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We współczesnej pedagogice istnieją różne systemy wychowania. Nie wdając się w dyskusje, które z nich są aktualnie bardziej pożyteczne w katolickiej praktyce wychowawczej,
wybieram określenie ramowe profesora Stefana Kunowskiego, który pisał: „Wychowanie
jest zawsze społecznie uznanym systemem działania pokoleń starszych na dorastające, celem pokierowania ich wszechstronnym rozwojem dla przygotowania według określonego
ideału nowego człowieka do przyszłego życia”1. Można powiedzieć inaczej, że wychowanie
to oddziaływanie wzorów, zwłaszcza pokoleń starszych na młodsze, to ukazywanie określonego ideału, który pozwoli na przygotowanie młodego pokolenia do przyszłego życia.
W tej krótkiej refleksji pragnę ukazać kolejno: pojęcie wzoru osobowego i jego rolę w katolickim wychowaniu młodzieży, obecność wzorów osobowych w podręcznikach katechetycznych
oraz wyniki z wybranych badań empirycznych dotyczących wzorów osobowych młodzieży.
Pojęcie wzoru osobowego i jego
rola w katolickim wychowaniu
młodzieży
Patrząc na współczesne wychowanie
religijne w Europie, w tym także w Polsce, stawia się pytania, czy warto mówić o jakichś wzorach, kiedy zauważa
się kryzys autorytetów. Najsilniej kontestuje autorytety młodzież, w czym
można widzieć element przechodzenia
od moralności heteronomicznej do autonomicznej, czyli od moralności pocho-

dzącej z zewnątrz, od innych, między
innymi od autorytetów i różnych wartości wzorów osobowych, do moralności
własnej, osobistej. Ta kontestacja dotyczy również autorytetu Kościoła, a wyraża się między innymi w powtarzaniu
upowszechnianego przez media hasła
„Chrystus tak, Kościół nie”2. A więc dla
wielu młodych pozostaje jednak autorytet Jezusa Chrystusa. Tego o którym pisał św. Paweł: Jezus Chrystus – wczoraj
– dziś – na wieki (Por. Hbr 13, 8) 3. Ten

1

S. Kunowski. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1993 s. 198.

2

Por. A. Potocki. Wychowanie religijne w polskich przemianach. Warszawa 2007 s. 239.

3

Jan Paweł II. „Tertio Millennio Adveniente”. List Apostolski do biskupów, duchowieństwa i

wiernych w związku z przygotowaniem jubileuszu roku 2000. W: Ojciec Święty Jan Paweł II.
Wielki Jubileusz roku 2000. Kraków 2000 s. 92 nr 40.
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Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem, założycielem Kościoła, który z Jego
polecenia nieustannie głosi Dobrą Nowinę całemu światu (Por. Mk 16, 15; Mt 28
19-20). To głoszenie Ewangelii jest także zadaniem, które pełnią wychowawcy
katoliccy a nade wszystko katecheci4.
Pedagogia katolicka, w tym katecheza,
jest szkołą wiary, zmierza do umożliwienia komunii z Jezusem Chrystusem i
dlatego z natury swej wiąże się ze sprawowaniem liturgii i sakramentów5. Katecheza jest nauczaniem i wychowaniem
wiary ale nie tylko; jest ona bowiem
również wtajemniczeniem. Katecheza
realizuje równocześnie zadania wtajemniczenia, wychowania i pouczenia6.
Dążąc do rozwoju wiary i zaprzyjaźnienia się z Chrystusem, katechizowani
mają widzieć w osobie Zbawiciela idealny wzór do naśladowania. Albowiem
właściwym zadaniem wychowania katolickiego jest pokazanie, kim jest Jezus,
czym jest Jego życie i Jego posługa oraz
przedstawienie wiary chrześcijańskiej
jako pójścia za Jego Osobą7.
To podążanie za centralną osobą dla
wszystkich chrześcijan, jaką jest Jezus
Chrystus, łączy się w historii Kościoła
również z osobą Jego Matki Maryi. Matka Boża w refleksji Kościoła, ukazywana
jest jako doskonały wzór cnót. Soboro-

wa Konstytucja dogmatyczna o Kościele
stwierdza, że „Podczas gdy w Najświętszej Dziewicy Kościół już osiąga doskonałość, dzięki której istnieje nieskalany
i bez zmazy, chrześcijanie jeszcze ciągle
starają się usilnie o to, aby przezwyciężając grzech wzrastać w świętości. Dlatego wznoszą oczy ku Maryi, która świeci całej wspólnocie wybranych jako wzór
cnót”8, a papież Benedykt XVI nazywa ja
pięknie „Gwiazdą nadziei”9.
Oprócz osoby Jezusa i Maryja, w katechezie występują rozliczne inne. Są to
święci, błogosławieni a także osoby, które
wsławiły się nienagannym, wzorowym
życiem i posiadają cechy godne naśladowania. Kościół nauczając i wychowując
przekazuje wartości, które Jezus Chrystus
ofiarował wszystkim. Kościół realizuje w
ten sposób najważniejsze przykazanie miłości i naśladuje pod tym względem najwyższy wzór, którym jest sam Jezus Chrystus. Jest to wzór niełatwy do przyjęcia
ale jedynie idealny, za którym potrafi tęsknić myślący, zwłaszcza młody człowiek
co podkreślał Ojciec Święty Jan Paweł II w
listach na Światowe Dni Młodzieży10.
Kościół rozumie, że wychowanie katolickie, potrzebuje świadectwa i wzorów
osobowych. Dowodem zainteresowania
Kościoła wzorami osobowymi jest „Katechizm Kościoła Katolickiego” 11. Od kil-

4

Dyrektorium Ogólne o Katechizacji. Poznań 1998 Cz. I. Rozdz. III.

5

Por. Tamże nr 30.

6

Por. Tamże nr 68; Ogólna instrukcja katechetyczna. AAS 64:1972 s.97-176 nr 31.

7

Jan Paweł II. Adhortacja apostolska „Catechesi tradendae”, AAS 71:1979 s. 1277-1340 nr 5;

KKK 520 i 2053.
8

KK 65.

9

Benedykt XVI. Encyklika “Spe salvi”. O nadziei chrześcijańskiej. Kraków 2007 nr 49.

10

Por. Jan Paweł II. Orędzie na VII Światowy Dzień Młodzieży. „L’0sservatore Romano” 140:1992

nr 2 s. 6.
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Por. Z. Dymkowski. Wzory osobowe Katechizmu Kościoła Katolickiego w katechezie współ-

czesnej. Płock-Lublin 1999.
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kunastu lat spotykamy próby ukazania
wzorów osobowych w podręcznikach i
materiałach do katechizacji dzieci i młodzieży12. Jeszcze wcześniej były również
próby badań empirycznych dotyczących
wzorów osobowych katechizowanej młodzieży w wybranych środowiskach13. Na
łamach „Katechety” pisze się od dawna o
potrzebie wzorów dla młodzieży14, o roli
ideału w wychowaniu chrześcijańskim15,
o wartościach wzorów biblijnych16 a także o dziecięcych wzorach osobowych17.
O tym czym są wzory i jaką pełnia rolę
piszą pedagodzy i psycholodzy18.
Pojęcie wzoru jest różnorodnie ujmowane. Pedagodzy mówią, że są one
najbardziej znaczące we wczesnym
dzieciństwie. Dziecko, które wzrasta w
atmosferze miłości najczęściej identyfikuje się ze swoimi rodzicami, którzy są
dla niego wzorem19.
Pojęcie wzoru osobowego jest spokrewnione z takimi określeniami jak:
„bohater”, „przykład”, „model”, „stereotyp”, „autorytet”, „ideał osobowy”20.
12

Słowniki pedagogiczne podają, że jest
to jakaś „osoba sympatyczna, która nas
„pociaga”, jest społeczną siłą (rodzice,
nauczyciele, politycy) i staje się dla nas
modelem przyjęcia wartości”21. Należy
podkreślić, że wzór osobowy implikuje
pewnego rodzaju wartościowanie i pobudza do naśladowania, podobnie jak
autorytet jest zjawiskiem o charakterze
społecznym, bo zawsze występuje w relacji do kogoś. Autorytet to ktoś z kogo
zdaniem lub postępowaniem, ktoś inny
się liczy22. O autorytetach mówi się, że
można je narzucić siłą chociażby sprawowanej władzy, natomiast wzór osobowy zwykle osoba wybiera w sposób
wolny.
„Wzór to osoba, której wysoka wartość moralna wywołuje w uznającym
ją chęć naśladowania”23. Wzór ma więc
charakter osobowy i tym się różni od
„przykładu”, który jest ilustracją działania w pewnym określonym kierunku,
reprezentuje metodę, a osoba jest tylko
wykonawcą, wzór wynika z wnętrza

Por. T. Kocór. Święci w Polskiej katechezie młodzieży. Lublin 1989. Arch KUL. M. Reczek. Wzo-

ry osobowe polskich błogosławionych w Katechizmie Religii Katolickiej. Lublin 1991. Arch.KUL.
13

Por. M. Kaleta. Wzory osobowe katechizowanej młodzieży z techników. Lublin 1987. Arch.

KUL; A. Tersa. Aktualne wzory osobowe młodzieży katechizowanej przy parafii Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu. Lublin 1986. Arch. KUL.
14

Por. J. Walczak. Wzorotwórcze potrzeby pschiczne dorastającej młodzieży. „Katecheta“

7:1963 nr 6 s. 253-258.
15

Por. L. Kaczmarek. Rola ideału w wychowaniu chrześcijańskim. „Katecheta“ 8:1964 nr 2 s. 49-52.

16

Por. J. Walczak. Wartości wychowawcze wzorów osobowych Starego Testamentu. „Kateche-

ta” 6:1962 nr l s. 48-51.
17

Por. S. Siara. Dziecięce wzory osobowe. “Katecheta” 24:1980 nr 5 s. 220-222.

18

Por. M. H. Dembo. Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa 1997. Zwłaszcza rozdział X.

19

Por. W. Okoń. Słownik pedagogiczny. Warszawa 1992 s. 73.

20

J. Ryłko. Chrześcijański wzór osobowy w moralnym wychowaniu młodzieży. W: Chrześcijań-

ski horyzont myślowy. Vivere in Christo. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1996 s. 381.
21

J. A. Keller, F. Novak. Kleines Pädagogisches Wörterbuch. Freiburg – Basel – Wien 1979 s. 329.

22

Por. W. Stróżewski. Mała fenomenologia autorytetu. „Ethos” 10:1997 nr l s. 32.

23

M. Szymczak. Red. Słownik Języka Polskiego. Warszawa 1981 T. 3 s. 877.
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całej osobowości a przykład odnosi się
tylko do konkretnej czynności lub zachowania. Wzór ukazuje istotną wewnętrzną treść, dobro i wartość osoby i wtedy
dopiero może ją mobilizować do naśladowania. A naśladowanie to cecha różnicująca wzór osobowy od ideału osobowego. Do ideału się dąży, wzór natomiast
się naśladuje24. Ideał posiada pewne pożądane przymioty, wzór je uosabia. Ideał
jest natury bardziej teoretycznej a wzór
dotyczy raczej konkretnej osoby.
Wzór osobowy nie zakłada stanu absolutnej doskonałości, nie może być tylko
teoretycznym zbiorem idealnych cech,
szczegółowych norm czy zasad postępowania człowieka, lecz zawiera w sobie
przede wszystkim wymiar „bycia sobą”
i ukazuje go wśród różnych sytuacji i
uwarunkowań. Dlatego najczęściej jest
on powiązany zarówno ze społecznością
w której dojrzewał, z systemem uznawanych przez nią wartości, z prądami politycznymi i ekonomicznymi, określonego
miejsca i czasu. Niektóre wzory istnieją
przez wiele stuleci. Są to osoby kiedyś
żyjące a także fikcyjne np. z jakiejś powieści. Zawsze jednak wzór musi wzbudzić osobistą chęć do naśladowania a
nawet identyfikację z przeżywanymi i
urzeczywistnianymi przez nią duchowymi lub moralnymi wartościami 25.
Wzór osobowy jest cenny w wychowaniu młodzieży. Należy przypomnieć,
że najpierw rodzice, jako pierwsi wy24

chowawcy mają największy wpływ na
kształtowanie się psychiki, charakteru
i całej osobowości młodego człowieka.
Potem to znaczenie zwykle słabnie na
rzecz grupy rówieśniczej26.
Istotną rolę w rodzinie odgrywają –
zaufanie i miłość, zwłaszcza w wymiarze religijnym, bo to umożliwia wzrastanie w wartościach chrześcijańskich.
Młody człowiek pragnie szczęścia w harmonii z obdarzającą go tym szczęściem
drugą osobą i pragnie doświadczać miłości. Zwykle od rodziców i opiekunów
przyjmuje się hierarchię wartości. Jest
ona bardzo znacząca w okresie przedszkola i jeszcze w pierwszych klasach
nauki szkolnej, w następnym okresie,
dość często, autorytet rodziców słabnie.
Coraz częściej spotyka się sytuacje traktowania rodziców bądź opiekunów, jako
partnerów27.
Młody człowiek, podkreślając swoją
niezależność, w wielu przypadkach bardzo pozorną, chce już sam decydować
o sobie i zachować swój styl bycia. Jego
kształtujące się cechy osobowości ujawniają się w sposobie myślenia, w ekspresjach emocjonalnych i uczuciowych, w
postawach i zainteresowaniach, w sposobach działania oraz w tak zwanej osobistej filozofii życia 28.
Młody człowiek w swoich dążeniach
ku dorosłości nadal potrzebuje wzorów
osobowych, chociaż bardzo często zapomina o szacunku dla rodziców i należ-

Por. J. Walczak. Ikonografia hagiograficzna w katechezie. „Katecheta” 7:1963 nr 6 s. 269-271;

B. Jabłońska. Zagadnienie wzoru w wychowaniu dziewcząt. „Katecheta” 7:1963 nr 6 s. 258-263.
25

Por. J. Walczak. Wzorotwórcze potrzeby psychiczne dorastającej młodzieży. „Katecheta”

7:1963 nr 6 s. 253.
26

Por. P. Przybylski. Wpływ grupy rówieśniczej na wychowanie religijne młodego człowieka.

„Katecheta” 16:1972 nr 5 s. 194.

74

27

Por. Okoń, jw. s. 22.
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Por. E. B. Hurlock. Rozwój młodzieży. Warszawa 1965 s. 495.
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nej postawie wobec tych, którzy dotąd
sprawowali nad nim opiekę wychowawczą. Osłabienie więzi z rodzicami lub
jej zanik, rekompensowane jest silniejszymi relacjami z rówieśnikami, którzy
wtedy stają się chwilowymi wzorami
osobowymi. Jeśli nie sami, to częściej
przez to, że wzory osobowe uznawane
przez koleżanki lub kolegów stają się
ważniejsze dla młodzieży, niż te, które
są cenione przez dorosłych. Jednak rola
wychowawców nie powinna się kończyć
w okresie młodości ale przybrać inny
styl. Bardziej autorytatywne sposoby
wychowania mogą przynosić efekty w
pierwszych okresach rozwoju człowieka a od czasu dorastania postulowane
są bardziej demokratyczne i dialogiczne metody. Jednak powinni oni zwracać
uwagę na niebezpieczeństwa zagrażające współczesnej młodzieży, na patologie
społeczne i negatywne wzory subkultur
młodzieżowych 29. Wzory typowe dla tak
zwanej subkutury te mogą przejawiać
się w agresji, w wyróżniających się strojach, w specyficznym żargonie młodzieżowym, w wyszukanym stylu bycia.
U podłoża takich subkultur leży często
kryzys wzorów osobowych oraz autorytetów. Brak już w dzieciństwie atmosfery miłości w rodzinie i pozytywnych
wzorów, powoduje że w następnym
łatwiej ulega się fascynacji fałszywych
bohaterów i idoli. Oczywiście rodzice
nie mogą całkowicie odseparować swoje
dzieci od ich rówieśników. Młodzieży są
niezwykle potrzebne kontakty koleżeńskie. W grupie rówieśniczej młodzi uczą
się wspólnie przełamywać przeciwności
losu, znajdować motywy dla swych my-

śli i czynów. Razem poszukują wzorów
osobowych, które by pozwoliły pełniej
realizować siebie i wzbogaciły ich życie30.
Znalezione wspólnie lub indywidualnie wzory, młodzież próbuje naśladować, modelować na ich podobieństwo
swoje postępowanie a nawet się z nimi
identyfikować. Naśladowanie jest czynnością bardziej zewnętrzną od identyfikacji, a modelowanie zaczyna się w
miarę pojawiania się u młodego człowieka funkcji symbolicznej, wtedy to następuje mechanizm transmisji pomiędzy
wzorem a własnym postępowaniem,
który nazywamy modelowaniem. To
modelowanie wykracza poza zewnętrzne upodobnienie się a jego skutkiem
jest przejęcie zachowań stanowiących
symboliczne równoważniki zachowania
modelu. Zauważono, że obserwowanie
modelu pozytywnego osłabia a niekiedy nawet powstrzymuje reakcje o charakterze negatywnym i budzi zachowania społeczne pożądane i pozytywne31.
Wzór osobowy stawiany jako model może oddziaływać poprzez swoje prospołeczne i altruistyczne zachowanie. Jest
on również potrzebny, aby umożliwić i
ukierunkować działania twórcze, które
zależą od nawiązania pozytywnej więzi
z modelem.
Najsilniejsze działanie wzorotwórcze
ma miejsce w identyfikacji. Jest to tendencja, najczęściej podświadoma lub nie
do końca uświadomiona, do „bycia takim
samym” jak ktoś, kto jest przedmiotem
pozytywnych uczuć o dużym nasileniu,
ideałem, wzorem postępowania. Nie jest
ona zupełnie mechanicznym naślado-

29

Por. C. Cekiera. Ryzyko uzależnień. Lublin 1994 s. 104.

30

Por. Przybylski, jw. s. 194.

31

Por. A. E. Gała. Uwarunkowania wychowawcze dojrzałej moralności. Lublin – Wrocław 1992 s. 48.
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waniem zewnętrznych zachowań innej
osoby „wzoru” lecz do jej istoty należy
włączenie do własnej osobowości jej
cech, nadając im swój własny i nowy
charakter 32 .
Naśladowanie, modelowanie i identyfikowanie się młodzieży z wzorami ma
swoje różnorodne źródła. Najczęściej
młodzież czerpie swoje wzory z telewizji, prasy, literatury, filmu oraz od osób
sobie bliskich. Przykładowo badani maturzyści czerpią swoje wzory osobowe
od rodziców, rodziny, obserwowanych
ludzi, bohaterów literackich i telewizyjnych, od przyjaciół a nawet z własnej
wyobraźni i fantazji 33. Dzieje się tak
dlatego, że postacie lub osoby, które są
uważane za wzór posiadają takie wartości i cechy osobowości, bądź czyny, jakie
młodzież uważa za najważniejsze i godne naśladowania 34.
Żeby jednak wzór wywołał odpowiednie naśladowcze lub identyfikacyjne działania musi spełniać pewne warunki. Taki
wzór powinien być poglądowy, zwarty,
zjednujący. Od naśladującego musi wymagać pewnej aktywności wewnętrznej
i możności wartościowania. E. B. Hurlock
zwraca uwagę, że jeśli wzór został już
ustalony i wybrany, to wówczas można
przewidzieć jakie będą postawy, opinie i
reakcje jednostki, nawet po kilku latach.
Wzór ulega pewnym modyfikacjom pod
wpływem zmian fizycznych czy środowiskowych; wówczas może pojawić się
32

silna motywacja ze strony jednostki w
kierunku tej zmiany. W okresie dorastania dochodzi do utrwalania się postaw i
nawyków, dlatego wszelkie próby zmian
powinny dokonywać się ostrożnie i powoli, aby nie nastąpiło zaburzenie równowagi osobowości35.
To oddziaływanie wzorów osobowych
na młodzież dotyczy nie tylko ogólnego
sposobu postępowania ale jest również
znaczące w rozwoju życia religijnego.
Wychowanie religijne jest rodzajem
wychowania odwołującego się do przesłanek religijnych, jest ukierunkowane
na wartości chrześcijańskie. Celem wychowania religijnego w ujęciu chrześcijańskim jest rozwój osoby ludzkiej, aby
ona była świadoma daru wiary i aby prowadziła życie wedle nowego człowieka
w sprawiedliwości i świętości prawdy36.
Niekiedy przeżywanie własnej skończoności i ograniczoności staje się źródłem
religijności. Reakcjami na takie sytuacje
mogą być: zaprzeczanie, unikanie lub
akceptacja. Każda z tych postaw może
mieć formą religijną lub niereligijną 37.
W związku z wyborem jakichś zasad
religijnych i rozpoczęciem kształtowania
relacji między człowiekiem a Bogiem, rozpoczyna się rozwój osobowości religijnej.
Jest to pewien zespół cech psychicznych
i zachowań charakterystycznych dla jednostek religijnych, których rozwój opiera
się również na pewnych wzorach. Jeżeli
dochodzi do odpowiedniej dojrzałości, to

Por. M. Przetacznik-Gierowska. Psychologiczne mechanizmy wychowania. W: Psychologia

wychowawcza. Red. M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski. Cz. II. Warszawa 1998 s. 50.
33
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Por. Kaleta, jw. s. 46.

34

Por. P. Daco. Psychologie für jedermann. Aarau-Schweiz. Wydanie 8. München 2002 s. 325.

35

Por. Hurlock, jw. s. 496.

36

Por. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis” (28.X. 1965). W: So-

bór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Poznań 2002 s. 314-324 tutaj nr 2.
37

Tamże s. 26 nn.
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religijność personalna, zdaniem R. Jaworskiego, charakteryzuje się: aktywnością
i zaangażowaniem, spontanicznością i
twórczością, otwartością, autonomicznością zachowania religijnego, poczuciem wolności i odpowiedzialności, świadomością celowości własnej egzystencji,
altrocentryzmem oraz stabilnością 38.
Psychologowie dzielą ten rozwój na szereg etapów. Religijność młodzieży mieści
się, według Czesława Walesy, w „okresie
religijności autorytarno-moralnej (8-12
r.ż.) oraz autonomicznej (12-17 r.ż)”39.
Te okresy religijności związane są z
ogólnym dorastaniem, które pociąga za
sobą wielkie przemiany w sferze fizycznej i psychicznej. Przemiany te dotyczą
między innymi poznania, emocji, moralności, działania. Młodzi w tym okresie
nabywają zdolność do funkcjonowania
w sferze możliwości czyli potrafią przekraczać granice konkretów, wierząc
w niemal nieograniczone możliwości
swojego specyficznego filozofowania.
Zaczynają również włączać się w życie
dorosłych oraz zachowują się coraz częściej jak osoby dorosłe. Jednak ta nowa
sytuacja niesie ze sobą możliwość przeżywania zagubienia i dezorientacji nawet we własnych przeżyciach40.
Pod koniec szkoły podstawowej może
się pojawić zjawisko personifikacji idei
Boga, czyli zaczyna się o Nim myśleć, jako o Stwórcy, Ojcu, Zbawicielu, W tym
okresie wzmacnia się zjawisko interioryzacji, czyli koncepcja Boga staje się coraz

bardziej własną, indywidualną. Boga darzy się zaufaniem, miłością i uważa się
Go za źródło norm moralnych.
Pod koniec szkoły średniej możemy
mieć do czynienia z religijnością autentyczną. Kształtują się powoli własne poglądy na tematy religijne i moralne oraz
ustala się postawa dotycząca praktyk
religijnych. Może się również ujawnić
tak zwany idealizm młodzieńczy. Często
potrzebuje on odpowiednich wzorów
osobowych, które wzmacniają te rozwojowe tendencje. Religia staje się także
podstawą dojrzałości poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
Czas szkoły średniej, zdaniem psychologów, może być także czasem buntu
wobec Pana Boga, gdy doświadczę się jakichś niepowodzeń lub cierpienia. Młody
człowiek może mieć wątpliwości, czy Pan
Bóg naprawdę się nim opiekuje, skoro dopuszcza przykre doświadczenia. Należy
jednak powiedzieć, że przeżywanie takich kryzysów jest zazwyczaj czymś rozwojowym. czyli jednym z etapów umożliwiających pełniejsze dojrzewanie41.
Warto przy tym pamiętać, że w sytuacji takich kryzysów religijnych bardzo
pożyteczna może być pomoc nie tylko ze
strony rozsądnych rodziców ale i życzliwych katechetów. Chcąc pomóc młodemu człowiekowi w wyjściu z takiego
kryzysu należy starać się być obecnym
przy nim, uważnie słuchać, empatycznie rozumieć, wyjaśniać i uszlachetniać
jego uczucia, przedstawiać interesujące,

38

Por. R. Jaworski. Psychologiczne korelaty religijności personalnej. Lublin 1989 s. 50-68.

39

Cz. Walesa. Psychologiczna analiza rozwoju religijności człowieka ze szczególnym uwzględ-

nieniem pierwszych okresów jego ontogenezy. W: Psychologia religii. Red. Z. Chlewiński. Lublin
1982 s. 150.
40

Por. Walesa, jw. 151.

41

Por. J. Makselon. Człowiek jako istota religijna. W: Psychologia dla teologów. Red. Tenże.

Kraków 1990 s. 291 n.
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pozytywne wzory osobowe, pomagać
w podejmowaniu działań konstruktywnych a obserwując korygować postępowanie, doprowadzając do właściwych
sposobów zachowania42 .
Dojrzała religijność potrzebuje odpowiednich wzorów, które młody człowiek
mógłby poznać, zaobserwować, ocenić i
naśladować. Są one szczególnie potrzebne, aby religijność wypełniła swoje ważne funkcje. Jedną z takich funkcji jest
zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa,
religia potrafi to zagwarantować, zapewniając o zwycięstwie dobra nad złem
i życia nad śmiercią. Dużą rolę, oprócz
Pana Boga, mogą tu pełnić święci patronowie i inne postacie świętych i błogosławionych, którzy, zgodnie z nauką Kościoła, opiekują się ludźmi od momentu
przyjęcia sakramentu chrztu świętego.
Wielu z nich stało się świętymi w młodym wieku (np. święci: Stanisław Kostka, Dominik Savio, Karolina Kózka, Maria Goretti i inni) przez co ich życie jest
łatwiejsze do naśladowania przez ich
rówieśników.
Wzory są także potrzebne dla wzmocnienia własnej tożsamości, a ma to miejsce
wtedy, gdy młodzi ludzie niemal identyfikują się z podziwianymi i akceptowanymi
przez siebie wzorami osobowymi.
Dochodzi również do zaspokojenia
potrzeby samoaktualizacji. kiedy to młodzież realizuje swoje osobowe potencjalności, talenty w stylu jaki miał miejsce

u naśladowanych wzorów osobowych,
świętych lub przynajmniej innych wybitnych postaci43. Wzory takie pojawiają
się w programie katechizacji, aby ułatwić młodszym i starszym katechizowanym, możliwość ich naśladowania.
Wzory osobowego w wybranych
programach katechetycznych
Twórcy podręczników już od katechizacji dzieci przedszkolnych zwracają uwagę,
aby u dzieci nie kształtować fałszywego
obrazu Bogu. Bóg bowiem ma być najwyższym wzorem do naśladowania. Ma to
być wzór dobrego Ojca a nie srogiego policjanta, kochającego chociaż równocześnie
sprawiedliwego sędziego ludzkiego postępowania. Dlatego nie należy przekazywać
zbyt dosłownie opowiadań biblijnych lecz
wydobywać z nich istotny sens troszcząc
się o rozwój wiary dzieci44.
Dobrymi wzorami osobowymi bywają
postacie biblijne, które ukazują jak Bóg
troszczy się o człowieka, jak go kocha a
jednocześnie stawia mu wymagania45.
Matka ziemska i Matka Boża są przybliżane jako wzory do naśladowania.
Podobnie jest mowa o Apostołach Pana
Jezusa, którzy mają różne charaktery
i w różny sposób okazują swoją wiarę
w Boga. Podkreśla się przy tym, że te
wzory są możliwe do naśladowania i we
współczesnych czasach. Mówiąc o Matce
Najświętszej przypomina się, że jest Ona
naszą Matką46.

42

Por. Tamże s. 300.

43

Por. Dymkowski, jw. s. 107 n.

44

Por. Podręczniki tzw. WAMowskie redagowane przez grupę skupioną wokół Jezuitów W.

Kubik, T. Biłyk, T. Czarnecka. Red. Cieszmy się Bogiem. Podręcznik do religii dla dzieci czteroletnich oraz podręcznik metodyczny. Kraków 2007 s. 8 n. Kochamy Boga – dla dzieci pięcioletnich
i Wędrowanie z Bogiem – dla kl. 0.
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Por. Tamże s. 34.

46

Por. Tamże s. 115-168.
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„Katechizm Kościoła Katolickiego”
podkreśla, że również wzory świętych i
błogosławionych, przez swoje świadectwo wiary, są potrzebne współczesnym
ludziom47. Katecheza przedszkolna stara
się o tym pamiętać i dlatego mamy przykłady z życia św. Teresy od Dzieciątka
Jezus, św. Domina Savio. Ukazują one,
że nawet w tak młodym wieku można
zostać świętym48. Nawet ulubiona przez
dzieci postać świętego Mikołaja, jest dla
nich wzorem czynienia dobra drugiemu
człowiekowi49. Zwłaszcza, gdy dzieci
współtworzą katechezę razem z katechetą, to wtedy bardziej ją pamiętają,
lepiej porzeżywają i łatwiej naśladują,
odgrywane przez siebie role.
Ciekawym wzorem dla dzieci, jak słuchać Boga, jest postać Samuela. Dobrze
przeżyta katecheza uczy je słuchania
Pana Boga i odpowiadania na Jego wezwania 50.
W skrótowej formie pojawiają się
wzmianki o takich postaciach, jak Abraham, Mojżesz, Izajasz i Jereniasz, którzy
także pokazują dzieciom, jak pełnić wolę
Bożą w różnych sytuacjach życiowych 51.
Katechezy dla dzieci przedszkolnych
wspominają także o naszych patronach
– świętych i błogosławionych, którzy są
naszymi opiekunami, wspomniani są,
47

między innymi: św. Łukasz, św. Mikołaj, św. Wincenty a Paulo, św. Elżbieta,
św. Wojciech, św. Stanisław biskup i św.
Stanisław Kostka, św. Antoni, św. Jan Bosko, św. Ignacy Loyola, św. Jan Kanty, św.
Kazimierz i św. Jadwiga, widać z tej litanii świętych, że część z nich pochodzi
z Polski a część z całego świata. Dzieci
uczą się przez to, że zawsze i w każdym
czasie należy naśladować Boga i przez to
można zostać świętym, błogosławionym
czyli najszczęśliwszym człowiekiem kochającym Boga i ludzi 52.
W tym okresie szczególną rolę odgrywa przykład rodziców, dlatego katecheci
starają się nawiązać z nimi kontakt i zachęcać do wspólnych modlitw w domu,
w kościele i do współpracy w rozwiązywaniu prostych katechetycznych zadań
domowych.
Katarzyna Kołodziej w pracy magisterskiej podjęła problem wzorów osobowych w wybranych podręcznikach
do katechizacji w szkole podstawowej53.
Najpierw ukazała wzory osobowe w
podręcznikach pod redakcją J. Szpeta i D.
Jackowiak 54.
W klasie pierwszej występują takie
wzory jak: św. Wojciech, św. Brat Albert Chmielowski, bł. Urszula Julia Ledóchowska, św. Jadwiga a także uboga

Por. KKK 2472 oraz Dymkowski, jw. s. 79-140.

48

Por. Kubik, jw. s. 176-180.

49

Por. Tamże s. 265.

50

Por. Tamże s. 326 nn.

51

Por. Tamże s. 336.

52

Por. Tamże s. 378-381.

53

Por. K. Kołodziej. Wzory osobowe w wybranych podręcznikach do katechizacji w szkole

podstawowej. Lublin 2007 ArchKUL.
54

Por. J Szpet, D. Jackowiak. Red. Są to podręczniki dla ucznia i metodyczne o tytułach: W domu

Bożym i rodzinie Jezusa dla kl. I. Poznań 2002; Bliscy sercu Jezusa dla kl. II. Poznań 2003; Jezusowa
wspólnota serc dla kl. III. Poznań 2003; Powołani przez Boga Ojca dla kl. IV. Poznań 2003; Umiłowani
w Jezusie Chrystusie dla kl. V. Poznań 2003; Uświęceni w Duchu Świętym dla kl. VI. Poznań 2003.
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dziewczynka modląca się o kawałek
chleba, sąsiad, który smutnemu chłopcu
wystrugał z drzewa stajenkę. W klasie II
jako wzory występują postacie rodziców
troszczących się o chorą córeczkę Anię,
chłopiec Damian, który poprawia się po
spowiedzi i młodzieniec, który uczy, na
wzór Jezusa, miłości skłóconych ludzi. W
klasie III jako wzory pojawiają się: Matka Boża, jako wzór dla ludu Bożego, jako
Matka Syna Bożego, wzory postaci biblijnych (Abraham, Dawid, Sofoniasz), św.
Małgorzata, św. Maksymilian Kolbe, św.
Jadwiga Królowa, św. Faustyna Kowalska, św. Brat Albert, św. Jan z Dukli, św.
Józef Pelczar a także młody Papuas ratujący misjonarza. W klasie IV są cenne
wzory biblijne, natomiast w V O. marian
Żelazek, misjonarz – nominat do nagrody Nobla. W klasie VI przybliża się wzory: św. Stabisław ze Szczepanwa, bł. Piątka poznańska, czyli bohaterscy chłopcy
z oratorium salezjańskiego w Poznaniu,
św. Bernard z Nursji, św.. franciszek z
Asyżu, św. Ignacy Loyola, św. Teresa z
Avila, św. Wojciech, św. Jan Bosko, bł.
Jan Beyzym, bł. Matka Teresa z Kalkuty
a także dziewczynka, która oddała życie
w obronie czci obrazu Chrystusa.
W podręcznikach pod redakcją T.
Śmiecha 55 można odkryć różne wzory
osobowe. W kl. I: oprócz Chrystusa i Maryi, są to: św. Dominik Savio, św.Jadwiga
Królowa, św. Augustyn, św. Jan Bosko
i św. Faustyna, chłopiec, który uratowal życie tonącemu, chłopiec ratyjący
55

dziecko od wypadku samochodowego,
który sam poniósł śmierć, rodzeństwo
współnie odmawiające różaniec. W kl. II
przypomina się: św. Maksymiliana Kolbe, św. Franciszka z Asyżu, trójkę dzieci
z Fatimy (Łucja, Franciszek, Hiacynta),
św. Katarzyna Labouré, ks. J. Popiełuszko, O. Damian. W kl. III: św. Benedykt z
Nursji, wzorowa nauczycielka Zofia Kędras, była pływaczka na wózku inwalidzkim rysująca obrazy ustami, chłopiec
broniący krzyża w obozie koncentracyjnym. W klasie IV wzoryosobowe to:
św. Maksymilian Kolbe, doktor Brackett
leczący bezpłatnie ubogich. W klasie V:
św. Stanisław Kostka, św. Franciszek,
Matka Teresa z Kalkuty, św. Teresa od
Dzieciątka Jezus, św. Wojciech, św. Satnisław biskup, św. Maksymilian Kolbe,
kard. Stefan Wyszyński, Karol Wojtyła,
Mateusz Talbot, Nicky Cruz, żona, która
wymodliła nawróceni męża alkoholika.
W klasie VI, do wzorów można zaliczyć:
bł. Laura Vicuna, Anna Maria Long, św.
Maria Goretti, św. Dominik Savio, dzieci
z objawień Fatimy, Bernadeta Soubirous.
Podobnie w podręcznikach do religii w
szkole piodstawowej red. R. Lisa 56 znajdujemy większość wyżej wpomnianycn
wzorów. W kl. I: św, Antoni, św, Franciszek, św. Faustyna, św. Dominik św.
Stanisław Kostka. W kl. II: św. Bernadeta
Soubirous, św. Małgorzata Maria Alacoque, chłopcy, którzy postanowi być lepsi
(Damian i Czarek). W kl. III: św. Teresa
od Dzieciątka Jezus, św. Maksymilian

Por. T. Śmiech. Red. Są to podręczniki dla ucznia i metodyczne o tytułach: Bóg naszym Oj-

cem dla kl. I. Jezus jest z nami dla kl. II. Wzrastajmy w przyjaźni z Jezusem dla kl. III. Słuchamy
Boga dla kl. IV. Wielbimy Boga dla kl. V. Z Jezusem w drodze do Ojca dla kl. VI. Kielce 2003.
56

Por. R. Lis. Red. Są to podręczniki dla ucznia i metodyczne o tytułach: Zaproszeni przez Pana

dla kl. I. W oczekiwaniu na Jezusa dla kl. II. Radość spotkania z Jezusem dla kl. III. Wierni Bogu
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Ojcu dla kl. IV. Oddani Jezusowi Chrystusowi dla kl. V. Uświęceni w Duchu Świętym dla kl. VI.
Wydane w Lublinie w latach 2002-2005.
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Kolbe, św. Franciszek – Patron ekologów,
św. Matka Teresa z Kalkuty.W kl. IV: św.
Stanisław Kostka. W kl. V: św. Brat Albert
Chmielowski. W kl. VI: św. Barbara, św.
Katarzyna, św. Krzysztof, św. Florian,
św. Izydor – patron rolników, św. Rochopiekun aptekarzy, lekarzy, weterynarzy, św. Joanna Beretta Molla – patronka
lekarzy, heroiczna matka, św. Agnieszka,
św. Wawrzyniec, św. Sebastian, św. Justyn, św. Florian i Cyprian, św. Wojciech
i św. Stanisław męczennik.
Dopełnieniem tej prezentacji wzorów
osobowych może być jeszcze zestaw
świętych i błogosławionych, którzy są
prezentowani w podręcznikach do szkoły podstawowej redakcji J. Szpeta i D.
Jackowiak, jak ukazuje w swojej pracy
Urszula Mysiak 57. W tej tzw, poznańskiej
serii podręczników znajdujemy następujące sylwetki świętych, poczynająd
od kl. I a kończąc na VI: swięci Jadwiga,
Wojciech, Urszula Ledóchowska, Albert
Chmielowski, Maksymilian Kolbe, Jan z
Dukli, Rafal Kalinowski, Królowa Jadwiga, Księżna kinga, Faustyna Kowalska,
Stanisław biskup, Jan Kanty, Stanisław
Kostka. Natomiast błogosławieni to: Józef Pelczar, Jan Beyzym oraz Piątka Poznańska. Sa także kandydaci na ołtarze:
O. Marian Żelazek, ks.Jerzy Popiołuszko,
kard. Stafan Wyszyński.
Przybliżanie uczniom wzorów osobowych jest kontynuowane w katechzie
gimnazjalnej i licealnej lub technicznej.
57

Przykładowo w zestawi podręczników
redakcji D. Jackowiak i J. Szpeta 58 w kl.
I spotykamy wzory: św. Dominik Savio,
Matka Teresa z Kalkuty,. św. Franciszek
z Asyżu, ks. J. Popiołuszko, sw. Mateusz
i Łukasz, św. Piotr i Paweł, postaci ze
Starego Testamentu (Saul, Dawid, Salomon), Jan Paweł II. W kl II: Hiob, Jan
PawełII, Matka Terasa z Kalkuty, Janusz
Korczak, św. Patronowie: Albert, Aniela
Salawa, Krystyna, Wojciech, Marta, Jan
Sarkander, św. Józef, Barbara, Magdalena, Alojzy Gonzaga, Jadwiga Królowa,
Dominik Savio, Galileusz. W kl. III: chłopiec, który się nawrócił i potem został
księdzem, Jan Paweł II, św. Piotr, św.
Paweł z Tarsu, Janusz Korczak, Ludwik
Pasteur, Stanisława Leszczyńska, Katarzyna Jagielonka – przykład wierności
małżenskiej, św. Francizek z Asyżu, św.
Teresa od Dzieciątka Jezus, Pius XI, Pius
XII, św. Maksymilian Kolbe, kard.Stefan
Wyszyński, ks. Jerzy Popiełuszko, Paweł
VI, Jan XXIII, św. Izydor z Sewilli – 20 tomowa „Etymologia”, czyli prekursor encyklopedii oraz dwa antywzory – Józef
Stalin i Adolf Hitler.
Przykładem nauczania religi w liceum
i technikum niech będą podręczniki redakcji R.Lisa59. W kl. I za przykłady wzorów osobowych można uznać: koleżanka
z AA, która pomogła bardzo zaniedbanemu alkoholikowi wydobyć się znałogu,
świadectwo młodego Artura, który dzięki Chrystusowi wydobył się z wpływów

Por. U. Mysiak. Wzory osobowe polskich świętych i błogosławionych w wybranych podręcz-

nikach katechetycznych do szkoły podstawowej. Lublin 2007 Arch KUL.
58

Por. D. Jackowiak i J. Szpet. Red. Są to podręczniki dla uczniów i metodyczne o tytułach:

Słowo Boże jest blisko Ciebie dla kl. I. Poznań 2000; Wolni przez miłość dla kl. II. Poznań 2000.
Żyjąc z innymi dla innych dla kl. III. Poznań 2001.
59

Por. R. Lis. Red. Są to podręczniki dla uczniów i metodyczne o tytułach: Na drogach pozna-

wania Chrystusa dla kl. I liceum i technikum. Lublin 2002. W świetle Chrystusa – Prawdy dla kl.
II. Lublin 2003. Z Chrystusem na drogach życia dla kl. III. Lublin 2004.
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Hary Kriszny, św. Augustyn, świadectwo
pioesnkarza Tomasza Budzynskiego, świadectwo dziewczyny o wpływie jej matki
na życie wiarą, Ludwik Pasteur –„Mało wiedzy oddala od Boga, duzo wiedzy
sprowadza do Niego z powrotem”, Magda
– ofira sekty, Indianin słyszacy w Nowym
Jorku świerkanie świerszcza, świadectwa
Pawła,Michała i Anny o modlitwie, Piotr
Jerzy Frasatti, Adam Małysz – o wierze,
mąż trosczący się o chora żonę, św. Bazyli, św. Benedykt – o pokorze. W kl. II:
św. Augustyn, Jan Paweł II, nowożeńcy
rezygnujący z wesela, aby dać pieniądze
Matce Teresie z Kalkuty dla ubogich, Matka Teresa z Kalkuty, świadectwo Anny o
czystości w narzeczeństwie, św. Tomasz
z Akwinu, św. Franciszek z Asyżu, św.
Ignacy Loyola, św. Edyta Stein, Joanna –
dziennikarka wierna prawdzie, św. Teresa
od Dzieciątka Jezus, świadectwo Katarzyny Skubisz o przeżywaniu Światowych
Dni Młodzieży. W klasie III podręcznik
przybliża kolejno następujące wzory osobowe: Jan Paweł II, Danuta Wałęsowa
– o wierze, św. Brat Alber Chmielowski,
małżenstwo Magdy i problem dzieci, Małgorzata – przykład małżenstwa międzywyznaniowego, świadectwo Beaty i Jacka
o chrześcijanskim wychowaniu dzieci,
świadectwo Karoliny o sensie życia, Piotr
Jerzy Frasatti.
Dzieci i młodzież korzystający z katechezy mają szanse przybliżyć sobie wyliczone z podręczników wzory osobowe,
ale są przeciez jeszcze inne ich źródła,
które w końcu wpływają na to, jakie postacie faktycznie są tymi wzorami.
60

Wzory osobowe współczesnej
młodzieży
Z badań kwestionariuszem, z 17 pytaniami, którymi objęto 250 licealistów z
Sieniawy, wyeksponuję pierwszoplanowe wyniki60. Otóż zdaniem licealistow
żródłem wzorów osobowych są: rodzina
(37%), telewizja, masmedia (25%), otoczenie (10%), Kościół-katecheza (9%),
Jan Paweł II (4%), mama, książki, Biblia
(po ok. 3%), lecz 3% stwierdziło nie
mam wzoru; a pisano np. Osoby, których
wygląd, zachowanie, styl bycia, charkter,
mi się podobają (Dz 187) 61. Najważniesze
wartości wzorów osobowych, to kolejno: dobroć (20%), pomoc innym (12%),
miłość (11%), uczciwość, szczerosć i poczucie odpowiedzialności (po ok. 9%),
mądrość, sprawiedliwość (po ok. 6%),
prawdomówność,wyrozumiałość, szacunek, odwaga, wiara (po ok. 3%). Stwierdzano: Matka Teresa z Kalkuty zadziwia
dobrocią, niesamowitym oddaniem i poświęceniem całego życia ludziom opuszczonym (Ch 97); doceniam wraźliwośc, czułość, delikatność i wzajemne zrozumienie
międzyludzkie (Dz 34); mądrość życiowa,
trzeźwe myślenie, umiejętnośc pracy nad
sobą, zachowanie się w każdej sytuacji,
rozsądne postepowanie (Dz 58, Ch 200).
Niestety bywają i negatywne wzory
osobowe, najczęściej z telewizji (22%),
okazujące przemoc (10%), niektórzy piosenkarze i muzycy (9%), osoby ukazujące złe życie moralne, alkoholizm, nikotynizm, narkotyki (po ok. 8%), politycy,
egoiści, niewierzący w Boga, dążacy do
dobrobytu i sławy (pomiędzy 5 a 3%).

Por. A. Dubel. Wzory osobowe licealistów z Sieniawy. Lublin 2001. Arch. KUL. Do analizy

wzięto wypowiedzi 147 dziewcząt i 83 chłopców z wszystkich klas licealnych, którzy korzystali
z katechezy. 49% określa się jako wierzący i praktykujący, 39% – wierzący ale słabo praktykujący,
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9% – poszukujący i 2% niewierzący.
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Oto wybrane stwierdzenia: niektóre filmy są pełne agresji, a serca bohaterów są
przesiąknięte złem (Dz 177); ukazują nadużywanie alkoholu a nawet narkotyków
(Dz 142, Ch 107); często osoby, które uważane są za autorytet polityczny, wcale na to
nie zasługują (Dz 171) 62.
55% badanych stwierdziło, że ich wzory nie zmieniają się, 31%, że zmieniają się,
a 10, że czasami się zmieniają. Zdaniem
licealistów wzory osobowe są potrzebne,
jak zachęta do naśladowania (23%), przykład postępowania (22%), wzór życia
(17%), pomoc w kształtowaniu osobowości (14%), pomoc w byciu lepszym (9%),
ochrona od błędów (6%). Wzory osobowe
każdy powiniem mieć po to, aby pomagały
w rozwoju czlowieka, zachęcając do dobrego postępowania (Dz 36); w trudnych sytuacjach, gdy nie wiem jak postąpić, chronią
od błędów (Ch 224). Wzory działaja najczęściej w sytuacjach trudnych (17%), w
codziennym życiu (15%), gdy potrzeba
wsparcia, są jakieś problemy (po ok. 10%),
w zagubieniu, w podejmowaniu decyzji,
w szkole (po ok. 9%) – gdy nie mogę sobie
poradzić z jakims problemem, robię to tak
jak mój wzorzec osobowy (Dz 181).
Wzory osobowe: uczą (19%), zachęcają (15%), dają swoje doświadczenie, pomagają odróznic dobro od zła (po 14%),
dają przykład, chronią od błędu, pomagaja kształtować osobowość (po ok. 7%).
Pisano: Wzór osobowy zachęca mnie, ja
staram się do niego upodobnić... wewnętrznie, duchowo (Dz 18); moi rodzice nauczyli
mnie odróźniać dobro od zła (Dz 40) 63.
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Aktualnie badani zapamiętali z katechez
nastepujące wzory osobowe: Jezus Chrystus, święci i błogosławieni, św. Stanisław
Kostka (po ok. 13%, ten ostatni – Patron Polski został zapamiętany pewnie dlatego, że
niedługo przed przeprowadzenem badań
była o nim mowa na katechezie), Jan Paweł
II (11%), św. Maksymilian Kolbe (9%), Matka Boża (8%), Apostołowi i Matka Teresa z
Kalkuty (po 5%), bł. Karolina Kózkówna i
osoby wybitne (po ok. 4%), katecheta, wzory biblijne, św. Jadwiga (po ok. 2%), natomiast 5% oznajmiło, że nie pamięta64.
Badanym postawiono nieco zaskakujące pytanie: „Wyobraź sobie, że Ciebie proponują jako wzór dla innych. Jak oceniasz
tę propozycję?”. 46% badanych stwierdziło, że nie nadają się na wzór; 18%, że mają
pozytywy i negatywy, 17% stwierdzilo,
że mają pozytywne cechy godne naśladowania, a 7%, że jest to dobra propozycja.
Pisano: nie jestem ideałem do naśladowania
(Ch 73); Mam cechy pozytywne i negatywne. Staranność, punktualnośc, odpowiedzialność, ale i negatywne – brtak stanowczości,
nieumiejętnośc rzetelnej pracy (Dz 194) 65.
Chciało by się, aby katecheci mogli
pełnić również rolę wzorów osobowych.
Wtedy muszą jednak sprostac wymaganiom jakie stawia im współczesna
młodzież. Otóż z badań maturzystów w
Myśleniczach (tylko 67 osób) w 1993 roku, wynika, że taki katecheta powinien
być: pobożny, wyrozumiały, kontaktowy, zainteresowany życiem uczniów,
wesoły, życzliwy, z poczuciem humoru,
opanowany, inteligentny66. Natomiast w
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Por. Cz. M. Sondej. Osobowość katechety. W: Struktury pedagogiczne w katechezie, Red. M.

Śnieżyński. Kraków 2001 s. 19-30.
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badaniach (w 2000 roku) 333 licealistów
z Kielc i 166 studentow I i II roku Teologii KUL podano cechy wzorowego katechety67. Najpierw licealiści (kolejność
według wielkości procentowej) pisali,
że „powinien mieć dobry kontakt z młodzieżą (38%), rozumieć ja i jej problemy
(29%), być otwartym na jej poglądy, potrafić zainteresować tematem katechezy,
być wyrozumiałym, cierpliwym i mieć
poczucie humoru”. Studenci domagali się
kolejno, „by był świadkiem i dawał dobry przykład (31%), by był kompetentny
i dobrze wykształcony (31%), otwarty,
przyjacielski i budzący zaufanie (24%),
mający dobry kontakt z uczniami, wyrozumiały, miłosierny, życzliwy, znający
uczniów i ich problemy, wymagający oo
silnym charakterze, optymista z poczuciem humoru (14%)”68.
Przekaz wartościowych wzorów osobowych jest konieczny w wychowaniu
młodego pokolenia, aby potwierdzić
słuszne powiedzenie: „Z jakim przestajesz, takim się stajesz”, bo przecież „verba movent, ale exempla trahunt”, czyli
słowa poruszają a przykłady wzorów
osobowych pociągają.
Streszczenie
Część pierwsza ukazuje, na tle współczesnego kryzysu autorytetów ale i celu
wychowania chrześcijańskiego, jakim
jest zbliżenie do wzoru Chrystusa, czym
jest wzór osobowy, jako model przyjęcia
wartości. Wzór osobowy zachęca do naśladowania i identyfikacji. Młodzież potrzebuje pozytywnych wzorów, bo bywa
poddawana presji negatywnych, fałszywych bohaterów i idoli. Wzory ulegają
67
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modyfikacjom. Podkreślono ważność
wzorów w wychowaniu religijnym.
Część druga przedstawia wzory osobowe w wybranych podręcznikach katechetycznych dla szkoły podstawowej
gimnazjum i liceum. Są to najczęściej,
poza Chrystusem i Maryją, święci, błogosławieni polscy i osoby o dużym autorytecie, np. Jan Paweł II.
Część trzecia prezentuje próbki badań
dotyczących wzorów osobowych młodzieży. Ukazano źródła tych wzorów, ich
najważniejsze wartości, obecność wzorów negatywnych, zmienność wzorów,
ich potrzebę i sposób oddziaływania.
Pojawił się również młodzieżowy model
wzorowego katechety. Artykuł zakończono stwierdzeniem, że „verba movent,
ale exempla trahunt”.
The Value of Personal Influence in
the Formation of the Youth
Against the backdrop of the contemporary crisis of authorities and in view
of the goal of Christian formation, the
first part shows what it means to approach the example of Christ, his personal
influence and paradigm, his model of values to be accepted. A personal example
encourages us to imitation and identification. The young people need positive patterns, for they are often exposed
to negative pressure, false heroes, and
idols. The models undergo modifications. It has been emphasised that they
are important in religious formation.
The second part depicts personal patterns from some textbooks for religious
instruction in primary and secondary
schools. Aside to Christ and Mary, they
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tów teologii. W: W trosce o młodzież. Red. J. Niewęgłowski. Warszawa 2004 s. 227-236.
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are mostly saints, the Polish blessed, and
people with great authority, e.g. John
Paul II.
The third part gives some samples of
research on the personal patterns among
the youth. Their sources have been
shown, the most important values, the
presence of negative patterns, variability of patterns, the demand for them, and
their way of influence. The youth model
of a model catechist has been shown
here. The paper closes with a statement
that verba docent, but exempla trahunt.
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