
Dla nauczycieli, wychowawców, wszystkich zainteresowanych rozwojem własnym i Ojczyzny 

Aktualność myśli ojca Jacka Woronieckiego 

Niedawno minęła 52. rocznica śmierci ojca Jacka Woronieckiego, wspaniałego teologa, 
moralisty, etyka, autora "Katolickiej etyki wychowawczej" oraz wielu innych prac, które 
czekają jeszcze na wznowienie i upowszechnienie. Wielu środowiskom nadającym ton 
kulturze polskiej o. Jacek służył jako nauczyciel i przewodnik. Umiejętnie kształcił i 
wychowywał elitę polskiej młodzieży. Wydawnictwo Instytut Edukacji Narodowej 
rozpoczęło wznawianie dzieł o. Jacka Woronieckiego. Dotychczas ukazały się następujące 
prace: "Katolickość tomizmu", "Raport niebieski", "Umiejętność rządzenia i 
rozkazywania", "Tajemnica Miłosierdzia Bożego". Planowane jest wydanie kolejnych prac 
ojca J. Woronieckiego, szczególnie tych ukazujących wciąż aktualne podstawy naszego 
życia w Kościele i Ojczyźnie. 

Dlaczego dzisiaj aktualna jest myśl o. Jacka Woronieckiego? Dlaczego zasługuje na jak 
najszersze upowszechnienie w społeczeństwie polskim, szczególnie wśród nauczycieli, 
wychowawców, rodziców? Wszyscy wspominający o. J. Woronieckiego zgodnie potwierdzają, 
iż cechowała go niezwykła kultura oparta na (tradycyjnym dla ideału zakonu dominikańskiego) 
szacunku dla prawdy odkrytej dzięki własnemu wysiłkowi poznania. Zapomniana i 
nieszanowana dziś logiczno-metodologiczna umiejętność stawiania pytań i poszukiwania 
odpowiedzi na gruncie nauk i zdrowego rozsądku, wsparta wiedzą z zakresu teologii, etyki, 
literatury, historii, czyniły z o. Jacka postać "jednego z najmądrzejszych w owym czasie". Do 
niego zwracano się po radę, osąd i rozstrzygnięcia w trudnych sprawach osobistych i Ojczyzny. 
Dzisiaj mówią za niego pozostawione prace, niosąc nam potrzebną pomoc intelektualną.  

Należy podkreślić jeszcze dwie sprawy. Ojciec Jacek posiadał bardzo dobrą znajomość 
zagadnień teologicznych, szczególnie problematyki z zakresu teologii moralnej. Konieczność jej 
choćby podstawowego rozumienia zauważamy niejednokrotnie poprzez podejmowane przez nas 
na co dzień namysły i decyzje; jest nam ona potrzebna jak codzienny chleb. Współczesne 
modernistyczne traktowanie tej problematyki, bez solidnych podstaw wiedzy filozoficznej, 
przyczynia się do ogólnego upadku religijności, jak również samej siły moralnej katolika, bo 
czym będzie porywał i zachwycał innych, jeśli nie wielkością intelektualną i moralną? W tym 
kontekście ojciec Woroniecki pokazuje dokładnie wady i niebezpieczeństwa religijności opartej 
na uczuciach. Charakteryzuje te wady i niebezpieczeństwa oraz wskazuje należne im (i 
potrzebne) miejsce w kształceniu woli do działania.  

Współcześni wychowawcy mogą słusznie narzekać na brak prac pomagających zrozumieć 
proces wychowywania młodego człowieka, mądrego i wytrawnego wychowywania jego 
charakteru. Trzeba zwrócić uwagę, iż te zagadnienia w okresie międzywojennym w Polsce były 
o wiele staranniej opracowywane i dokładniej przemyślane niż współcześnie, gdy sami 
wychowawcy gubią się w wielu teoriach, które nierzadko wrzucane są ku rozkładowi 
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moralnemu. Zagadnienia te tymczasem dotyczą wszystkich bez wyjątku. Każdy z nas chce być 
coraz lepszy, chcemy, by dzieci wychowywane w naszych rodzinach i szkołach były mądre i 
dobre.  

A o. Jacek podaje nam jakby gotową metodę pracy z dzieckiem i uczniem. Rzecz to bardzo 
istotna, bowiem wskazywana przez J. Woronieckiego "metodologia", niczym "praktyczna 
instrukcja", pokazuje krok po kroku, wsparte wnikliwym teoretycznym rozumieniem, zasady 
pracy nad obliczem moralnym swoim i wychowanka. Ojciec Woroniecki niezwykle mocno 
podkreśla, że tylko w tej pracy rodzą się i kształtują podstawy prawdziwego patriotyzmu i 
poświęcenia dla dobra Ojczyzny! "Na początku przyjrzyj się sobie, spróbuj poprawić swój 
charakter, wynotuj, co musisz zmienić i czyń to konsekwentnie i wytrwale. Jeśli upadasz, 
zaczynaj od początku!" - zachęca o. Jacek.  

Wypada nam złożyć mu szczególny hołd wdzięczności za wysiłek który podjął na rzecz pracy 
dla Ojczyzny i wyrazić życzenie, by jego wciąż aktualne prace służyły jak najszerszemu gronu 
czytelników.  

[Recenzje:] 

Na czym polega uniwersalność, nieprzemijająca mądrość nauki św. Tomasza z Akwinu, 
dlaczego Kościół (współcześnie także Jan Paweł II w encyklice "Fides et ratio") uczynił ją 
swoją, zalecając jej naukę i studiowanie? Tomaszowy sposób poznawania i rozumienia świata 
gwarantuje wszechstronność, powszechność i obiektywność w dochodzeniu do prawdy.  
Praca zawiera też dodatek w postaci encykliki Piusa XI "Studiorum ducem" w tłumaczeniu o. J. 
Woronieckiego.  
Jacek Woroniecki OP "Katolickość tomizmu", Wydawnictwo Instytut Edukacji Narodowej, 
Lublin 1999, ss. 110.  

Choć w zamyśle autora "Raport niebieski" przeznaczony był przede wszystkim dla polskich 
żołnierzy, to przecież treści zawarte w tej gawędzie nie mogą być obojętne dla żadnego 
człowieka, zwłaszcza katolika, bo dotyczą spraw najważniejszych... Znajdziemy tu rozważania o 
celu ostatecznym człowieka, o udziale rozumu, woli i uczuć w postępowaniu ludzkim, o cnotach 
(zwłaszcza świetna charakterystyka cnót wchodzących w skład patriotyzmu), o istocie grzechu i 
wiele innych.  

Jacek Woroniecki OP "Raport niebieski", Wydawnictwo Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 
2000, ss. 85.  
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