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                                      Wszystkie tęsknoty i ideały ludzkie, wszystkie programy i rewolucje  

                                                     zmierzają do jednego – aby zobaczyć nareszcie człowieka.  

                    Stefan Kardynał Wyszyński 
        

Wydaje się, że powyższe słowa Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego już bardzo wiele 

mówią o wychowaniu do WARTOSCI.  Wartości stanowią fundament procesu wychowania. 

Istotą wychowania powinno być  ukazanie młodemu człowiekowi   przez rodziców, 

nauczycieli i wychowawców tego, co wartościowe, przybliżenie i uzasadnienie tych właśnie  

wartości. Jak stwierdza prof. Marian Nowak,  wartości „są potrzebne człowiekowi, aby 

otwierały go na możliwości pełniejszego urzeczywistniania siebie”, czyli najogólniej mówiąc, 

wartości służą rozwojowi.  Stanowią one podstawę każdego systemu, programu czy 

pojedynczego działania wychowawczego. W  obliczu głębokich przemian, jakich jesteśmy 

świadkami, konieczny jest powrót do edukacji aksjologicznej tzn. do wychowania do wartości 

realizowanego przez  rodzinę , szkołę, miejsce pracy, Kościół i wszystkie te środowiska, w 

których funkcjonuje człowiek.  Zanim postawimy pytanie, do jakich wartości wychowywać , 

zapytajmy najpierw, czym jest wartość? Najbardziej ogólna i dość powszechnie 

funkcjonująca definicja  określa wartość jako to, co jest cenne i ważne dla  jednostki i 

społeczeństwa i  prowadzi do integralnego rozwoju. Wartość jest tym, dzięki czemu dochodzi 

się do pełni człowieczeństwa. Warto tutaj także przypomnieć najkrótszą, a zarazem  

najgłębszą definicję „wychowania do wartości” ,  którą podaje Jan Paweł II,   wskazując na 

kształtowanie własnego człowieczeństwa. Papież mówi, że w  wychowaniu  chodzi o to, aby 

człowiek stawał się bardziej człowiekiem; chodzi o to, aby  bardziej „był”, a nie tylko więcej 

„miał”; aby przez wszystko, co posiada i co ma , stawał się bardziej człowiekiem; ażeby 

również umiał bardziej „być” nie tylko „z drugim”, ale także i „dla drugich”. Fundamentem 

papieskiego spojrzenia na wychowanie jest zawsze godność człowieka spostrzeganego jako 

podmiot. Człowiek jest  takim dobrem, które nie może być traktowane jak przedmiot użycia, 

czy zaspakajania przyjemności.  Mamy żyć i wzrastać w człowieczeństwie poprzez 

niekończące uświadamianie sobie, kim jesteśmy i kim być powinniśmy. Papieska koncepcja 

wychowania z góry zakłada, że proces wychowawczy rozpoczyna się już w momencie 

poczęcia i ukierunkowany jest na cel nadrzędny. Celem tym w wymiarze religijnym jest 



odnajdywanie i rozwijanie w sobie obrazu  i podobieństwa do Boga. Można powiedzieć, że 

wychowanie jest zadziwiającym procesem, który nieodłącznie wiąże się z rozpoznawaniem i 

kierowaniem się wartościami w codziennym życiu. Pięć podstawowych, jakie wyróżnia Jan 

Paweł II to życie, prawda, miłość, wolność i  sprawiedliwość. Z pewnością można  przyjąć, że  

na fundamencie tych pięciu mówi się o innych, bardziej szczegółowych wartościach. Sama 

aksjologia, jako proces wychowania do wartości, wymaga najpierw zaangażowania samej 

osoby tzw. samowychowania oraz wspólnoty, która poprowadzi i uporządkuje proces 

wychowawczy dzieci, młodzieży, a także dorosłych. W nauczaniu o wychowaniu,  to 

sumienie ludzkie jest tym, które zawsze przypomina człowiekowi, że istnieją prawdy i 

wartości moralne najwyższej rangi. Te wartości są niejako złożone  w naturze człowieka, w 

jego „człowieczeństwie”. Dzięki temu właśnie sumienie podpowiada, co jest najważniejsze, 

najgodniejsze i najwartościowsze. Dominacja sfery duchowej w człowieku sprawia, że jest on 

w stanie poświęcić nawet swoje życie dla wyższych wartości.  Zdaniem Jana Pawła  II  dzieci 

i młodzież to grupa, która szczególnie szuka powiązania swojego życia z prawdą. Z 

chrześcijańskim ideałem  należałoby więc trafić szczególnie do młodych. Wydaje się, że 

dzisiaj młodzież jest bardzo wrażliwa na wszystkie naturalne, przyrodzone i  humanistyczne 

właściwości osoby ludzkiej. Papież postuluje więc pedagogikę osobowości naturalnej 

człowieka. Przejmuje On ideę wychowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego, kiedy  On 

zwraca się do wychowawców i opiekunów mówiąc, że ideałem nowoczesnego wychowania 

powinno być odważne przyznawanie się do Ewangelii Chrystusowej, wyznawanie jej przed 

ludźmi, w szkole, przed kolegami i przed młodzieżą; uruchomienie własnego serca, aby 

nabrzmiało miłością społeczną i służbą, aby w życiu kierować się wartościami: miłością, 

sprawiedliwością,  pokojem i wolnością. Bardzo ciekawe jest tutaj przekonanie, że chcąc 

zdobyć wpływ na młodzież, należałoby na wstępie zaapelować do niej nie tyle wartościami 

narodowymi, tradycyjnymi, socjologicznymi, pedagogicznymi, czy nawet prawdami 

nieomylnymi, podanymi przez Chrystusa, ale trzeba apelować do człowieczeństwa, do 

osobowości. Papież wielokrotnie przypominał tu słowa kardynała Wyszyńskiego, że  w 

wychowaniu chrześcijańskim trzeba jak najmocniej stawiać to: „Ecce homo – oto człowiek”!.. 

Aż Chrystus - Człowiek ukształtuje się w młodych”. Naprzeciw takim zapotrzebowaniom, ze 

swoja wizją  wychowania młodego człowieka  wychodził   wspomniany już tutaj Prymas 

Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński. Wizja ta mimo życia i działalności Prymasa w latach 

1901 – 1981, jawi się jako wciąż aktualna w procesie wychowania młodzieży żyjącej na 

początku XXI wieku. Rozumiał On młodego człowieka, znał jego potrzeby i tęsknoty. Był 

przekonany, że każdy młody człowiek w głębi swego serca pragnie dobra, że jest zdolny do 

wysiłku i poświęcenia. Prymas potrafił z miłością, ale jednocześnie i z mocą stawiać 

wymagania młodym ludziom. Całym sercem pragnął, aby młodzież umiłowała prawdę, żyła 

w prawdzie i świętości, aby wierzyła Bogu i ufała Mu. Już w Jego nauczaniu odnajdujemy 

myśli ukazujące młodego człowieka jako nadzieję Kościoła i Państwa. Jako wartość w 

rozumieniu Ks. Stefana Wyszyńskiego ukazuje się tutaj wychowanie osobowe, społeczne i 

religijne. U podstaw jego myśli pedagogicznej leży poznanie prawdy o samym sobie, o swoim 

celu i przeznaczeniu. Prymas uznaje pierwszeństwo jednostki w stosunku do rodziny, narodu i 

państwa. Uważa, że człowiek nie może być podporządkowany żadnej społeczności, ponieważ 

stanowi najdoskonalszą formę życia społecznego i przerasta to wszystko, co jest na ziemi. 

Najwyższą wartość przypisuje Prymas Wyszyński  człowiekowi, który ze swej natury posiada 

godność, dzięki której cały świat jest ukierunkowany ku niemu. Jako druga wartość w 

nauczaniu Kard. Wyszyńskiego jawi się potrzeba permanentnego rozwoju, jaką człowiek nosi 

w sobie. Prymas określa człowieczeństwo przede wszystkim jako zadanie. Jego 

wychowawczym założeniem w zakresie sfery osobowej  jest wychowanie człowieka 

samodzielnego, odpowiedzialnego, czującego, myślącego, rozumnego i wolnego, a takie  

wychowanie  uwzględnia rozum, serce oraz wolę. Wychowanie według  Niego,   to   

podnoszenie człowieka w jego własnych oczach. Bóg jako powołujący do istnienia stanowi 



pierwszy fundament pod wychowanie człowieka. Prymas wskazuje, że w zrozumieniu 

całokształtu procesu wychowania konieczna jest właściwa koncepcja osoby ludzkiej.  Jako 

znawca nauk społecznych ukazuje też wartości dotyczące środowiska społecznego. Uważa, że 

człowiek, który ma prawa i obowiązki powinien kierować  się Prawdą, Wolnością, 

Sprawiedliwością, Szacunkiem i Miłością do dobra własnego i innych. Prymas uważa, że 

człowiek powinien poznawać  prawdę, bo prawda czyni go wolnym i uzdalnia do trudu 

czynienia dobrze. Wskazuje On społeczny wymiar człowieka, stanowiący podstawę 

społecznego wychowania Polaka. Jawi się tutaj Patriotyzm, jako bardzo istotna wartość. 

Kardynał uważa, że młodemu człowiekowi trzeba stawiać wysokie wymagania, bo spełnianie 

zadań trudnych, chroni  człowieka przed łatwizną  życiową i daje możliwość wychowania w 

poczuciu odpowiedzialności za Naród. Twierdzi, że młodych trzeba wychowywać na 

rozsądnych obywateli, ludzi myślących po polsku oraz na prawych chrześcijan. Prymas 

podkreśla też potrzebę wychowywania w duchu wierności kulturze narodowej. Mówi, że 

szkoła musi być narodowa, ponieważ właśnie wychowanie z założenia powinno być 

narodowe. Uważa, że człowiek młody powinien być silny i odporny wewnętrznie, bo tylko 

wtedy będzie mógł zająć właściwe miejsce we własnym Narodzie. Oczywiście, priorytetem 

dla Ks. Prymasa Wyszyńskiego jest tutaj wychowanie religijne młodego człowieka. Wśród 

zadań takiego wychowania wylicza On:  

 

 coraz lepsze poznanie Jezusa; 

 umacnianie relacji z Jezusem przez modlitwę, Słowo Boże i Sakramenty; 

 wyznawanie Jezusa słowem i życiem; 

 aktywne, systematyczne uczestniczenie w katechezie. 

Kardynał jest przekonany, że tylko w Chrystusie można odnaleźć miłość, dobro i prawdę, a 

Ewangelia powinna stanowić podstawę każdego czynu i codziennego życia. Gdy wychowanie 

oparte jest na Ewangelii Chrystusowej, w  wychowanku wyrabia się poczucie obowiązku, 

pracowitość, sumienność, umiejętność współpracy, motywacja do pokonywania trudności i 

wiele innych umiejętności społecznych i osobistych. Prymas Wyszyński podkreśla, że w 

życiu trzeba kierować się miłością, Którą jest Sam Bóg.  Ta miłość prowadzi do wierności 

Krzyżowi, który jest  szczytowym ideałem wychowania,  bo symbolizuje on poświęcenie i 

wyrzeczenie się siebie dla drugiego człowieka.  

 

Nauczanie Prymasa Tysiąclecia o rodzinie i narodzie jest niezwykle aktualne. Nasze 

czasy mają inne oblicze polityczne i kulturowe. A jednak ciągle odzywają się głosy o 

charakterze ateistycznym. Życie rodzinne ulega rozbiciu, wzrasta nieustannie plaga 

rozwodów. Powstają liczne związki nieformalne, związki na próbę. Szczytem błędnej 

formacji prawnej i moralnej są związki homoseksualne. Aby zaradzić tym wszystkim 

niebezpieczeństwom, należałoby wprowadzić nauczanie Kardynała Wyszyńskiego w 

praktyczne działanie. Dla Niego właśnie, ogromnie ważną wartością jest Rodzina i to właśnie 

Rodzina  zajmuje pierwsze miejsce w Jego  nauczaniu.  Według  jego myśli,  to rodzice 

powinni pełnić funkcje pierwszych wychowawców. Kardynał zachęca, aby rodzice czerpali 

wzór z Najświętszej Rodziny, bo stąd płynie światło na każdą rodzinę domową. Prymas 

często podkreśla, że małżeństwo jako dzieło samego Boga ma charakter religijny i 

nadprzyrodzony. Proces wychowania powinien być rozpoczęty  w rodzinie od lat 

niemowlęcych, poprzez lata dojrzewania, a nawet po opuszczeniu przez dzieci domu 

rodzinnego, aż do samodzielnego życia. Ważny w wychowaniu jest przykład religijności 

rodziców, który pozostawia głęboki ślad w psychice dziecka. Skutecznym oddziaływaniem 



pedagogicznym są: wspólne spędzanie świąt, wspólna modlitwa i wspólne rozmowy na 

wszystkie tematy .  Kardynał wprost nawołuje, aby każdy dzień życia oparty był o prawdy 

ewangeliczne. Dzieci powinny być wdzięczne Bogu za rodziców i tę wdzięczność powinny 

wyrażać w modlitwie oraz  w codziennym życiu. Powinny troszczyć się o rodziców, bo jeśli  

będą świadczyć im pomoc,  to staną się  ich pociechą,  a wtedy dom napełni się prawdziwym 

pokojem. Związani w rodzinie domowej, zdaniem Stefana Wyszyńskiego , uczymy się 

szerokiego spojrzenia na świat. Rodzina żyjąca w jedności i miłości zespala się   poprzez 

potrzebę wzajemnego przywiązania i uczucia,  i więzy pokrewieństwa. W procesie 

wychowywania do wartości Kardynał Stefan Wyszyński ogromnie docenia rolę Szkoły i 

Państwa. Jego zdaniem, szkoła jest wyrazem potrzeby wychowania nie tylko rodzinnego, ale 

również społecznego. Bardzo wyraźnie i zdecydowanie stwierdza, że szkoła nie jest ani 

pierwszą, ani najważniejszą  instytucją wychowania. Szkoła jest pomocą i zastępcą rodziców, 

dlatego nigdy nie może wychowywać dzieci niezgodnie z przekonaniami rodziców ani 

niszczyć wartości wszczepionych przez rodzinę. Szkoła nie może też zajmować się tylko 

nauczaniem, ale powinna podejmować  działania wychowawcze. Nauczyciel, jako osoba 

podejmująca proces dydaktyczny i wychowawczy,  również powinien odznaczać dojrzałą 

osobowością. Cechy, które powinien posiadać to: prawda, radość, pokój, dobroć, cierpliwość, 

miłość, realizm i obiektywizm. Prymas przekonuje, że ważne jest, aby szkoła uczyła 

właściwych wyborów i ukazywała te wartości, które uwzględniają podstawowe potrzeby 

ucznia, a więc wolny wybór oraz  potwierdzenie własnej wartości i osobowości. Ważną cechą 

szkoły przywoływaną przez Prymasa jest jej narodowość i nastawienie na przekazanie 

wychowankom miłości do kultury domowej, rodzimej i narodowej. Podkreślając 

wychowawczą rolę państwa  Kardynał twierdzi, że posiada ono prawo i powinno wywierać 

wpływ na kształt wychowania. Państwo powinno prowadzić obywateli do dobra 

powszechnego, poprzez zapoznawanie z obowiązkami obywatelskimi i narodowymi. 

Natomiast w wykonywaniu swoich zadań  Państwo powinno uwzględniać potrzeby 

Rodziców, Narodu i Kościoła. Efektywnie wychowywać do wartości można tylko wtedy, 

kiedy te instytucje będą wspólnie ze sobą współpracowały i z poświęceniem realizowały 

swoje zadania. Można stwierdzić, że mówiąc o wychowywaniu do wartości,  Kardynał  

wskazuje na działania oparte na Dobru, Prawdzie, Pięknie i Wolności. Warto również 

podkreślić, że w prymasowskiej koncepcji wychowania uwidacznia się aspekt 

psychologiczno- moralny. Widać to szczególnie w ukazywaniu wychowania jako zespołu 

działań i wysiłków człowieka zmierzającego do dojrzałości psychosomatycznej, zdobycia 

nowych wartości intelektualnych, moralnych i estetycznych,  oraz coraz pełniejszego 

przekonania i doświadczenia , że BÓG Który skupia w Sobie Najwyższe Dobro, Najwyższe 

Piękno i Najpewniejszą Prawdę, Sam jest Najwyższą Wartością. Można z pewnością 

stwierdzić, że taka nauka Prymasa Tysiąclecia,  również Patrona naszej szkoły,  w zakresie 

wychowywania do wartości jest  ciągle aktualna. Taka ponadczasowa wartość tego 

wychowania tkwi w integralności i wrażliwości na wartość człowieczeństwa. W takim 

kształcie, mimo upływu wielu lat, tak nakreślony przez Prymasa Tysiąclecia model 

wychowania do wartości, jest wciąż aktualny i godny polecenia wszystkim odpowiedzialnym 

za wychowanie, a więc i nam. Ważne jest, abyśmy ucząc i wychowując,  wszyscy zachowali 

głęboką świadomość, że „ wszystkie tęsknoty i ideały ludzkie, wszystkie programy i 

rewolucje zmierzają do jednego – aby zobaczyć nareszcie Człowieka”.  Tak przecież mówi  

Patron   naszej szkoły, wspaniały Człowiek Kardynał Stefan Wyszyński.   
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