemy zarówno osobowo�
ściowe, jak i społeczne związane z okre�
sem adolescencji. W wielu przypadkach
czuje się jednak samotny we własnym
domu. Można wymienić przynajmniej
kilka wymiarów owej samotności:
• Brak wsparcia w sytuacjach trudnych,
wymagających podjęcia stosownych
decyzji.
•	���������������������������������
Brak czasu na budowanie więzi ro�
dzinnych, będących podstawą tworze�
nia obszaru wzajemnego zrozumienia
i poczucia bezpieczeństwa.
• Brak konsekwencji wychowawczej ze
strony rodziców, co generuje dowolność
i bezkarność w zachowaniu dzieci.
•	�����������������������������������
Brak zaangażowania w tworzenie cie�
płej, pełnej akceptacji atmosfery ro�
dzinnej.
4

•	������������������������������������
Brak chęci do spędzania wolnego cza�
su wspólnie, z całą rodziną.
• Brak przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, co wpływa destrukcyjnie na
atmosferę domową.
•	����������������������������������
Brak zaspokajania podstawowych po�
trzeb emocjonalnych nastolatka.
Nie można zapomnieć także, iż „brak
wzoru osobowego lub zaburzenie iden�
tyfikacji z ojcem, szczególnie u chłop�
ców, prowadzi do kształtowania się
postaw antyspołecznych, trudności ada�
ptacyjnych i trudności w nawiązywaniu
kontaktów z ludźmi”5. Jednak najbar�
dziej niepokojącym skutkiem toksyczno�
ści rodziny jest jej swoiste zanegowanie
i pogubienie tożsamości. W rodzinie ma
miejsce początek rozwoju osoby, nastę�
puje socjalizacja, kształtowane są ce�
chy osobowościowe. Jej wielkim atutem
decydującym o przewadze nad innymi
środowiskami jest wczesne oddziaływa�
nie6.
Rozczarowująca szkoła. Trudno nie zgo�
dzić się z poglądem Z. Baumana, że „czło�
wiek, którego uwewnętrznione wczoraj
orientacje aksjologiczne są dziś publicz�
nie dewaluowane, potępiane i wykpiwa�
ne, potrzebuje doradcy i przewodnika,
i to autorytatywnego; ale wskazówki i
porady, jakich udzieli mu przewodnik,
odwoływać się będą najpewniej do je�
go własnych sił i zasobów, domagać się
zreformowania (skorygowania, uzupeł�
nienia, rozwoju) jego własnych umie�
jętności, postaw, charakteru, dyspozycji
psychicznych”7. Niestety, szkoła coraz
częściej nie staje się przewodnikiem po
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meandrach wiedzy i wartości. To prze�
cież T. Gordon pisał, że „nauczyciele
angażujący się nieustannie w utarczki
z uczniami o sprawy wartości, mają czę�
sto bardzo surowe koncepcje tego, co
słuszne i niesłuszne dla każdego. Im (...)
bardziej są przekonani, że ich wartości i
przekonania są prawdziwe uniwersalny�
mi, tym bardziej są skłonni narzucać je
swym uczniom (a także innym ludziom).
Tylko rzadko takie próby nie udają się”8.
Szkoła zatem coraz bardziej rozcza�
rowuje. W konsekwencji staje się miej�
scem „przetrwania”, w którym brakuje
odpowiedzi na ważne potrzeby współ�
czesnego, globalnego ucznia. Powstanie
networked society niesie ze sobą poważne
wyzwania dla współczesnej szkoły, bo�
wiem uczeń coraz więcej wie, choć wie�
dza ta jest nieuporządkowana i pochodzi
w wielu przypadkach z Internetu. Trud�
no więc nie zgodzić się z postulatem D.
Nakonecznej, która przed laty twierdzi�
ła, że „gdybyśmy wprowadzili choć 1/3
znanych przez specjalistów udoskonaleń
w zakresie organizacji pracy szkoły, tre�
ści, metod, form kształcenia, uruchomie�
nia rezerw energii i zapału tkwiących w
uczniach poprzez włączanie ich w pro�
ces kształcenia oraz poszanowanie praw
do samorealizacji i samorządności, mie�
libyśmy szkołę na miarę potrzeb i ocze�
kiwań”9. Szkoła w wielu przypadkach
jest przestrzenią zaprzepaszczonych
szans wychowawczych, a rozczarowa�
nie uczniów (w tym nastolatków) coraz
większe. Już przecież w latach siedem�
dziesiątych znany pedagog, I. Illich, pi�
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sał: „Mimo że szkoła jest destrukcyjna
i całkowicie nieudolna, jej tradycyjny
charakter co najmniej ochrania pewne
prawa ucznia. Nauczyciele uwolnieni od
zahamowań szkoły mogliby być dużo
bardziej efektywnymi i zawziętymi wy�
chowawcami”10.
Niepokojący świat wartości. Trzeba pa�
miętać, że młodzież żywo reaguje i z ła�
twością przejmuje proponowane wzorce
i styl życia. Łatwo i szybko przyswaja so�
bie określone wartości, wypełniając nimi
wewnętrzną pustkę11. Według K. Denka
kwestionowanie i odrzucanie wartości,
rozpad tradycyjnie pojmowanej rodzi�
ny, akceptacja swobód i odrzucenie zo�
bowiązań, kult pieniądza, pogarda dla
etosu pracy i autorytetów, są niebez�
piecznymi zjawiskami dla edukacji12, a
w konsekwencji także dla samych nasto�
latków. Narastający chaos aksjologiczny
staje się coraz bardziej niepokojącym
zjawiskiem wpływającym na rozwój
dzieci i młodzieży. Można w kilku punk�
tach wymienić niepokojące obszary de�
waluacji wartości.
• Chaos w świecie odpowiedzialności.
W obecnych czasach istnieje tendencja
do zdejmowania odpowiedzialności z
dzieci i młodzieży z jednej strony oraz
przesadne akcentowanie poczucia od�
powiedzialności w procesie wycho�
wawczym z drugiej strony.
•	������������������������������������
Chaos w świecie prawdy. Jest on spo�
wodowany różnego rodzaju manipula�
cją, zatajaniem prawdy czy posługiwa�
niem się półprawdami, a także coraz
większą tolerancją dla fałszu.
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•	�������������������������������������
Chaos w świecie wolności. Często wol�
ność pokazywana jest jako swoboda,
która przejawia się między innymi
przez nieskrępowanie, indywiduali�
zację czy dobrowolność; wyzwolenie,
które oznacza oswobodzenie, uwol�
nienie, ale także usamodzielnienie,
emancypację,
równouprawnienie,
uniezależnienie; niezależność, inaczej:
niezawisłość, suwerenność, samosta�
nowienie, autonomia, niepodległość
lub samowystarczalność13.
• Chaos w świecie miłości. Młodzież
coraz częściej nie potrafi odkryć w
sobie i u innych znamion prawdziwej
miłości, co z kolei odbija się na sferze
seksualnej, bowiem „aktualnie można
obserwować, nawet wśród chrześci�
jan, znaczne rozbieżności w sposobie
pojmowania wychowania seksualne�
go. W obecnym klimacie zamętu mo�
ralnego kryje się niebezpieczeństwo
zarówno szkodliwego konformizmu,
jak i uprzedzeń dążących do zafałszo�
wania wewnętrznej natury ludzkiego
bytu, takiego, jaki wyszedł w swej in�
tegralności z rąk Stwórcy”14.
•	������������������������������������
Chaos w świecie autorytetów. Z. Bau�
man twierdzi, że „młodzi starają się
jak mogą znaleźć zaufania godne dro�
gowskazy w świecie, w którym więcej
rozdroży niż dróg, a media starają się
jak mogą, by w ich sklepach pod dostat�
kiem było towarów, jakich poszukują
(…). Od „autorytetów-przywódców”
przeszliśmy do „autorytetów-przykła�

dów”. Różnica między nimi jest taka,
że te pierwsze wskazują drogę, jaką
warto kroczyć, a te drugie pokazują,
jak się poruszać”15. Niestety, coraz czę�
ściej nastolatki nie mogą przebić się w
kierunku mistrzów.
W tym miejscu warto wspomnieć, że
„edukacja ujmowana w kategoriach war�
tości i celów wpłynie na życie codzienne
młodych pokoleń tak, by nie popadały
one w wyuczoną obojętność, bezradność
ani nie ulegały histerii zmian w otacza�
jącym ich dynamicznym świecie, by nie
błąkały się po sztucznym świecie me�
diów oraz świątyniach konsumpcji, gdy
utracą busolę aksjologiczną”16.
Cywilizacyjne pułapki. Jan Paweł II
przed laty ostrzegał, że „nasza cywili�
zacja winna uświadomić samej sobie,
że pomimo licznych osiągnięć pozytyw�
nych, z wielu względów jest cywilizacją
chorą i źródłem wielu głębokich scho�
rzeń człowieka. Dlaczego jest właśnie
tak? Dlatego że cywilizacja ta została
oderwana od pełnej prawdy o człowieku,
od prawdy o tym, kim jest mężczyzna
i kobieta jako istota ludzka”17. Niestety,
różnego rodzaju cywilizacyjne udogod�
nienia uprzedmiotowiają współczesne�
go nastolatka. Istnieje wiele obszarów
uzależnień generowanych przez zgloba�
lizowaną cywilizację. Wśród nich należy
w pierwszej kolejności wymienić medialny nałóg. Rośnie pokolenie wychowane
„przy ekranie”. Jest to ekran telewizyjny,
komputerowy a także ten najmniejszy,
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komórkowy. Ekranizacja życia sprawia,
że następuje pomieszanie porządków.
Młody człowiek żyje pomiędzy światem
realnym i wirtualnym. Wielu nastolat�
ków najczęściej „loguje się w wirtualu”,
odrzucając świat rzeczywisty jako prze�
strzeń nieciekawą, wręcz niechcianą.
Powstaje wtedy ogromny obszar nie�
określoności, tymczasowości, sezonowo�
ści oraz dowolności.
Drugim niebezpiecznym zjawiskiem
dotykającym nastolatka jest moda na
odurzanie się. Jest to więc uzależnienie
od wielu toksyn, takich jak: papierosy,
alkohol, narkotyki, lekarstwa. Chęć za�
pomnienia i ucieczki można także ob�
serwować w bezrefleksyjnym stymulo�
waniu się toksyczną muzyką, a także w
poszukiwaniu wrażeń w subkulturach,
w tym także sektach. Owa moda na
toksyny w różnych postaciach w środo�
wiskach rówieśniczych i niektórych me�
diach jest preferowana, a nawet narzu�
cana. Nastolatek spotykający różnego
rodzaju źródła odurzeń może w pewnym
momencie zlikwidować wszelkie mecha�
nizmy obronne i preferować postawę
konsumpcyjną.
Trzecią cywilizacyjną pułapką jest
wszechobecna psychomanipulacja, wo�
bec której nastolatek staje się coraz bar�
dziej bezbronny. Występuje ona zarów�
no w reklamach, jak i różnego rodzaju
grach multimedialnych oraz subkul�
turach. W konsekwencji prowadzi do
zamierzonego często efektu, jakim jest
kreowanie stylu życia pozbawionego
wyższych celów i ideałów. W wyniku te�
go wytwarzają się negatywne postawy,
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które powstają jako następstwo specjal�
nych oddziaływań mediów i innych no�
śników informacji18.
Przedstawiony powyżej obraz jest jed�
nak jednostronny bowiem, jak mówił
Benedykt XVI, „dzieci i młodzież z sa�
mej swej natury są idealistami, istotami
wrażliwymi, wielkodusznymi i otwarty�
mi na transcendencję. Bardziej niż czego�
kolwiek innego potrzebują doświadczyć
miłości i pragną być wychowywane w
zdrowym ludzkim środowisku, by mo�
gły sobie uświadomić, że ich przyjście
na świat nie jest dziełem przypadku, lecz
darem, i należy do Bożego planu miłości.
Jeśli rodzice, wychowawcy i przywódcy
społeczni chcą być wierni swemu po�
wołaniu, nigdy nie mogą rezygnować z
uświadamiania dzieciom i młodym lu�
dziom, że ich zadaniem jest wybrać taki
styl życia, który prowadzi do prawdziwe�
go szczęścia, odróżnia prawdę od fałszu,
dobro od zła, sprawiedliwość od niespra�
wiedliwości, świat rzeczywisty od świa�
ta w «rzeczywistości wirtualnej»”19. Dla�
tego funkcjonuje także ta optymistyczna
perspektywa nastolatka.
2. Wizja optymistyczna.
Niewątpliwie, istnieje wiele obszarów,
w których nastolatek może wspierać swój
rozwój. Współczesna cywilizacja daje
ogromną ilość możliwości, które spra�
wiają, że człowiek może czuć się kompe�
tentny w jakiejś dziedzinie. Nastolatek
dzięki szerokiemu oglądowi świata, jaki
uzyskuje przy udziale najnowszej tech�
niki, łatwo określa ogólne tendencje we
współczesnym świecie20. Nie wolno tak�
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że zapominać, że „globalizacja może być
dobrem dla człowieka i społeczeństwa,
ale może też okazać się zjawiskiem szko�
dliwym o poważnych konsekwencjach.
Wszystko zależy od pewnych zasadni�
czych wyborów, a mianowicie od tego,
czy «globalizacja» będzie służyć człowie�
kowi, i to każdemu człowiekowi, czy też
wyłącznie rozwojowi oderwanemu od
zasad solidarności i współudziału oraz
od odpowiedzialnie stosowanej zasady
pomocniczości”21. Pozytywny wpływ
globalizacji pod wpływem aktywności
ludzi odpowiedzialnych za kształtowa�
nie życia społecznego może sprowadzać
się mimo wszystko do zintensyfikowa�
nia integralnego rozwoju człowieka i so�
lidarnego rozwoju społeczeństw22. War�
to więc przyjrzeć się przestrzeniom szans
nastolatka.
Dostęp do informacji. Współcześni ado�
lescenci (a także przyszłe pokolenia)
dzięki rozwiniętej natychmiastowej
komunikacji mają możliwość przekra�
czania czasu, przestrzeni i w pewnym
sensie samych siebie. Możliwości tech�
niczne sprawiają, że nastolatek jest w
stanie orientować się w newsach, które
dają poczucie uczestnictwa w globalnej
aktywności człowieka. Można wręcz po�
wiedzieć, że wśród młodzieży pojawia
się nieterytorialna identyfikacja grupo�
wa. Otóż, „globalny konsumpcjonizm
łączy ze sobą młodych ludzi z całego
świata na płaszczyźnie ich kultowego
stosunku do niektórych filmów, hitów
muzycznych, slangów, trendów muzycz�
21

nych”23. Adolescent czuje się członkiem
globalnej grupy mającej podobne upodo�
bania, zainteresowania czy poglądy. To
z kolei daje poczucie pewnego rodzaju
wspólnoty, co z kolei generuje realizację
potrzeby akceptacji.
Dostęp do informacji to także większe
możliwości zdobywania kompetencji,
które tak bardzo liczą się w networked
society. Uczniowie w krótkim czasie są
w stanie odszukać informację na pra�
wie wszystkie problemy, co wielokrotnie
zwiększa efektywność uczenia się. Ko�
rzystając z przeglądarek internetowych,
mają możliwość wręcz natychmiast po�
większyć swój kapitał wiadomości.
Większa mobilność. Mobilność przy�
nosi możliwość wykorzystywania do�
świadczeń zebranych w czasie pobytu
uczniów w placówkach oświatowych
poza granicami kraju. Kontakty między�
narodowe powodują, iż „rośnie potrzeba
poszerzania znajomości języków obcych
wśród obywateli, pogłębiania wiedzy o
historii, geografii, gospodarce i kulturze
zrzeszających się narodów, współżycia z
ludźmi różnych kontynentów, ras, religii
i opcji politycznych, słowem – szerokiego
otwarcia na świat”24. Kontakty nastolat�
ka z adolescentami z innych krajów (np.
poprzez wymianę) dają szansę otwar�
cia się na inne kultury, z jednoczesnym
wzmocnieniem własnej tożsamości kul�
turowej. To także możliwość praktycz�
nego kursu języka (choćby angielskie�
go). Współczesna młodzież poprzez ową
mobilność może stać e-generation, mają�

Jan Paweł II. Przemówienie w czasie audiencji dla przedstawicieli związków zawodowych
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cą wszystko i dostęp do wszystkiego, i
to na najwyższym poziomie. Kurczy się
więc przestrzeń i czas, coraz częściej na�
stolatek w wielu miejscach na świecie
będzie czuł się u siebie. Owo przekracza�
nie granic staje się ogromną szansą dla
rozwoju psychosomatycznego młodego
człowieka. W wielu przypadkach jest to
perspektywa zrealizowania siebie po�
przez szukanie idei i natchnienia do dal�
szej pracy nad sobą.
Wszechstronny rozwój. Cywilizacja XXI
wieku daje współczesnemu nastolatkowi
ogromne możliwości rozwoju psychoso�
matycznego. Obecność w życiu licznych
mediów, możliwości techniczne ułatwia�
jące zapamiętywanie (metody mnemo�
techniczne, dyktafon itp.), perspektywy
nauki i pracy w wielu krajach dają poczu�
cie realizacji siebie. Przyszłość nastolat�
ka może zatem jawić się jako egzystencja
przeniknięta radością. A trzeba pamię�
tać, że „przeżywanie radości pomaga w
pokonaniu zahamowań psychicznych
oraz nadmiernej nieśmiałości. Doświad�
czanie radości jako przeżycia sensotwór�
czego może być skutecznym środkiem
łagodzenia stresu (…). Budowanie indy�
widualnego poczucia humoru służy uzy�
skaniu dystansu wobec niesprzyjających
okoliczności losowych oraz wyrobieniu
postawy zadowolenia z życia. Umiejęt�
ność spostrzegania w wielu sytuacjach
powodów do wesołości uodparnia na trud
życia, na cierpienie, pozwala też zapano�
wać nad metafizycznym lękiem, a tym
samym uczy odwagi”25.
Perspektywa ekologiczna. Edukacja
prozdrowotna, a także budzenie świa�
25

domości globalnych zagrożeń ekolo�
gicznych jest ważnym zadaniem szkoły,
bowiem podróżowanie, przenoszenie
chorób, a także toksyczne pożywienie
stają się poważnymi problemami współ�
czesnego społeczeństwa globalnego26.
Dzięki temu nastolatek ma coraz więk�
szą świadomość odpowiedzialności za
środowisko naturalne oraz za swoje oraz
drugiego zdrowie. Jest to więc droga do
samowychowania prozdrowotnego, któ�
re jest tak bardzo ważne w dobie uza�
leżnień i chorób cywilizacyjnych. Coraz
bardziej uświadomiony nastolatek staje
się w konsekwencji osobiście zaintere�
sowany pomnażaniem swoich zasobów
zdrowotnych. Jednocześnie budzi się w
nim solidarność z tymi, którzy przeży�
wają różnego rodzaju problemy zdrowot�
ne. W ten sposób „wzmocniona” zostaje
w osobowości wrażliwość i empatia.
Afirmacja wartości. W omawianej
optymistycznej wizji, paradoksalnie,
nastolatek otoczony gadżetami cywili�
zacyjnymi może dostrzec, że komórka, i
spod czy Internet nie mogą dać prawdzi�
wego szczęścia. Świat wirtualny może
być tylko jakąś namiastką. Dlatego też
wcześniej czy później musi pojawić się
perspektywa aksjologiczna. To przecież
Jan Paweł II pytał młodzież: „Nasuwa się
dramatyczne pytanie: na jakim funda�
mencie mamy budować nową epokę hi�
storyczną, która wyłania się z wielkich
przemian XX w.? Czy wystarczy oprzeć
się na trwającej obecnie rewolucji tech�
nicznej, która, jak się wydaje, kieruje
się wyłącznie kryteriami produktywno�
ści i wydajności, bez żadnego odniesie�
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nia do duchowego wymiaru człowieka
bądź powszechnie uznawanych war�
tości etycznych? Czy można zadowolić
się prowizorycznymi odpowiedziami na
najistotniejsze pytania i pozwolić, aby
życiem kierowały instynktowne odru�
chy, chwilowe doznania lub przemijają�
ce kaprysy?”27.
Te pytania kierują młodego człowie�
ka w świat wartości, a w konsekwencji
w przestrzeń religijną. Zagubienie w
obecnej cywilizacji oraz samotność glo�
balnego nastolatka otwiera przed nim
ogromny obszar, który można nazwać duchowością. Jednak o nią trzeba powalczyć,
wymaga ona bowiem ofiary, nawet cier�
pienia, ale przede wszystkim miłości. Jak
mówił Benedykt XVI, „te trzy przymioty,
(…) ubóstwo, pokój, powszechność – za�
warte są w znaku krzyża. Dlatego słusz�
nie krzyż stał się głównym symbolem
Światowych Dni Młodzieży. W pewnym
okresie – który jeszcze nie całkiem się
zakończył – odrzucano chrześcijaństwo
właśnie z powodu krzyża. Mówiono, że
krzyż oznacza ofiarę, jest znakiem za�
przeczenia życia. My natomiast chcemy
pełni życia, bez ograniczeń i bez wy�
rzeczeń. Chcemy żyć, po prostu żyć. Nie
pozwalamy, aby ograniczały nas nakazy
i zakazy; chcemy bogactwa i pełni – tak
mówiono i tak mówi się nadal. Wszyst�
ko to brzmi przekonująco i kusząco. Jest
to język kusiciela, który mówi: «Nie daj�
cie się zastraszyć! Jedzcie spokojnie ze
wszystkich drzew w ogrodzie!» Niedziela
27

Palmowa mówi nam jednak, że prawdzi�
wym wielkim «tak» jest właśnie krzyż,
to krzyż jest prawdziwym drzewem ży�
cia. Życie zyskujemy nie przez to, że sta�
ramy się nim zawładnąć, lecz oddając je
w darze. Miłość jest dawaniem samego
siebie i dlatego jest drogą prawdziwego
życia, symbolizowaną przez krzyż”28.
Trzeba więc pamiętać, że w okresie dora�
stania ważne jest wychowanie religijne
rozumiane jako „nie tyle wiedza, pozna�
nie jej i rozumienie, ile miłość do Boga i
ku Bogu – przejawiająca się w religijnych
uczynkach, intencjach, dążeniach i prak�
tykach”29.
***
Jak więc widać, istnieją przynajmniej
dwie perspektywy dotyczące przyszłości
nastolatka. Jan Paweł II do młodzieży w
1996 roku mówił: „Przeciwstawmy się
[...] temu, co dziś jawi się nam jako rozpad cywilizacji, aby z mocą opowiedzieć
się za cywilizacją miłości – jedyną, która
może otworzyć przed ludźmi naszych
czasów horyzonty prawdziwego pokoju
i trwałej sprawiedliwości, opartej na po�
szanowaniu prawa i na solidarności”30.
W związku z tym można wysnuć kilka
konkluzji dotyczących możliwości speł�
nienia się wizji optymistycznej, dotyczą�
cej przyszłości nastolatka:
• Aby nastolatek mógł optymalnie się
rozwijać, musi nastąpić większa kon�
solidacja środowiska rodzinnego po�
przez powrót do trwałych, obiektyw�
nych wartości.
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•	��������������������������������������
Aby nastolatek nie zagubił się w gąsz�
czu informacji, szkoła musi przejąć
zadanie porządkowania wiedzy, którą
uzyskuje uczeń poprzez media.
•	��������������������������������
Aby nastolatek w globalnym świe�
cie bardziej był niż miał, potrzebuje
jasnych kryteriów swoich wyborów.
Stąd też ważne jest wychowanie mo�
ralne i religijne. Nastolatek pozbawio�
ny przestrzeni religijnej staje się coraz
bardziej bezbronny wobec manipulacji
cywilizacyjnych.
•	���������������������������������������
Aby nastolatek stał się dojrzałym doro�
słym, musi istnieć współpraca wszyst�
kich podmiotów wychowawczych
(rodzina, szkoła, Kościół) na rzecz de�
toksykacji środowiska rówieśniczego
kreującego postawy sprzeczne z hu�
manizmem, moralizmem i personali�
zmem chrześcijańskim.
Warto na koniec przytoczyć słowa Ja�
na Pawła II, które mogą być pointą po�
wyższych rozważań: „Wychowanie słu�
ży uczłowieczeniu człowieka: "człowiek,

będąc człowiekiem od pierwszej chwili
swego poczęcia w łonie matki, uczy się
być człowiekiem – i ta podstawowa wie�
dza utożsamia się z wychowaniem”31.
Zatem przyszłością człowieka jest sam
człowiek; przyszłością nastolatka jest on
sam, dobrze ukierunkowany!
Summary
Future of the teenager. Pedagogical
perspective
The author raises in the article the
most vital and up-to-date problems of
an adolescent person. On the one hand,
the author presents the richness of the
globalised world together with its nu�
merous development spaces for the man.
On the other hand, he analyses many
threats resulting from the functioning
of the adolescent in the networked society. The article ends with conclusions
concerning the future of the teenager in
the context of current perspectives and
threats.
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