ARTICLES
Autorytet wzorów osobowych
według Jana Pawła II
Mg r Małgor zat a Tomc z yk
Ur. 15 I 1977 roku w Tarnobrzegu. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej w l. 1997-2002
studiowała teologię na KUL-u w Lublinie. Przez kolejny rok odbywała studia doktoranckie z
Teologii Duchowości. Od 2006 r. realizuje studia doktoranckie z pedagogiki na Wydziale Nauk
Społecznych KUL Jana Pawła II w Lublinie. W 2007 roku rozpoczęła również studia z języka angielskiego w Kolegium Nauczycielskim Języków Obcych w Sandomierzu. Obecnie nauczyciel w
Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Dębie. Zainteresowania w zakresie pedagogiki duchowości,
pedagogiki katolickiej, filologii angielskiej. Uczestnik konferencji, sesji naukowych, spotkań na temety pedagogiczne. Swoją działalność naukową wiąże z wartościami chrześijańskimi na których
opiera swoje badania naukowe.

Generalnie przyjmuje się, że wielkie osiągnięcia i progresję ludzkość zawdzięcza pryncypalnie wielkim formacjom kulturowym i cywilizacyjnym. Według tej hipotezy w rezultacie najistotniejszymi czynnikami nadającymi kształt nowym epokom czyni się przemiany
przemysłowe i techniczne, genialne wynalazki, wprowadzanie nowych struktur organizacyjnych, czy podejmowanie wzniosłych idei. Tymczasem faktem jest, iż w porównywalnym
stopniu, a może nawet w wyższym na powstawanie i rozwój epok wpływają wybitne jednostki ludzkie. Historia niezbicie dowodzi tej tezy i pokazuje siłę oraz znaczenie oddziaływania ludzi wielkiego formatu ducha i mocy1.
.
.
Wielcy pedagodzy oraz przewodnicy
którzy w sposób heroiczny realizoduchowi narodu polskiego niezwykle
wali w życiu miłość Boga i bliźniego.
doceniali i mocno akcentowali rangę
W sumie papież wyniósł na ołtarze
autorytetów, ideałów i wzorów osobo482 świętych i 1343 błogosławionych.
wych w wychowaniu. Papież Jan Paweł
Są wśród nich mężczyźni i kobiety różII zdając sobie sprawę ze znaczenia
nych narodowości, stanów, zawodów,
przykładu w procesie kształtowania
wieku. w tym 11 świętych i 160 błogocharakteru człowieka, prześcignął
sławionych narodowości polskiej 2 .
wszystkich papieży w gorliwości kaPapież mocno akcentował obecność
nonizowania i beatyfikowania ludzi,
wzorów osobowych w wychowaniu,
1

Zob. W. Chudy, Jan Paweł II – nauczyciel kultury. Osoba ludzka znakiem trudu i nadziei. Osobo-

wy wymiar kultury. Materiały XV Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich, „Rada Szkół Katolickich”,
Warszawa 2004, s. 30.
2

Zob. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. Jan Paweł II w Polsce - 31 maja-10 czerwca 1997 ro-

ku, „L’osservatore Romano”; zob. L. Juszczyszyn, Wzorce osobowe świętych polskich kanonizowanych
przez Jana Pawła II. Studium kazań hagiograficznych, Kraków 2001; zob. G. Karolewicz, Biografistyka a
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zwłaszcza dzieci i młodzieży. W przemówieniu wygłoszonym 28 maja 1992
roku podczas audiencji dla członków
Światowej Rady Unii Nauczycieli Katolickich przypominał, że „młode pokolenia pragną, by dorośli ukazywali
im dzisiaj wartości i morale życia prowadzącego do szczęścia, lecz również
chcą, by urzeczywistniając w życiu moralność zgodną z nauczaniem Kościoła,
dostarczali im wzorów do naśladowania, które pomogą im w budowaniu
własnej osobowości”3 . Najdoskonalszym argumentem potwierdzającym
jaką moc oddziaływania mogą osiągnąć wzory osobowe, czy też inaczej
mówiąc - językiem Papieża - osoby znaczące, jest bez wątpienia on sam, a tego faktu nie sposób zakwestionować.
Bowiem na miano autorytetu zasługują
osoby, które cieszą się wiarygodnością,
dodają innym odwagi do bycia sobą,
a mając świadomość misji wychowawczej swoim życiem pobudzają innych
do rozwoju i uświadomienia sobie odpowiedzialności za wyznaczone im zadania4 .
Powołując się także na innych, wielkich wychowawców - przede wszystkim
Prymasa Tysiąclecia - Papież pouczał,
iż „wychowawca naprawdę kocha i wychowuje młodzież, kiedy wskazuje jej
wyższe ideały i kiedy towarzyszy jej
na drodze codziennego dojrzewania
do życiowych decyzji”5 . „Tym bowiem,
który najbardziej poszukuje autorytetu i wzoru do naśladowania jest młody

człowiek. On przede wszystkim dojrzewając chce rozwijać bogatą osobowość,
zaspokoić potrzebę samookreślenia,
ale także znaleźć odpowiedzieć na pytania o charakterze egzystencjalnym,
o cel i sens życia ludzkiego oraz jego
wartość. Analogicznie młodzi ludzie
wyrażają potrzebę „posiadania prawdziwego wzoru działającego swą treścią duchową i moralną, nie zaś deklaracją czy fascynacją formy. Potrzebą
przyciągającego i urzekającego wzoru
osobowego, wyrażonego w jakimś konkretnym człowieku […]”6 .
O tym jak wielką wagę i znaczenie
według Jana Pawła II posiadają wzory
osobowe w procesie wychowawczym,
czyli w kształtowaniu osobowości dzieci
i młodzieży niezbicie dowodzi także ilość
prac, które poświęcił tejże problematyce7. Natomiast osoby, które beatyfikował
i kanonizował stanowią znakomity wzór
realizowania w życiu miłości Boga i drugiego człowieka, również z tej racji, iż
reprezentują różne stany, zawody, wiek,
narodowości. Określając wartość osób
znaczących, czyli wzorów osobowych
Papież „odsłania ich wewnętrzne piękno
i czyni możliwym poznanie bogactwa
ich życia, dzięki czemu stają one przed
człowiekiem, aby wyzwolić w nim pragnienie przemiany życia i uczynienie go
bardziej wartościowym. […] Poznanie
ich, tak jak wszelkie inne poznanie, wymaga zdobycia pewnych doświadczeń.
Te ostatnie są efektem bezpośredniego
lub pośredniego spotkania”8. Obecność

3

Cyt. za: A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, s. 211-212.

4

Tamże, s. 194.

5

Cyt. za: J. Wilk, Jakie wychowanie w Polsce XXI wieku, „Cywilizacja” 7(2003), s. 20.

6

Cyt. A. Rynio, Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 70 – 73.

7

Zob. Tenże, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004, s. 194.

8

Cyt. za A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, s. 194.
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wzorów osobowych, czy inaczej autorytetów moralnych uznawał za najważniejszy aspekt wychowania i kultury,
a zrozumienie istoty wychowania postrzegał jako pilną potrzebę dzisiejszej
kultury9.
Zrozumienie Papieża dla autorytetu
wzorów osobowych ma swoje korzenie
w jego najbardziej osobistych przemyśleniach, przeżyciach i doświadczeniach10.
Stąd rozwija on szczególnie aspekt
bezpośredniego spotkania z osobami
znaczącymi. Odgrywają one niezastąpioną rolę w kształtowaniu osobowości
na każdym etapie życia. W pierwszym
okresie życia, jakim jest niemowlęctwo
i dzieciństwo najważniejszą rolę pełnią
rodzice. Stają się wzorcami zachowań,
które dzieci wiernie naśladują. W wieku
szkolnym dochodzi przykład nauczycieli, wychowawców i rówieśników. Ich
niezrównana wartość wynika z faktu,
iż pozwalają lepiej zrozumieć złożoną
rzeczywistość świata i odpowiedzieć na
wyzwania jakie stawia on przed każdym
człowiekiem.
Jeśli idzie o wychowawców i nauczycieli to im przypada wyjątkowa rola
i misja bycia wzorem dla innych11. Papież
wzywa ich, aby wychowywali przede
wszystkim przykładem swego życia. Podaje im wskazówki, w jaki sposób najdoskonalej mogą osiągnąć ten sukces bycia
autorytetem i wzorem. Otóż powinni
być autentyczni w swojej postawie i da9

wać wyraz wartościom z którymi się
identyfikują. Owo świadectwo połączone z wiedzą niewątpliwie przyniesie
im aplauz i autorytet u uczniów. Właśnie wiarygodność jest jednym z kryteriów autorytetu. Ona w konsekwencji
rodzi analogiczne postawy odwagi do
bycia sobą. Przede wszystkim pedagodzy winni jednak pielęgnować w sobie
świadomość misji wychowawczej pełnionej swoim życiem, przez co mogą inspirować innych do rozwoju i lepszego
uświadomienia sobie odpowiedzialności
za podejmowane przez nich działania.
„W papieskiej strategii wychowawczej
– zdaniem A. Rynio – mającej na celu integralne wychowanie osoby, spotkanie
i związek z mistrzem jako autorytetem
osobowym odznaczającym się prawością, mądrością i doświadczeniem życiowym wydaje się należeć do darów
najcenniejszych”12 .
Osoby znaczące powinny być postrzegane jako drogowskazy, które wskazują w którą stroną i w jaki sposób należy
zmierzać. Ich rola polega na uczeniu innych podejmowania decyzji moralnych,
a nade wszystko odkrywania najwyższych wartości życia ludzkiego. Finalnie
„uczą, iż w wychowaniu i nauczaniu wzór
osobowy ma ogromne znaczenie. Jakkolwiek nie są wzorami do skopiowania”13.
W przypadku świętych i błogosławionych spotkanie, czy też poznanie ma charakter pośredni i dokonuje się poprzez

Zob. K. Olbrycht, Jan Paweł II i wychowanie, Osobowy wymiar kultury. Personalistyczna koncepcja

szkoły w świetle nauczania Jana Pawła II. Materiały XIV Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich, „Rada Szkół Katolickich”, Warszawa 2006, s. 57 – 60.
10

Zob. Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 1996.

11

Tenże, Evangelium vitae, 25 marca 1995 r. [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków

2006, nr o98,  s. 975.
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12

A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II,  s. 193.

13

Cyt. za: Tamże, s. 198.
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lekturę hagiografii lub autobiografii, ale
także pism, w których pozostawili część
prawdy o sobie. Najcenniejszą wartością wzorów osobowych dostarczanych
przez świętych jest przykład ich życia.
Papież w swoich licznych wystąpieniach
i spotkaniach zachęcał uczestniczących
do czerpania inspiracji z ich postaw, preferowanych wartości, a nawet podejmowania analogicznych działań.
Jan Paweł II na przykładzie wzorów
osobowych propagował także wizję integralnego wychowania osoby. „[…]
obejmuje ono całego człowieka: a więc
jego życie fizyczne, zdolności spostrzegania i kojarzenia, aktywność intelektualną, życie uczuciowo – intelektualne, wreszcie zdolność wyboru dobra
i realizacji zamierzonych celów”14. To
jest inaczej trwająca całe życie sztuka
„tworzenia człowieka”. Integralność suponuje respektowanie wszystkich sfer
życia człowieka, mianowicie: sferę życia
duchowego, moralnego, umysłowego, fizycznego, indywidualnego, rodzinnego
i społecznego15. Obecna kultura natomiast często proponuje redukcyjne koncepcje wychowania, które nie ukazują
kim jest człowiek, kim ma być człowiek,
ale tylko jego funkcje społeczne16.
Naczelne zadania chrześcijańskich
pedagogów i w ogóle chrześcijańskiej
edukacji polegają obecnie na przygoto-

waniu do życia w pluralistycznej rzeczywistości, wprowadzaniu w kulturę, co
notabene stanowi rodzaj pre-ewangelizacji17. Jan Paweł II na europejskim sympozjum na temat: „Wyzwania edukacji”
zorganizowanym w Rzymie w lipcu
2004 roku mocno podnosił problem dezorientacji młodego pokolenia zarówno
w życiu prywatnym, jak i społecznym.
Zwracał uwagę, iż „polityka oświatowa
nie zmierza bynajmniej do zajęcia się
programowo tym problemem, ale zaniedbuje wychowanie integralne, ograniczając się tylko do nauczania i wąsko
pojętej edukacji szkolnej”18. Właściwym
kierunkiem edukacji, wyznaczonym
przez Papieża jest przywracanie młodym ludziom sensu życia i nadziei przez
ukazanie im prawdy o człowieku, o jego
godności i powołaniu. „Punktem wyjścia prawdziwej edukacji - jak postuluje
- musi być prawda o człowieku, uznanie
jego godności i jego transcendentnego
powołania. Patrzeć na każdego młodego
człowieka przez taki pryzmat antropologiczny oznacza pomagać mu rozwijać, to
co w nim najlepsze, aby wykorzystując
wszystkie swe możliwości, mógł realizować to, do czego powołał go Bóg”19.
Stąd wychowanie odpowiadające katolickiej praktyce wychowawczej definiowane jest często jako oddziaływanie
wzorów, zwłaszcza pokoleń starszych

14

A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, s. 366.

15

Zob. Tamże, s. 106.

16

Zob. Tamże, s. 16.

17

Zob. P. Mazurkiewicz, Szanse i zagrożenia w wychowaniu do kultury chrześcijańskiej w rzeczy-

wistości zjednoczonej Europy, Osobowy wymiar kultury. Materiały XV Ogólnopolskiego Forum Szkół
Katolickich, „Rada Szkół Katolickich”, Warszawa 2004, s. 50 – 53.
18

Cyt. za: K. Olbrycht, Jan Paweł II i wychowanie, Osobowy wymiar kultury. Personalistyczna kon-

cepcja szkoły w świetle nauczania Jana Pawła II. Materiały XVI Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich, „Rada Szkół Katolickich”, Warszawa 2006, s. 65.
19

Tamże, s. 66.
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na młodsze, jako ukazywanie określonego ideału, który pozwoli na przygotowanie młodego pokolenia do przyszłego życia 20. Kształtujący się bowiem człowiek
od najwcześniejszego okresu życia szuka
przykładu, potwierdzenia w życiu każdego wychowawcy tego, co proponuje
mu jako program postępowania.
Jan Paweł II promując wzory osobowe
tworzył ponadto kulturę „wysoką”, w której sfera symboliczna, szacunek wobec religii i religijności powinny koegzystować
wraz z wykształceniem, orientacją w różnych dziedzinach sztuki i znajomością
własnego oraz innych języków21.
STRESZCZENIE
Historia niezbicie dowodzi tezy, iż na
powstawanie i rozwój epok wpływają
przede wszystkim wybitne jednostki
ludzkie. Ewidentna jest siła oraz znaczenie oddziaływania ludzi wielkiego
formatu ducha i mocy. Papież Jan Paweł
II doskonale zdawał sobie sprawę ze
znaczenia przykładu w procesie kształtowania charakteru, zwłaszcza dzieci
i młodzieży. Według niego szczególnie
wychowawcom i nauczycielom przypada wyjątkowa rola i misja bycia wzorem dla innych.
Najcenniejszych zaś wartości dostarczają wzory osobowe świętych
i przykłady ich życia. Papież w swoich
licznych wystąpieniach i spotkaniach
zachęcał uczestniczących do czerpania
inspiracji z ich postaw, preferowanych
wartości, a nawet podejmowania analogicznych działań.
20

PATTERN OF PERSONAL AUTHORITY BY
POPE JOHN PAUL II
History irrefutably proves the thesis
that the emergence and development
affect primarily ages outstanding individuals. Obvious is the strength and
the influence of people of great size and
strength of spirit. Pope John Paul II, he
knew the importance of example in the
formation of character, especially children and adolescents. According to him,
especially educators and teachers to account for a unique role and mission of
being a role model for others.
Most Valuable specimens and values
provide personal examples of the saints
and their lives. Pope, in his numerous
speeches and meetings, participating
encouraged to draw inspiration from
their attitudes, preferred values, and
even take similar action.
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