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KIM JEST CZŁOWIEK? 

Zatem: 

Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,  

i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?  

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,  

chwałą i czcią go uwieńczyłeś.  

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; 

     Psalm 8 

Człowiek – dusza osobowa  

 Człowiek jest to natura rozumna (homo 

sapiens). Co to znaczy? 

  Nie tylko żyje i doznaje, ale przeżywa.  

 W momencie przeżycia, człowiek jako „osoba” 

staje osobno, wobec siebie. I wobec gatunku. 

 Przeżywając – „posiada siebie” jakby „w ręku” i 

może „władać sobą”. Jest to „panowanie sobie”. 

 Jest to radość już 2 letniego dziecka.  
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Stwarzanie siebie 

"Wszystkie istoty podlegające wzrastaniu nie pozostają na 

zawsze takie same, ale przechodzą wciąż z jednego stanu 

do innego, poddane nieustannej przemianie na lepsze lub 

gorsze. 

Otóż podlegać przemianie znaczy rodzić się wciąż na nowo. 

Tu jednak narodziny nie są następstwem działania 

zewnętrznego, jak to jest w przypadku istot cielesnych (...) 

Są skutkiem wolnego wyboru, tak, że w pewien sposób to 

my sami jesteśmy własnymi rodzicami, samodzielnie 

stwarzamy samych siebie i poprzez nasze wybory 

nadajemy sobie taki kształt, jakiego pragniemy"  

      JP II: Veritatis Splendor, s. 109 

Osoba kieruje się przeżyciem siebie 

 Przeżywa siebie jako byt cielesny – i pragnie 

czuć się najedzonym, wyspanym.  

 Jako byt zmysłowy – i pragnie doznawać: 

dotyku, pieszczoty i przeżywać przyjemność 

zmysłową.  

 Jako byt rozumny, to jest duchowy – pragnie 

władać sobą. Przeżywa wtedy, że jest osobą, że 

panuje nad naturą.  

Jest to przeżycie sprawczości. Najpierw jest to 

zabawa, a potem praca. 
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Ale też - myśleniem o sobie 

 Sens pracy ludzkiej: nie tylko przeżywa, ale i 

działa jako podmiot duchowy: 

 „Człowiek dlatego ma czynić sobie ziemię 

poddaną, ma nad nią panować, ponieważ jako 

„obraz Boga” jest osobą,  

 czyli bytem podmiotowym  

 uzdolnionym do planowego i celowego działania,  

 zdolnym do stanowienia o sobie  

 i zmierzającym do spełnienia siebie” (JP II, Laborem 

Exercens) 

 Człowiek jest nie tylko sprawcą, ale i przyczyną. 

8 

"Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w 
przyrodzie, ale trzcina myślącą.  

Nie trzeba, by cały wszechświat uzbroił 
się, aby go zmiażdżyć; mgła, kropla 
wody wystarczą, aby go zabić. Ale 
gdyby nawet wszechświat go 
zmiażdżył, człowiek byłby i tak czymś 
szlachetniejszym, niż to, co go zabija, 
ponieważ wie, że umiera, i zna 
przewagę, którą wszechświat ma nad 
nim.  

Wszechświat nie wie nic o tym.”  
    

   (B. Pascal, „Myśli”, 264) 

Blaise Pascal (1623-1662)  

Refleksja!! 
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Mamy wybory kierowane 

 Przeżyciem sytości 

 Przeżyciem przyjemności zmysłowej 

 Emocje i uczucia 

 Przeżyciem sprawczości („ja sam!”) 

 Wola, działanie „dowolne”, ale jeszcze nie „wolne” 

 Przeżyciem przyczynowości (jestem sprawcą) 

 Przeżycie twórczości i odpowiedzialności 

 Przeżycie prawdy i dobra. Życie wewnętrzne. Intelekt i 

wola 

ciało: reakcje 

     

poznanie  zmysły  emocje 

     

Intelekt  rozum  wola 

Struktura osoby i czynniki wychowawcze 

Wartości 

(ethos) 

Motywy 

(agos) 

Światło (Logos) 

Rzeczy (bios) 
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Czym jest wychowanie? 

 Jest to 

 „Ogół zabiegów zmierzających do 

przekształcenia człowieka, wyprowadzenia go 

ze stanu natury do stanu dojrzałego 

człowieczeństwa;  

 pomoc udzielana rozwijającej się osobie, mająca 

na celu aktualizowanie jej zdolności życiowych 

(…) w kierunku pełnej dojrzałości, ukazanej w 

ideale wychowawczym.”  
 (w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. III, Lublin 2002) 

Waga wychowania 

 To, czym jest wychowanie, zależy od jego 

„przedmiotu”, czyli od tego, KOGO 

wychowujemy, komu pomagamy. 

 Bóg stwarza przyrodę i naturę. Jednak natura 

stopniowo ujawnia się - w procesie dojrzewania. 

 Dojrzewanie może być: 

 zależne od warunków i ograniczone (roślina, zwierzę) 

 zależne od samego podmiotu i jego wyborów, a więc 

wolne.  

Dlatego możliwe jest spełnienie i nie-spełnienie. 
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Trzy zagadnienia wychowania osoby 

 Jego SENS. Jakieś „wyprowadzenie”, od „natury” do jej 

dojrzałości 

 Stąd „pedagogika” - jako „prowadzenie chłopca” 

 Dokąd? – do kultury. W personalizmie - do bycia „osobą”: 

 Naturalizm temu zaprzecza. „Broni” natury przed kulturą. 

 Jego METODA. Jest to jakaś „pomoc” 

 W istocie: pomoc w życiu w prawdzie, jeszcze zanim tą prawdę się 

w pełni pojmuje. 

 Skrajny personalizm temu zaprzecza. „Jak dorośnie, to wybierze!” 

 CEL wychowania. Zawsze określony przez jakiś „ideał” 

 „Każda pedagogika kłania się swemu bogu” 

 Potrzebny jest jakiś ideał prawdziwy. 

 

Cel w sztuce wychowania 

„Wychowawca powinien mieć wyraźną świadomość 

celu ostatecznego, ponieważ w sztuce wychowania 

cele pełnią funkcję decydującą.  

Ich widzenie niepełne lub błędne bądź też 

zapominanie o nich jest dowodem niekompetencji 

i staje się przyczyną jednostronności i wypaczeń.” 

    Jan Paweł II Juvenum Patris, par. 16 

    (Wychowawca młodzieży) 
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Prawda o człowieku 

„Prawda, którą winniśmy człowiekowi, to przede wszystkim 

prawda o człowieku. Być może jedną z najbardziej 

widocznych słabości dzisiejszej cywilizacji jest brak 

właściwej wizji człowieka.  

Bez wątpienia, w naszej epoce najwięcej pisze się i mówi o 

człowieku, jest to epoka różnych form humanizmu i 

antropocentryzmu.  

Ale paradoksalnie jest to też epoka najgłębszej niepewności 

człowieka co do własnej tożsamości i przeznaczenia, epoka 

niesłychanego poniżenia człowieka, nieznanego dotąd 

deptania ludzkich wartości. Jak wyjaśnić ten paradoks?  

Jest to nieusuwalny paradoks ateistycznego humanizmu.”  

      (Jan Paweł II, w Puebli 1979 

Myślenie o wychowaniu dziś… 

 1o Żeby się nie porozbijali 

 

 

 

 

 

 

 2o Żeby byli sprawni 

 3o Żeby mieli cel podróży 

 4o Żeby ten cel był na miarę tego, kto podróżuje! 
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Roztropność wychowawcy 

 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz 

końca! (Quidquid agis, prudenter agas et respice finem! ). 

 Roztropnie – z uwagi na zaspokojenie pragnień 

 Roztropność ciała 

 Roztropność ducha 

 Dalekowzrocznie – z uwagi na spełnienie życia 

 Czasem: „Dobrze biegniesz – ale obok drogi” 

 

Stan wychowania na dziś: 

 Główna troska: - konsumpcja 

 Dokąd zmierza? – tam, gdzie stado.  

 Behawioryzm i manipulacja. 

 Jakie aspiracje? - kult wyczynu. 

 Zarządzanie przez cele: „Za 5 lat będę miał 

największą w Polsce sprzedaż” 
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Etyka - wychowawcza 

"Zagadnienie wychowania jest przeto jednym z 

istotnych zagadnień etyki i probierzem jej wartości; 

tylko ta etyka jest dobra i prawdziwa, która oprócz 

dobrych zasad postępowania umie wskazać środki 

do przejęcia się nimi na stałe,  

która uczy nie tylko o czynach dobrych i złych, ale i o 

stałych do nich usposobieniach, cnotach i wadach; o 

pierwszych jak je zdobywać i utrwalać, o drugich, jak 

ich unikać i od nich się uwalniać."  
  

 (J. Woroniecki, "Katolicka Etyka Wychowawcza", r. 8, s. 329-330). 

Psychologia: proces usprawniania 

"Nie może wystarczyć moraliście pouczanie o 

pojedynczych czynach dobrych lub złych,  

on musi pouczyć o tym procesie psychicznym, za 

pomocą którego należy się do dobrych czynów 

usprawnić, a od złych odzwyczajać."  

Gdyż etyka, pod grozą "utraty wszelkiej doniosłości 

praktycznej winna postawić sobie zagadnienie, co 

zrobić, aby ludzie do prawa moralnego przywykli i 

aby nabrali stałego usposobienia do zachowywania 

go w całym swym postępowaniu.” 
 (J. Woroniecki, "Katolicka Etyka Wychowawcza", r. 8, s. 329-330). 
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Różne „drogi” pedagogiki 

Jaki jest stan natury? 

Karol Wojtyła: „Miłość i odpowiedzialność”: 

"Wiadomo bowiem, że nie wystarczy chcieć drugiego 

afirmować, aby odnośny akt (życzliwości) był także 

czynem miłości.  

Trzeba nadto, by podjęty w intencji afirmowania drugiej 

osoby akt obiektywnie nadawał się do roli, jaka mu 

działający swa intencja wyznacza.  

Wadliwe rozpoznanie struktury osoby-adresata musi 

natomiast stać się źródłem mimowiednego, a następnie 

mimowolnego działania na jego szkodę.  
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Miłość i…. odpowiedzialność 

 Jest ono tym bardziej niebezpieczne, że posługiwanie się 

drugim dokonuje się w tym wypadku w imię miłości. 

Działający nieświadomy jest jej pozoru, to chroni go od 

winy. Tym niemniej staje się sprawcą czynu anty-

miłości z - miłości.  

 Jedynie zdawanie sobie sprawy z możliwości 

zachodzenia niebezpieczeństwa takiej dezintegracji 

(emocjonalizacji) miłości prowadzić może skutecznie do 

jego wykluczenia". 

Jaka jest „struktura” adresata? Stan 

natury? 

 Owidiusz (Rzym) 

    „Widzę, co jest lepsze, i przyjmuję to; idę za tym, co 

gorsze” (Metamorfozy, VII, 19) 

 Św. Paweł, Rz 7, 21 

    (21) A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę 

czynić dobro, narzuca mi się zło. (22) Albowiem 

wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie zgodne 

z Prawem Bożym. (23) W członkach zaś moich 

spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem 

mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo 

grzechu mieszkającego w moich członkach. 
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ciało: reakcje 

Eros    Psyche 

zmysły  emocje 

Mars    Wenus 

Intelekt  rozum  wola  

ŻĄDZA 

PRAGNIENIE 

bez-wolność 

Dez-integracja (rozstrój) 

Misja wychowania 

 Wychowanie to nie jest po prostu 

„aktualizacja zdolności”! 

 Jest to współpraca z łaską w „odzyskiwaniu” 

człowieka, w jego powtórnej integracji 

 Świat cały zyskać, czy duszę odzyskać? 

 Prymat etyki, przed techniką. 

 Wychowanie to droga do „kultury życia”. 
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Geneza diakonii wychowania  
dla „kultury życia” 

Umiłowani Bracia i Siostry, bądźcie solidarni z życiem. (...) 

Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień  

i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką 

strategię obrony życia.  

Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między 

cywilizacją życia a cywilizacją śmierci.  

Dlatego tak ważne jest budowanie «kultury życia»  

   (Jan Paweł II, do rodzin: Kalisz 1997) 

 

Jak? 

i Jan Paweł II dodaje: 

 tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą 

podkreślały wielkość i godność ludzkiego życia;  

 zakładanie instytucji naukowych i oświatowych, które 

będą promowały prawdziwą wizję osoby ludzkiej, życia 

małżeńskiego i rodzinnego;  

 tworzenie środowisk wcielających w praktykę 

codziennego życia miłość miłosierną, którą Bóg obdarza 

każdego człowieka, zwłaszcza cierpiącego, słabego i 

ubogiego, [nie narodzonego] 
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Manipulacja w pedagogice 

 

„W przemówieniu wygłoszonym w UNESCO miałem okazję 
stwierdzić, iż  

>nie ulega wątpliwości, że pierwszym i podstawowym faktem 
kulturalnym jest sam człowiek duchowo dojrzały — czyli 
człowiek w pełni wychowany, zdolny wychowywać samego 
siebie i drugich.<  

i zwróciłem uwagę na występującą w wychowaniu tendencję 
do „jednostronnego przesunięcia w kierunku samego 
wykształcenia”, co w następstwie manipulacji może 
prowadzić do „całkowitej alienacji wychowania”.  

   Jan Paweł II Juvenum Patris, par. 1 

 

Kultura a wychowanie 

„Przypomniałem zatem, że „pierwszym i 
zasadniczym zadaniem kultury w ogóle i każdej 
zarazem kultury jest wychowanie.  

W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby 
człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem  

— o to, ażeby bardziej «był», a nie tylko więcej 
«miał»  

— aby więc poprzez wszystko co «ma», co 
«posiada», umiał bardziej i pełniej być 
człowiekiem”.  

    Jan Paweł II Juvenum Patris, par. 1 
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Organizacja Akademii 

Literatura podstawowa: 

 Beno Jan, „Pedagogika”, Wyd. Sióstr Loretanek, 

20022. 

 Dobson James, Rozmowy z rodzicami, 1988. 

To samo: 

 Dobson James, „Dzieci i wychowanie”, Vocatio 20003. 

 Dobson James, „Rodzina i odpowiedzialność”, Vocatio 

1997. 

 Dobson James, „Zasady nie są dla tchórzy”, Vocatio. 

 Jarosiewicz Henryk, „Charakter: rozwój – 

zagrożenia”, Wrocław 20012 
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Podstawowe pomoce do zajęć z 

pedagogiki 

 J. Dobson: 

 „Dzieci i wychowanie” 

 „Rodzina i 

odpowiedzialność” 

(wcześniej – 1988 r.: 

„Rozmowy z rodzicami”) 

 „Zasady nie są dla 

tchórzy” 

 „Emocje – czy można im 

ufać?” 

 i inne (12 pozycji) 

 
25 PLN 

Oficyna „Vocatio” – informacja o książce 

Dobsona 

www.vocatio.pl 

 

„Dr. Dobson radzi rodzicom i dziadkom jak uczyć dziecko 
odpowiedzialności od najmłodszych lat. 

Książka skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi to 
swego rodzaju kodeks rodzicielskich zasad 
postępowania.  

Kodeks powstał w oparciu o najlepsze dostępne obecnie 
informacje z psychologii, a jednocześnie pozostaje w 
zgodzie z nakazami i wartościami danymi przez 
samego Stwórcę.” 
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Założenia koncepcji Dobsona: 

  

„Dobsonowska koncepcja obejmuje pełną miłości 

władzę rodzicielską,  

rodzicielskie przywództwo w imię jak najlepiej pojętego 

dobra dziecka,  

poszanowanie godności i wartości osobistej każdego 

członka rodziny,  

rozsądne wdrażanie dziecku nawyku samodyscypliny i 

odpowiedzialności oraz sprawiedliwy system 

nagród i kar” 

Sztuka wychowania do odpowiedzialności 

Odpowiedzialności trzeba się nauczyć w 
dzieciństwie.  

Nie znaczy to, że należy zmuszać malca, aby 
postępował jak dorosły. Znaczy to, że przez 
wszystkie lata dzieciństwa należy stopniowo 
zwiększać jego zakres odpowiedzialności, 
dostosowując związane z tym wymagania do 
wieku i możliwości dziecka. Wkrótce po 
narodzeniu dziecka matka zaczyna przenosić 
część odpowiedzialności z siebie na nie. W 
miarę jak opanowuje każdą nową 
umiejętność, jego matka uwalnia się od swej 
służebnej roli. 

Z każdym kolejnym krokiem dziecko powinno 
podejmować coraz więcej samodzielnych 
decyzji; równocześnie zwiększa się zakres 
jego obowiązków 

15 PLN 
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Wychowanie z zasadami… 

Niezwykle praktyczne źródło informacji, 

rozpraszające wątpliwości 

współczesnych rodziców.  

Zasady nie dla tchórzy to coś więcej niż 

tylko rady dotyczące wychowania 

dzieci. J. Dobson opracował cały 

plan, czy też teorię wychowania, 

która ma pomóc rodzicom w 

zrozumieniu swych dzieci i 

znalezieniu właściwej drogi 

postępowania podczas wyzwań 

stawianych rodzinie przez codzienne 

życie.  

Emocje… 

 Praktyczne wskazówki i proste sposoby 

mogące pomóc w zrozumieniu własnych 

emocji i radzeniu sobie z nimi.  

 Miłość, gniew, poczucie winy, mogą 

odgrywać pozytywną rolę, jeśli umiemy 

je rozpoznawać i kontrolować. Książka 

mówi o uczuciach i ich wpływie na 

codzienne życie (poczucie winy, 

romantyczna miłość, gniew i nieodparte 

wrażenie). "Każda rzeka emocji potrafi 

wystąpić z brzegów i zalać umysł 

wzburzonymi wodami ".  

 Książka chce brzegi tej rzeki wzmocnić 

prawdą Pisma Świętego i znajomości 

ludzkiej psychiki 
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Kontakt z treściami Akademii: 

www.akademia.ster-net.pl 

www.psycholog.ster-net.pl 

henrykj@pwt.wroc.pl 
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