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Tekst niniejszy jest przyczynkiem do analizy wychowawczej roli 
scholi. Artykuł na temat wychowania chrześcijańskiego dzieci i młodzieży 
poprzez scholę muzyczną bynajmniej nie wyczerpuje kwestii zasygnalizo-
wanych w tytule. Podczas opracowania tematu wykorzystano metodę anali-
zy dokumentu1 oraz metodę sondażu z zastosowaniem techniki wywiadu2, w 
wyniku której wypowiedzi badanych zostały zebrane w postaci pisemnej. 

Wraz z chrześcijaństwem, które stopniowo przejęło klasyczną kon-
cepcję filozofii, wyznaczając jej funkcję służenia teologii, w ramach wiedzy 
teologicznej znalazła się wiedza pedagogiczna, zwłaszcza w części dotyczą-
cej wychowania moralnego, tzw. teologii moralnej zajmującej się interpreta-
cją sensu działania ludzkiego w świetle faktu Chrystusa Zmartwychwstałego 
i Słowa Bożego (czyli w świetle Objawienia). Dyscypliny teologiczne, które 
bezpośrednio lub pośrednio zajęły się wychowaniem, to: pedagogika chrze-
ścijańska, pedagogika katolicka, pedagogika religijna, katechetyka, teologia 
pastoralna, teologia duchowości a zwłaszcza teologia wychowania. Wszyst-
kie one można ogólnie nazwać teologią wychowania3.  

W pedagogice jednym z najważniejszych pojęć jest termin „wycho-
wanie”. To celowa działalność dotycząca wychowanka, wychowawców oraz 
procesu wychowawczego. Oddziaływania te dotyczą najczęściej jednak 
dziecka, które w potocznym znaczeniu ujmowane jest jako niedojrzała istota 
ludzka od momentu narodzenia do wieku młodzieńczego4. Dziecku należy 
się szacunek dla jego niewiedzy, pracy poznawczej, dla jego indywidualno-
ści, a przede wszystkim dla jego małości, słabości i braku doświadczenia. 
Okazywanie dziecku szacunku i stwarzanie mu okazji do samodzielności i 

                                                 
1 B. Łuczyńska, Badania historyczne w pedagogice, [w:] Orientacje w metodologii badań 
pedagogicznych, pod red. Stanisława Palki, Kraków 1998, s. 121-134, bibliogr. 
2 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2009, s. 211-
217 i 243-267. 
3 M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008, s. 96. 
4 J. Kułaczkowski, Wartość dziecka u podstaw wychowania w rodzinie, [w:] Leksykon 
pedagogiki rodziny, red. J. Kułaczkowski, Warszawa, s. 176. 
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odpowiedzialnej działalności - to najskuteczniejszy, wychowawczy sposób 
uczenia szacunku do innych ludzi. Obdarzanie dziecka szacunkiem i zaufa-
niem pomaga mu w kształtowaniu jego osobowości i charakteru. Podnosi 
również samoocenę i wiarę we własne możliwości5.  

Niewątpliwie warto przyjrzeć się pewnym cechom wieku dziecięcego 
zasygnalizowanym w Biblii, które definiują dziecko jako ufnego i bezkry-
tycznego odbiorcę przekazu. Wypowiedzi te stanowią niejednokrotnie punkt 
wyjścia do refleksji na temat wychowania w dokumentach Kościoła. Za-
równo Stary jak i Nowy Testament zawiera przekonanie, że dziecko jest 
istotą wymagającą wychowania, „nie ukończoną w swym rozwoju” (por. Syr 
7,23). Dlatego też dziecko staje się symbolem dojrzewania i wzrostu Izraela: 
„Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę, którą szliście” (Pwt 
1,31; por. Wj 4,22; 32,11). Obraz dziecka, którym trzeba się opiekować, stał 
się także inspiracją do jednego z najpiękniejszych tekstów prorockich wy-
sławiających miłość Boga: „Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem i 
syna swego wezwałem z Egiptu (…). Byłem dla nich jak ten, co podnosi do 
swego policzka niemowlę – schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go” (Oz 
11,1‒4). Również w listach św. Pawła i w Liście do Hebrajczyków dziecko 
staje się symbolem naiwności, a obraz dziecięctwa źródłem nauczania o 
potrzebie dojrzewania i wzrostu w życiu chrześcijańskim (por. Ef 4,12-16; 
Hbr 5,11-14). W Liście do Efezjan dziecko jest synonimem człowieka „mio-
tanego falami”, którym porusza „każdy powiew nauki (Ef 4,14). Wskazuje 
to, że wiek młodociany charakteryzuje się ograniczeniami w rozwoju du-
chowym i skutkuje brakiem własnego sądu (por. Rz 2,20; 1 Kor 3,1)6. W 
nauczaniu Chrystusa istnieje więc przekonanie o potrzebie otoczenia dziec-
ka troską w procesie wychowania, gdyż nie jest ono tylko bezbronnym 
ciałem, które podlega ochronie, ale jest darem danym rodzicom i społeczeń-
stwu, tak jak darem jest życie i miłość. Od samego początku dziecko ma 
własność obdarowywania, a nie tylko otrzymywania. Dlatego Jan Paweł II 
nie waha się dopowiedzieć, że wychowanie jest „przede wszystkim obda-
rzaniem człowieczeństwem – obdarzaniem dwustronnym. Rodzice obdarza-
ją swym dojrzałym człowieczeństwem nowo narodzonego człowieka, a ten z 
kolei obdarza ich całą nowością i świeżością człowieczeństwa, które z sobą 
przynosi na świat”7. 

                                                 
5 I. Janiec, Prawo dziecka do szacunku, [w:] Pedagogika na co dzień, red. J. Placha, 
Warszawa 2009, s. 135. 
6 M. Szczepaniak, Kościół wobec wychowania dziecka – konsumenta mass mediów, 
„Studia Gdańskie” [Biskupie Seminarium Duchowne Diecezji Gdańskiej], t. 28: 2011, 
s. 23-42. 
7 A. Mazan, O nowym aspekcie w określaniu wychowania, „Nowa Paideia”, r.: 2012, nr 
1-2, s. 15-22. 
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 Ze względu na cele i sposoby realizacji wychowania8, pojęcie „wy-
chowanie” zawiera bogatą treść, dlatego też bywa ono różnie określane9. 
Jest jednym z trudniejszych terminów do zdefiniowania w pedagogice10. 
Powodem tego jest to, że trudność ta wynika nie tylko ze złożoności treści, 
którą oznacza to pojęcie, ale również z ważności praktycznych konsekwen-
cji, jakie wiążą się z wychowaniem11. W potocznym znaczeniu wychowanie 
oznacza wszelkie celowe oddziaływania dojrzałych ludzi, czyli wychowaw-
ców, głównie na dzieci i młodzież, czyli wychowanków, aby kształtować w 
nich określone pojęcia, uczucia, postawy i dążenia12. Wychowanie to takie 
postępowanie w stosunku do dziecka, które zapewnia mu zaspokojenie jego 
potrzeb, a przez to umożliwia właściwe kształtowanie wyższych mechani-
zmów związanych z poziomem struktur poznawczych, czyli obrazem świata 
i własnej osoby13. W innym rozumieniu wychowanie – to kształtowanie 
człowieka w znaczeniu doskonalenia indywidualnej jednostki we wszystkich 
dziedzinach jego życia, czyli kształtowanie osoby ludzkiej przez harmonijny 
rozwój właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych14. Wychowanie 
więc - to świadome i celowe działanie pedagogiczne zmierzające do osią-
gnięcia względnie stałych skutków i zmian rozwojowych w osobowości 
wychowanka15. Współcześnie w wychowaniu zwraca się uwagę na wspo-
maganie wychowanków w ich naturalnym i spontanicznym rozwoju. Kon-
cepcja taka zaliczana jest do tak zwanego nowego wychowania. Według tej 
koncepcji przygotowuje się dzieci do dorosłego życia poprzez motywowanie 
ich do własnej aktywności. Unika się w ten sposób narzucania dzieciom 
ustalonych reguł, stylu życia, natomiast pomaga się w zdobywaniu wiedzy o 
świecie, dostrzeganiu własnych możliwości, rozwijaniu swojej osobowo-
ści16. 

W każdym procesie wychowania są realizowane ideały i cele, jawne 
bądź ukryte, które są wyprowadzane głównie z obrazu społeczeństwa. Re-

                                                 
8 J. Wilk, Pedagogika rodziny, Lublin 2002, s. 80. 
9 W. Okoń, Wychowanie, [w:] Nowy słownik pedagogiczny, red. idem, Warszawa 2007, 
s. 466. 
10 J. Kułaczkowski, Pedagogika rodziny. Teoria wychowania w rodzinie, Warszawa-
Łomianki 2009, s. 19. 
11 W. Pomykało, Wychowanie, [w:] Encyklopedia pedagogiczna, red. W. Pomykało, 
Warszawa 1993, s. 917. 
12 S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993, s. 19. 
13 M. Jacuńska, Wychowanie małego dziecka w rodzinie, [w:]  Rodzina i dziecko, red. M. 
Ziemska, Warszawa 1986, s. 350. 
14  J. Majka, Wychowanie chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym, [w:] 
Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Warszawa 1973, s. 52. 
15 W. Okoń, Wychowanie, [w:] Nowy słownik pedagogiczny, red. idem, Warszawa 2007, 
s. 466. 
16 M. Łobocki, ABC wychowania, Lublin 2003, s. 11-13. 
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alizacja określonych celów wychowania jest urzeczywistnieniem takiego 
kształtu osobowości, która pozwala na uczestniczenie wychowanków w 
społecznym życiu. Specyficzne miejsce w rozumieniu celu wychowania 
zajmuje katolicka koncepcja wychowania. Wynika to stąd, że chrześcijań-
stwo jest religią objawioną przez Boga ujawniającego się jako Osoba pełna 
miłości, wychodząca naprzeciw człowiekowi i zapraszająca go do uczestnic-
twa w swoim życiu17. Celem wychowania chrześcijańskiego, które jest 
kontynuacją Bożego wychowania, wyrażającego się we współdziałaniu 
człowieka z łaską Bożą, jest ukształtowanie człowieka doskonałego, chrze-
ścijanina będącego człowiekiem wzorującym się na działaniu Chrystusa18. 
Wychowywać po chrześcijańsku – to spowodować naśladowanie Chrystusa 
w życiu codziennym19. Aby jednak można było łatwiej zrozumieć cele 
wychowania chrześcijańskiego, należy zapoznać się z pojęciem ‘wychowa-
nia chrześcijańskiego’, którego tradycja niesie ze sobą sprawdzone przez 
wieki ideały, zasady i wartości. Łączą się one z realistycznie pojmowaną 
naturą ludzką, z wewnętrznymi i zewnętrznymi czynnikami rozwojowymi 
człowieka oraz obowiązującym w chrześcijaństwie etosem20. 

Refleksja nad pojęciem „wychowanie chrześcijańskie” związana jest z 
rozważaniem na temat wartości, jakie powinny być wnoszone w dziedzinę 
wychowania. Stąd troska Kościoła o odpowiedzialne kształtowanie człowie-
ka, ponieważ według słów błogosławionego Jana Pawła II „tylko Chrystus 
wie, co kryje się w człowieku i tylko On to wie”21. W wychowaniu chrześci-
jańskim nie ma miejsca na inne systemy wychowawcze przeciwne Chrystu-
sowi. Tu pojawia się wezwanie dla wychowawców, by byli mistrzami i 
ojcami, by dawali siebie takie dobro, jakie czynił Jezus22. Z tej racji Sobór 
Watykański II w Deklaracji Gravissimum Educationis nauczał: „wszyscy 
chrześcijanie, którzy jako nowe stworzenie dzięki odrodzeniu z wody i z 
Ducha Świętego nazywają się dziećmi Bożymi i są nimi, mają prawo do 
wychowania chrześcijańskiego. Wychowanie to zdąża nie tylko do pełnego 
rozwoju osoby ludzkiej (...), lecz ma na względzie przede wszystkim to, aby 

                                                 
17 J. Kułaczkowski, Pedagogika rodziny. Teoria wychowania w rodzinie, Warszawa-
Łomianki 2009, s. 21-23. 
18 J. Kułaczkowski, Wychowanie jako udział w zbawczym działaniu Boga, „Studia nad 
Rodziną”, t. 22-23, 2008, s. 200. 
19 J. Kułaczkowski, Pedagogika rodziny. Teoria wychowania w rodzinie, Warszawa-
Łomianki 2009, s. 24-27. 
20 A. Rynio, Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Lublin 
2007, s. 19. 
21 S. Wilk, Słowa powitania JM Ks. Prof. Stanisława Wilka Rektora KUL, [w:] Wycho-
wanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007, 
s. 23. 
22 J. Kułaczkowski, Pedagogika rodziny. Teoria wychowania w rodzinie, Warszawa-
Łomianki 2009, s. 27. 
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ochrzczeni, wprowadzani stopniowo w tajemnicę zbawienia stawali się z 
każdym dniem coraz bardziej świadomi otrzymanego daru wiary. (…) Dla-
tego obecny święty Sobór przypomina pasterzom dusz bardzo wielki obo-
wiązek czynienia wszystkiego, aby z tego chrześcijańskiego wychowania 
korzystali wszyscy wierni, a zwłaszcza młodzież, która jest nadzieją Kościo-
ła”23. Do zwracania coraz większej uwagi na wychowanie do wiary ludzi 
młodych zachęcał błogosławiony Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej 
Ecclesia in Europa: „patrząc w przyszłość, koniecznie musimy zwrócić ku 
nim nasze myśli, musimy spotkać się z umysłami, sercami, osobowościami 
młodych, by dać im rzetelną formację ludzką i chrześcijańską” 24. Ojciec 
Święty Benedykt XVI zaznacza natomiast w komentarzu do tych słów: „nie 
chodzi tu tylko o dydaktykę, o doskonalenie metod przekazywania wiedzy, 
ale o edukację, która opiera się na bezpośrednim i osobowym spotkaniu z 
człowiekiem, na świadectwie, autentycznym przekazie – bezpośrednio od 
osoby do osoby – wiary, nadziei i miłości oraz wypływających z nich warto-
ści. Chodzi zatem o autentyczne spotkanie z drugą osobą”25. W Deklaracji o 
wychowaniu jego cel został sformułowany następująco: „wychowanie chrze-
ścijańskie zdąża do pełnego rozwoju osoby ludzkiej, czyli do harmonijnego 
rozwijania właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych dzieci i 
młodzieży oraz do kształtowania człowieka doskonałego na miarę wieku 
pełności Chrystusowej”26. Wychowanie chrześcijańskie zmierza do stop-
niowego wprowadzania w tajemnicę zbawienia, dzięki czemu ma następo-
wać przemiana osobista, wyrażająca się coraz większą świadomością wiary, 
powołania, oddawaniem chwały Bogu, zwłaszcza w liturgii oraz świadec-
twem życia i nadziei. Jego celem ma być harmonijny i pełny rozwój osoby 
ludzkiej w duchu wolności i odpowiedzialności, przy pomocy prawidłowego 
sumienia, ukierunkowany na cel ostateczny, jakim jest poznanie i ukochanie 
Boga27. Określa się je również jako oddziaływanie, „którego celem jest 
wpojenie prawd i zasad określonego wyznania oraz wdrożenie ich do postę-
powania zgodnego z tymi zasadami”28. Specyficzny charakter wychowania 

                                                 
23 Z. Grocholewski, List Prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej Zenona kard. 
Grocholewskiego, [w:] Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesno-
ścią, red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 25.  
24 Ecclesia in Europa, [cyt. za:] ks. A. Skreczko, Wychowanie chrześcijańskie, [W:] 
Słownik małżeństwa i rodziny, red. E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999, s. 479-
480. 
25 Z. Grocholewski. List Prefekta Kongregacji..., op. cit., ibidem. 
26 [Sobór Watykański II], Dekret o formacji kapłańskiej, [w:]  Sobór Watykański II. 
Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski, wyd. III, Poznań 1986, s. 286-300. 
27 A. Skreczko, Wychowanie chrześcijańskie, [W:] Słownik Małżeństwa i Rodziny, red. 
E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999, s. 479-480. 
28 C. Kupisiewicz, Wychowanie, [w:] Słownik pedagogiczny, red. C. Kupisiewicz, M. 
Kupisiewicz, Warszawa 2009, s. 193. 
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chrześcijańskiego wynika z jego powiązania z Chrystusem i Kościołem. 
Deklaracja Gravissimum Educationis podkreśla tę łączność, uzasadniając 
udział Kościoła w rozwoju i postępie wychowania nakazem „obwieszczania 
zbawienia wszystkim ludziom i odnawiania wszystkiego w Chrystusie”. 
Wychowanie chrześcijańskie zawiera element społeczny, wolność i odpo-
wiedzialność, troskę o dobro wspólne i pokój, uznanie dla postępu nauki i 
techniki, dążność do chrześcijańskiego ukształtowania świata, dialog z 
ludźmi o odmiennych przekonaniach. W duchu chrześcijańskiego uniwersa-
lizmu w wychowaniu wymagana jest postawa otwarta na wszystko to, co 
prawdziwe, piękne i dobre29. Zdaniem ks. Józefa Tischnera30, „dusza dziec-
ka jest z natury religijna”, źródłowo otwarta na metaphysis. Pedagogika nie 
powinna w żaden sposób zagubić tego szczególnego bogactwa dziecięcego 
serca. Wychowaniu religijnemu Tischner postawił dwa cele, tj. uzyskanie 
                                                 
29 A. Skreczko, Wychowanie chrześcijańskie, op. cit., ibidem. 
30 Ks. Józef Tischner (1931 – 2000) urodził się w Starym Sączu w rodzinie nauczyciel-
skiej. Od najmłodszych lat miał możliwość przyglądania się pracy pedagogicznej 
swoich rodziców. W działalności pedagogicznej ks. Józefa Tischnera zauważyć można 
nauczanie mające silny związek z codziennym życiem oraz posługiwanie się językiem 
zrozumiałym nie tylko dla naukowców, lecz dostosowanym do poziomu odbiorcy. 
Ważnym okresem w życiu Józefa Tischnera był czas pobytu w seminarium duchow-
nym. Bez wątpienia to doświadczenie zaowocowało pogłębioną refleksją dotyczącą 
specyfiki wychowania religijnego. Szczególnym osiągnięciem ks. J. Tischnera były 
prowadzone przez niego msze św. dla przedszkolaków z kazaniem głoszonym specjal-
nie dla nich. Na msze te oprócz dzieci i rodziców przychodzili także inni księża i 
katechetki, aby „uczyć się trudnej sztuki rozmowy z najmłodszymi”. Wykłady z filozo-
fii głoszone przez ks. J. Tischnera gromadziły pełną aulę słuchaczy, wśród których byli 
nie tylko studenci i nie tylko miłośnicy filozofii. Do najważniejszych tekstów z zakresu 
filozofii wychowania ks. Józefa Tischnera należą: 1) artykuł pt. Z problematyki wycho-
wania chrześcijańskiego zawarty w książce pt. Świat ludzkiej nadziei, 2) rozdział pt. 
Wychowanie wchodzący w skład Etyki solidarności, 3) rozdział pt. Uznać niepowta-
rzalność czyli rozmowa o wychowaniu zamieszczony w książce-wywiadzie pt. Przeko-
nać Pana Boga, a także 4) rozmowa z ks. Józefem Tischnerem wydrukowana w 
miesięczniku „Dziecko” (4/1997) pt. W czym przejawia się duchowość dziecka? Oprócz 
wymienionych pozycji, wiele uwag, sugestii i wniosków można znaleźć także w innych 
książkach tego autora, w tym – w dwóch głównych jego dziełach filozoficznych: 
Filozofia dramatu oraz Spór o istnienie człowieka (S. Szary. Filozofia wychowania 
Józefa Tischnera. „Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warsza-
wie”. Warszawa 2009, nr 1(3), s. 51-65). Vide: Tischner J., Etyka solidarności, wyd. 2., 
poszerz., Editions Spotkania, Paris 1982, s. 91. Tischner J., Filozofia dramatu, wyd. 2., 
„Znak”, Kraków 2012, s. 315. Tischner J., Przekonać Pana Boga / Z Józefem Tischne-
rem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin, Znak, Kraków 1999, s. 199. Tischner 
J., Spór o istnienie człowieka, wyd. 2., Wydawnictwo Znak, Kraków 2011, s. 419. 
Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, wyd. 5., Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 299. 
Tischner J., W czym przejawia się duchowość dziecka? Rozmawiał Wojciech Widłak, 
„Dziecko” r. 1997, nr 4 [tekst znajduje się na stronie internetowej: 
www.edziecko.pl/rodzice/1,79362,1634109.html, dostęp 23.01.2013 r.]. 
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przeświadczenia o bezwarunkowej miłości Boga do człowieka oraz nabranie 
przekonania o tym, że człowiek jest zawsze wartością. Religię postrzegał on 
jako doświadczanie Najwyższego Dobra. W wychowaniu religijnym czymś 
najważniejszym jest „wzbudzenie przekonania, że ta Najwyższa Miłość 
kocha człowieka takim, jakim jest31. Konsekwentnie do tego fundamentalną 
zasadą wychowania religijnego jest otoczenie wychowanka autentyczną 
dobrocią32. 

Kościół ma obowiązek troski o wychowanie wiernych. Starania Ko-
ścioła o wychowanie dotyczy wszystkich ochrzczonych, a także innych 
ludzi, gdyż wszystkim wskazuje drogi zbawienia, obejmując całego czło-
wieka. Działania te mają charakter religijno-moralny. Przez nauczanie praw-
dy Bożej i umocnienie woli wiernych Kościół zmierza do założenia i 
utwierdzenia wspólnoty ludzkiej według prawa Bożego. Jego działalność 
wychowawcza ma na celu przepojenie całego życia wierzących duchem 
Chrystusowym, wspomaganie każdego człowieka w dążeniu do uzyskania 
pełnej doskonałości oraz udzielenia pomocy w osiąganiu dóbr społeczności 
ziemskiej, którymi są: jedność i stałość rodziny, poczęcie, rodzenie i wy-
chowanie potomstwa, prawa i ustrój społeczności świeckiej, praca i odpo-
czynek, wiedza i wynalazki, sprawiedliwy podział dóbr, pokój i 
bezpieczeństwo33. Kościół, który czuje się ściśle złączony wspólną odpo-
wiedzialnością z rodzajem ludzkim i jego historią, nie może w swoim na-
uczaniu pominąć zagadnień dotyczących związku wychowania dziecka z 
tworzeniem i używaniem różnego rodzaju środków. U źródeł takiego prze-
konania leży stwierdzenie, że „wszelki przekaz ma wymiar moralny” i że 
pod „względem moralnym ludzie bogacą się”, dokonuje się to pod wpływem 
form realizowanych przez Kościół 34, który od przynajmniej od czasów 
średniowiecza podzielony jest na parafie.  

W Kościele Rzymskokatolickim w strukturze kościelnej parafia sta-
nowi podstawową jednostkę organizacyjną diecezji a zarazem najważniejszą 
komórkę lokalnego życia społecznego, gdzie młodzież zdobywa elementar-
ną wiedzę religijną, pogłębia znajomość zasad wiary oraz wychowywana 
jest w duchu moralności katolickiej. Najważniejszą sprawą w procesie 
kształcenia i wychowania religijnego młodzieży jest przekazywanie wiedzy 
ogólnej i przygotowanie do życia w duchu religijności, a także wdrożenie do 
posług na rzecz parafii i świątyni. Istotną rolę w działaniach wychowaw-
czych spełniała również edukacja moralna. Dlatego w trakcie nauczania 

                                                 
31 S. Szary. Filozofia wychowania Józefa Tischnera, „Zeszyty Naukowe Szkoły Wyż-
szej Przymierza Rodzin w Warszawie”, r.: 2009, nr 1/3, s. 60. 
32 Ibidem, s. 51-65. 
33 A. Mazan, Wychowanie, [w:] Słownik Małżeństwa i Rodziny, red. E. Ozorowski, 
Warszawa-Łomianki 1999, s. 474-478. 
34 M. Szczepaniak, Kościół wobec wychowania dziecka..., op. cit., s. 23-42. 
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często podejmowane są kwestie właściwej postawy etycznej człowieka i 
jego odpowiedniego postępowania35. W Deklaracji o wychowaniu chrześci-
jańskim Soboru Watykańskiego II napisano, że Kościół, wypełniając nakaz 
otrzymany od Boskiego swego Założyciela, „powinien troszczyć się o całe 
życie ludzkie, również o życie ziemskie, o ile ono [życie ziemskie] łączy się 
z powołaniem niebiańskim – przeto ma on [Kościół] też swój udział w 
rozwoju i postępie wychowania”36.  

Ranga problematyki dotyczącej wychowania młodzieży sprawiła, że 
wielu uczonych, specjalistów w zakresie różnych dyscyplin nauki, kieruje 
swoje zainteresowania na to, co składa się na treść i sposób wychowania 
młodzieży. Celem owego zainteresowania jest chęć pozyskiwania młodych 
ludzi dla popularyzowanych przez siebie prawd i idei, ponieważ zdaniem 
Kardynała Wyszyńskiego „kto panuje nad mentalnością młodzieży, wkrótce 
będzie wywierał decydujący wpływ na mentalność i kształt przyszłych 
postaw całego społeczeństwa”37. Prawda ta wynika z tego, że przyszłość 
społeczeństw i narodów warunkowana jest sposobem wychowania dzieci i 
młodzieży. Kardynał Wyszyński, widząc w młodych tych, „którzy idą w 
przyszłość i od których ona zależy” 38, stawiał przed nimi zadania, tak wobec 
ich przyszłości, jak i przyszłości Ojczyzny. Młodzież była dla niego tą 
grupą, w której Kościół, naród i państwo mogły pokładać i rzeczywistą 
nadzieję odnośnie do przyszłości. Wyszyński nie miał wątpliwości co do 
tego, że młodzież zadecyduje również o religijnym obliczu społeczeństwa 
polskiego w następnych pokoleniach39. 

Dzisiaj nie brakuje wśród młodzieży w Polsce i na całym świecie grup 
prawdziwie wrażliwych na duchowe wartości, szukających pomocy i opar-
cia w procesie dojrzewania ich chrześcijańskiej osobowości 40. Odnowa 
dokonująca się stopniowo w Kościele posoborowym w Polsce sprzyjała 
ożywieniu specjalnych form pracy z młodzieżą, prowadzonych przez różne 
zgromadzenia. Od wielu lat istnieje tendencja powstawania rozmaitych grup 
dzieci i młodzieży w Kościele w związku ze śpiewem używanym w liturgii 

                                                 
35 R. Pelczar, Kształtowanie wartości religijnych i moralnych uczniów szkół kościelnych 
w diecezji przemyskiej (XVI-XIX w.), [w:] Rodzina. Wartości. Przemiany, red. M. E. 
Ruszel, Stalowa Wola-Rzeszów 2010, s. 293. 
36 Ks. J. Tarnowski, Wprowadzenie do Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, [w:] 
[Sobór Watykański II], Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, [w:] Sobór Waty-
kański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Tekst polski, wyd. III, Pallotinum, Poznań 
1986 s. 303-312.  
37 [Cyt. za:] A. Rynio, Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, Lublin 1995, s. 9. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem. 
40 S. Dziwisz, Przesłanie Stanisława kard. Dziwisza, [w:] Wychowanie chrześcijańskie. 
Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 27. 
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Mszy św. lub nabożeństwach paraliturgicznych. Wpływ na powstawanie 
kościelnych grup śpiewaczych w Polsce miały i mają różne uwarunkowania 
zewnętrzne a także wewnętrzne potrzeby dzieci i młodzieży. Spośród ze-
wnętrznych uwarunkowań można wymienić co najmniej dwa. Pierwszym 
był wybór ks. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, co zaowocowało m.in. 
zorganizowaniem pielgrzymek papieskich do Polski (od 1979 r.), w trakcie 
których Jan Paweł II wygłaszał liczne homilie, przemówienia, pozyskując 
serca dzieci i młodzieży, wzbudzając w nich wiarę i chęć wspólnego chwa-
lenia Boga. Podczas pielgrzymek papieskich młodzież z serdecznością i 
zaangażowaniem poprzez śpiew wyrażała siebie, tworząc nową kulturę. 
Zawarta w homiliach Jana Pawła II personalistyczna pedagogika41 zaczęła 
przenikać do społeczności młodych ludzi i zaowocowała obficie rozwojem 
nowych inicjatyw religijno-kulturalnych42. Papież twierdził, że podstawo-
wym fenomenem kulturowym jest człowiek, a ważnym elementem kultury 
jest religia. Zdaniem o.Mieczysława Alberta Krąpca, „tylko zwierzęta są 

                                                 
41 Pedagogiczna myśl chrześcijańska znalazła szczególne ujęcie w pedagogice persona-
listycznej. Według tego nurtu każdy człowiek rozwija się jako osoba, a więc istota 
osobna, rozumna i wolna, dążąca do urzeczywistnienia swojego człowieczeństwa. 
Dlatego decydującego znaczenia nabiera czynnik przełamujący fatalizm dotyczący 
przekonania, że na kształtowanie człowieka najważniejszy wpływ mają czynniki biolo-
giczne (genetyczne) i środowiskowe. Upatruje się go w uwarunkowaniach osobowo-
ściowych, wpływających na formowanie rozwiniętej osobowości. Schemat 
personalistycznej struktury procesu wychowania uznaje za podstawowe trzy zmienne 
faktory: 1) Czynniki wewnętrzne – własne i charakterystyczne dla danej osoby (endo-
genne), związane z kategorią obrazu, widzianą jako dar i zadanie. Należą do nich cechy 
dziedziczne, wrodzone oraz stany somatyczne organizmu. 2) Czynniki zewnętrzne – 
(egzogenne) uważane za bodźce środowiskowe i czynniki nadprzyrodzone (czynnik 
łaski), wpływające na proces wychowania i pobudzające do rozwoju także czynniki 
własne (wrodzone). Mogą tu występować zarówno wpływy zamierzone, celowe, po-
chodzące ze środowiska społecznego (rodzina, szkoła, Kościół), jak i wpływy niezamie-
rzone – pochodzące z biosfery (klimat, krajobraz przyrodniczy, fauna i flora, 
środowisko lokalne, kulturalne itp.), tworząc razem tzw. cechy nabyte wychowanka. 3) 
Czynniki osobowościowe (duchowe) tworzone przez duchowość człowieka i w istocie 
związane z udzielaniem pozytywnych (lub negatywnych) odpowiedzi wychowanka na 
działanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych; ujawniałaby się tutaj szczególna 
rola wychowawcy, który powinien wspierać jednostkę w racjonalizowaniu jej doświad-
czeń, rozwijaniu możliwości i kształtowaniu odpowiedzialności za samego siebie i za 
wspólnotę (społeczność). To właśnie tu znajduje się najbardziej istotna siła wychowania 
i samowychowania. Osoba postrzegana jest jako najwyższe dobro (mówi o tym norma 
personalistyczna, według K. Wojtyły) – jak pisze o tym M. Nowak. Teorie i koncepcje 
wychowania. Warszawa 2008, s. 276-277. 
42 R. Ławrowska, Udział dzieci i młodzieży w polskiej praktyce scholi przy kościołach 
parafialnych, „Wychowanie Muzyczne”, r.: 2011, nr 1 [pobrano ze strony internetowej: 
http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_18.html, dostęp dn. 05.12.2012 r.]. 
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bezreligijne. Bez religii nie ma człowieka”43. Mówiąc o wychowaniu czło-
wieka, z konieczności dochodzimy do problematyki religii i religijności oraz 
kultury44. 

Pojęcie „kultura” należy rozumieć jako ogół wartości (dóbr) m.in. na-
ukowych, społecznych, artystycznych i technicznych stworzonych przez 
ludzi oraz procesy ich tworzenia45 (specyficznie człowiecze czynności i 
wytwory owych czynności ludzkich). Jan Paweł II ujął to w następujących 
słowach: „Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Jego 
życie jest kulturą również i w tym znaczeniu, że poprzez nią człowiek od-
znacza się i odróżnia od całej reszty istnień wchodzących w skład widzial-
nego świata, człowiek nie może obejść się bez kultury. Kultura jest 
właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. Każdy człowiek jest 
włączony w jakąś kulturę, zależy od niej [kultury] i na nią [kulturę] oddzia-
łuje. Człowiek jest jednocześnie dzieckiem i ojcem kultury, w której żyje. 
Kultura sprawia, że człowiek jest bardziej człowiekiem, jest ona [kultura] 
sposobem istnienia człowieka, człowiek też jest jedynym podmiotem, 
przedmiotem i celem kultury”46.  

Celem pedagogiki kultury jest tworzenie, a także kształtowanie oso-
bowości, która jako struktura duchowa ukierunkowana jest na wartości47. 
Kulturowa wizja człowieka stwarza podstawy rozwoju jego osobowości 
jako osoby pozostającej w określonych relacjach ze światem rzeczy oraz 
innych osób. Model kultury wynikający z tych wartości powoduje, że pierw-
szorzędnym i zasadniczym zadaniem kształtowania osobowości kulturowej 
jest nauczanie mające na celu wychowanie człowieka w taki sposób, żeby 
stawał się coraz bardziej człowiekiem, żeby bardziej „był” a nie tylko więcej 
„miał” 48. Kształtowana na podstawie takich założeń kultura staje się funda-
mentem „cywilizacji miłości” mogącej przezwyciężyć narastające w dzisiej-
szych czasach egzystencjalne zagrożenia dla człowieka i świata. Człowiek 
ma zawarte w swoich potrzebach fizycznych i psychicznych dążenie do 
przemiany rzeczywistości ponieważ tylko człowiek tworzy kulturę i tylko w 

                                                 
43 M. A. Krąpiec, Rozważania o wychowaniu. Lublin 2010, s. 82, 
44 M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008, s. 103. 
45 W. Okoń, Kultura, [w:] Nowy Słownik Pedagogiczny, Warszawa 2007, s. 209. 
46 Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone 2 czerwca 1980 roku w siedzibie UNESCO w 
Paryżu, „Więź”, r.: 1980, nr 7-8 [pobrano: http://laboratorium.wiez.pl/teksty-
korepetycje.php?przyszlosc_czlowieka_zalezy_od_kultury_przemowieni, dostęp dn. 
14.12.2012]. 
47  T. Kukołowicz. Miejsce kultury i tradycji w wychowaniu chrześcijańskim, [w:] 
Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 
2007, Lublin s. 482-492. 
48 Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Wiara i Kultura, [w:] Człowiek, wychowa-
nie, kultura. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 1993, s. 71. 
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niej i dzięki niej może żyć życiem prawdziwie ludzkim49. Kultura ujmowana 
w dziedzictwie tradycji chrześcijańskiej jako pewna cecha jakościowa bytu 
włączona w służbę doskonalenia wszelkiego stworzenia w drodze do pełni 
w Bogu, w czasach nowożytnych zaczyna nabierać innego znaczenia. Jej 
współczesne rozumienie Romano Guardini łączy z wyodrębnianiem się 
poszczególnych sektorów życia i dyscyplin wiedzy, które opowiadają się za 
autonomią. W ten sposób w czasach nowożytnych jako sektor niezależny od 
Boga i Objawienia ukazuje się często również kulturę. Staje ona jakby w 
polu relacji między człowiekiem – podmiotem a naturą i oznacza całość 
dzieł oraz autonomicznego działania człowieka. Kultura nie może być trak-
towana jako przypadkowa dekoracja człowieka, lecz jako coś konstytutyw-
nego, gdyż bez niej trudno byłoby mówić o człowieczeństwie. Dlatego jest 
ona istotna w wychowaniu, także chrześcijańskim i stanowi konieczną 
rzeczywistość w pedagogice oraz teologii50. 

Druga okoliczność zewnętrznych uwarunkowań powstawania różnych 
zgromadzeń dzieci i młodzieży wokół Kościoła i śpiewu kościelnego to 
odnowa dokonująca się stopniowo w Kościele posoborowym w Polsce, 
która sprzyjała ożywieniu specjalnych form pracy z dziećmi i młodzieżą, 
prowadzonych przez specjalizujące się w działalności wychowawczej zgro-
madzenia51. Ważnym, współczesnym zjawiskiem edukacyjnym, nie tylko w 
Polsce, ale i na całym świecie, jest poszukiwanie inspiracji w nauczaniu 
Jana Pawła II. Pedagogika chrześcijańska proponuje refleksję nad aktualny-
mi wartościami i celami wychowania w kontekście nauczania i wychowaw-
czych priorytetów Jana Pawła II wskazującego na następujące wartości 
społeczne, takie jak: praca, solidarność, miłość społeczna i wyobraźnia 
miłosierdzia.  

Dzięki pracy dokonuje się pomnażanie dobra wspólnego, stanowiące-
go dorobek narodu. Praca ma więc charakter pozytywny, twórczy, wycho-
wawczy, zasługuje na uznanie i nagrodę. Jan Paweł II podkreślał, że poprzez 
pracę człowiek nie tylko przetwarza przyrodę, ale „poniekąd bardziej staje 
się człowiekiem” (LE, nr 9). Jan Paweł II, odrzucając ideę walki rewolucyj-
nej, opartej na przemocy fizycznej, apelował o potrzebę dialogu, współdzia-
łania, solidarności, miłości i tworzenia nowatorskich rozwiązań w zakresie 
pomocy innym ludziom. Jest to niezwykle ważne i potrzebne, zwłaszcza w 
sektorach działalności związanych z pracą społeczną i w ogóle z pracą 
człowieka, w której wymagane są przewidywanie i odpowiedzialność52. 

                                                 
49 F. Adamski. Człowiek, wychowanie, kultura. Wybór tekstów, Kraków 1993, s. 201. 
50 M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008, s. 105-106. 
51 R. Ławrowska, Udział dzieci i młodzieży w polskiej praktyce scholi przy kościołach 
parafialnych. „Wychowanie Muzyczne” r.: 2011, nr 1 [pobrano: 
http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_18.html, dostęp dn. 05.12.2012 r.]. 
52 M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008, s. 373-375. 
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Spośród wielu różnych grup i zgromadzeń realizujących chrześcijań-
skie formy wychowania poprzez pracę społeczną53 na wyróżnienie zasługuje 
schola, której celem jest dostarczenie muzycznej oprawy dla różnorakich 
uroczystości religijnych, szczególnie podczas Mszy św. Jednym z ważnych 
(pozytywnych) elementów w ubogaceniu liturgii eucharystycznej jest muzy-
ka i śpiew, które spełniają istotną funkcję w przeżywaniu Mszy św. Istnienie 
samoistnej potrzeby ekspresji muzycznej u dzieci i młodzieży niewątpliwie 
pozytywnie warunkuje rozwój scholi w Kościele. Inną (negatywną) przy-
czynę mającą niewątpliwie duży wpływ na rozwój scholi jako specyficznej 
formy kulturowej w Polsce, możemy odnaleźć w polskiej szkole, w której 
współczesne modele edukacyjne powodowały stopniowe odejście od peda-
gogiki kultury, zwłaszcza od wychowania estetycznego (artystycznego), w 
tym od edukacji muzycznej54, mającej wszak wpływ na wszechstronny 
rozwój dzieci i młodzieży. Kształcenie muzyczne (jak dowiedziono) mło-
dych ludzi sprawia, że młodzież osiąga lepsze wyniki nauczania w zakresu 
wszystkich przedmiotów, ponadto zaś jest lepiej zorganizowana i sprawia 
mniej problemów wychowawczych55. 

Schola jako forma kulturowa od czasów średniowiecza posiada bogatą 
tradycję w kulturach europejskich oraz utrwaloną pozycję w muzyce ko-
ścielnej. Mimo że po Soborze Watykańskim II w liturgii Kościoła pozwolo-
no na śpiew w językach narodowych i nowe formy aktywności wiernych, w 
tym – scholę, do dnia dzisiejszego muzyka wokalna jest kultywowana w 
Kościele katolickim również w dawnej formie, tj. z zachowaniem śpiewu 
gregoriańskiego w repertuarze śpiewów liturgicznych. Współczesna schola 
spełnia m.in. dwie funkcje. Pierwsza, zasadnicza funkcja scholi dotyczy 
celów liturgicznych, przeżywania Ofiary i Zmartwychwstania, głoszenia 
chwały Bożej. Druga, istotna funkcja scholi natomiast związana jest z indy-
widualnym przeżywaniem estetyczno-sakralnym śpiewaków, ich przygoto-
waniem muzycznym oraz edukacją muzyczną56, która wywiera korzystny 
wpływ m.in. na rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się 
dzieci i młodzieży na temat poznawanej muzyki, rozbudza wyobraźnię, 
wzbogaca zasób słownictwa, kształtuje procesy myślowe57. Wykazano także 

                                                 
53 P. Poręba, Wychowanie religijne w rodzinie, [w:] Wychowanie w rodzinie, red. F. 
Adamski, Kraków 2010, s. 99-103. 
54 R. Ławrowska, Udział dzieci i młodzieży w polskiej praktyce scholi przy kościołach 
parafialnych. „Wychowanie Muzyczne” r.: 2011, nr 1 [pobrano: 
http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_18.html, dostęp dn. 05.12.2012 r.]. 
55 W. A. Sacher, Słuchanie muzyki a kształtowanie emocjonalności dzieci, Katowice 
2004, s. 137. 
56 R. Ławrowska, Udział dzieci i młodzieży w polskiej praktyce scholi przy kościołach 
parafialnych. „Wychowanie Muzyczne” r.: 2011, nr 1 [pobrano: 
http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_18.html, dostęp dn. 05.12.2012 r.]). 
57 W. A. Sacher, Słuchanie muzyki a kształtowanie..., op. cit., s. 140. 
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pozytywny wpływ edukacji muzycznej na procesy poznawcze, myślenie, 
ponieważ kontakt z muzyką stanowi okazję do wzbogacenia sposobów 
myślenia oraz poznawania rzeczywistości w różnych jej aspektach, sprzyja 
poznawaniu przez dzieci własnej psychiki, głównie uświadamianiu sobie 
własnych przeżyć i potrzeb emocjonalnych, jak również rozpoznaniu prze-
żyć i potrzeb emocjonalnych u rówieśników, sprzyja rozwojowi uczuć i 
postaw estetycznych58. Edukacja muzyczna opiera się na realizacji treści 
umuzykalniania poprzez stosowanie takich form wychowania muzycznego 
jak: słuchanie piosenek, własny śpiew, nauka gry na instrumentach, spo-
strzeganie i określanie różnych zjawisk akustycznych, rozpoznawanie pio-
senki na podstawie melodii. Duże znaczenie ma śpiewanie piosenek 
zespołowo59. 

Śpiew i muzyka zawsze towarzyszyły człowiekowi, wyrażały jego 
emocje, tęsknoty i nadzieje. Stąd też muzyka stała się stałym elementem 
liturgii Kościoła katolickiego. Liturgia, jak mówi Konstytucja o Liturgii 
Świętej, jest pierwszym i niezastąpionym źródłem, z którego wierni czerpią 
ducha prawdziwie chrześcijańskiego. W wychowaniu religijnym dziecka 
chodzi wszak o wyrobienie w wychowanku ducha chrześcijańskiego, ufor-
mowanie jego postawy religijnej, uświadomienie dobrodziejstw życia w 
łasce i pogłębienie świadomości apostolskiej. Włączanie dziecka w liturgię i 
życie liturgiczne Kościoła powiązane jest także z praktykami religijnymi 
wychowanka, z oddawaniem należnej czci Bogu i odpowiedzią na wezwanie 
do wiary60. Obecnie muzyka religijna jest wykonywana nie tylko w kościo-
łach (świątyniach), lecz i poza nimi przez różnych wykonawców. Oprócz 
chorału gregoriańskiego i kolęd, wykonywane są również inne formy muzy-
ki chrześcijańskiej na cześć Boga. Refleksja związana z wykonywaniem 
pieśni kościelnych dotyczy głównie kwestii wzruszenia wykonywanym 
śpiewem oraz zagadnienia tzw. rozważań religijnych nad tekstem pieśni 
wykonywanych np. przez scholę podczas występów. Poza wzruszeniem 
(emocjami), ważnymi, pozytywnymi cechami (wartościowymi elementami) 
scholi są m.in.: życzliwa atmosfera, przyjemność (śpiew dla przyjemności), 
integracja w grupie, zawieranie przyjaźni, wytwarzanie pozytywnych emo-
cji, motywacyjny stres związany z występami, radość i satysfakcja z osią-
gnięć w konkursach i przeglądach. Dla wielu osób radosny śpiew 
wzbogacony gestami jest sposobem modlitewnego zaangażowania się w 
liturgię. Śpiew, mimo że dla dziecka często jeszcze nie do końca zrozumiały, 
zawsze wykonywany jest z wielkim entuzjazmem. Dlatego z punktu widze-

                                                 
58 M. Przychocińska, Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju, Warszawa 
1989, s. 52-59. 
59 A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2005, s. 98-99. 
60 P. Poręba, Wychowanie religijne w rodzinie, [w:] Wychowanie w rodzinie, red. F. 
Adamski, Kraków 2010, s. 107. 
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nia pedagogiki śpiew w scholi i uczestnictwo dziecka w jej zajęciach mu-
zycznych (np. próbach śpiewu) przyczynia się do kształtowania osobowości 
chrześcijańskiej, wychowania religijnego, modelowania postaw kulturo-
wych, rozwoju edukacji muzycznej. W wyniku uczestnictwa dzieci i mło-
dzieży w scholi pogłębiają się motywacje do zajmowania się muzyką, 
formowane są zainteresowania związane z muzyką. U niektórych wycho-
wanków schola przyczynia się do uczestniczenia w życiu muzycznym po-
przez naukę w szkole muzycznej, profesjonalną grę na instrumentach, 
przynależność do chórów61.  

Schole realizują swój repertuar najczęściej podczas Mszy św. Do in-
nych form aktywności scholi należą: wykonywanie rozmaitego repertuaru 
muzycznego (programów artystycznych) w czasie różnych okolicznościo-
wych wydarzeń religijnych, uroczystości kościelnych i parafialnych, udział 
w koncertach, ubogacanie akademii szkolnych, pielgrzymek, jasełek, prze-
glądów grup oazowych, a także uczestnictwo w festiwalach muzyki chrze-
ścijańskiej62. Pracę i działalność uczestników scholi uznaje się za metodę 
przeżyciowo-wychowawczą tak zwanych dziecięcych rekolekcji zamknię-
tych (stworzonych przez ks. Franciszka Karola Blachnickiego, twórcę oaz), 
które niewątpliwie można zaliczyć do pozytywnych praktyk pedagogiki 
religijnej i chrześcijańskiej pedagogiki kultury. W scholi (która w istocie jest 
obecnie jako diakonia muzyczna częścią tzw. oazy, tj. Ruchu Światło-
Życie), wytwarza się specjalne środowisko życia, poprzez które realizuje 
określony system wartości wynikający z ideału Nowego Człowieka63, zinte-
growanego, „posiadającego siebie w dawaniu siebie”, wychowanka, którego 
człowieczeństwo rozwija i kształtuje praca w scholi64. Dzieci i młodzież 
zaangażowana w działalność scholi efektywnie spędzają swój wolny czas. 

                                                 
61 M. Przychocińska, Wychowanie muzyczne – idee, treści, kierunki rozwoju, Warszawa 
1989, s.48-51. 
62 R. Ławrowska, Udział dzieci i młodzieży w polskiej praktyce scholi przy kościołach 
parafialnych. „Wychowanie Muzyczne” 2011, nr 1 [pobrano: 
http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_18.html, dostęp dn. 05.12.2012 r.). 
63 Ideał nowego człowieka posiada rysy ponadczasowe, absolutne. Jest to bowiem obraz 
człowieka odpowiadający na myśli Boga-Stwórcy. Obraz ten jest odczytywany w 
Biblii, zawierającej objawienie myśli Bożej. Jest także w formie czystej, abstrakcyjnej 
formułowany przez myśl filozoficzno-teologiczną. Jednakże ten obraz człowieka musi 
być realizowany w konkretnych uwarunkowaniach historycznych. One wyznaczają 
sposób jego urzeczywistniania w danej epoce. Tym sposobem zainteresowana jest 
pedagogika jako nauka praktyczna, mająca określić nie tylko cel, ale drogi i sposoby, 
czyli metody, jego osiągnięcia, szuka źródeł kryzysu współczesnej cywilizacji, często 
próbując zarysować fenomenologię człowieka współczesnego lub odwrotnie, próbując 
wyjaśnić człowieka jako swoisty produkt cywilizacji i ducha czasu (jak napisał S. 
Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2007, s. 166-171). 
64 A. Seredyńska, Dynamika rekolekcji ignacjańskich w formacji duchowej młodzieży 
ruchu Światło-Życie w Polsce, Kraków 2004, s. 119. 
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Podczas prowadzenia zajęć ćwiczeniowych (prób scholi) przygotowywany 
jest plan spotkań i określa się repertuar dla konkretnej Mszy św. Młodzi 
chętnie uczestniczą w spotkaniach (próbach), ucząc się tym samym aktyw-
nego udziału w liturgii Mszy św., poznając treści niedzielnych czytań litur-
gicznych, pieśni religijnych, ćwicząc emisję głosu, poprawność wymowy, 
ucząc się zasad dobrego współżycia we wspólnocie poprzez radość, śpiew i 
zabawę. Zawierają przy tym często przyjaźnie, budują poprawne relacje 
międzyosobowe, bezpośrednio przygotowują się do dobrego i godnego 
uczestnictwa w liturgii eucharystycznej, tworząc specyficzne środowisko 
religijno-wychowawcze. Warto w tym miejscu zaprezentować przykładowe 
wypowiedzi uczestniczek scholi65 (wywiad, wypowiedzi otwarte) na temat 
ich pracy i działalności w scholi: 

Magdalena, l. 14 lat, uczennica gimnazjum: 
„W scholi zaczęłam śpiewać od początku jej założenia, ponieważ 

wiedziałam, że to coś dla mnie. Gdy śpiewam w scholi, mogę wyrazić to, co 
czuję do Pana Boga, dostrzec, że jest On dla mnie najważniejszy. Dzięki 
pracy w scholi w pełni uczestniczę we Mszy św. Od tego czasu zaczęłam 
bardziej rozumieć czytania liturgiczne i pieśni, których się uczymy. Zyskała 
na tym moja edukacja muzyczna, ponieważ uczymy się odpowiednio śpie-
wać, kształtować swój głos. Na warsztatach muzycznych uczymy się grać na 
gitarze. Oprócz śpiewania, robimy różne fajne rzeczy. Wspólnie spędzamy 
wolny czas. Latem organizujemy ogniska, a zimą kuligi. Wyjeżdżamy na 
różne spotkania, gdzie zawieramy nowe przyjaźnie. Razem dużo rozma-
wiamy, żartujemy, a także zwierzamy się z problemów, które nas dręczą. 
Śpiewając Panu Bogu, staję się szczęśliwszym człowiekiem”. 

Paulina, l. 16 lat, uczennica liceum: 
„Śpiew w scholi to dla mnie piękne doświadczenie. Cenię sobie 

wspólnotę osób, z którymi śpiewam, jeszcze bardziej cenię to, że mogę 
śpiewać, tak po prostu, że mogę tym śpiewem się modlić. Dzięki pracy w 
scholi stałam się bardziej pobożna i pokorna wobec Boga. Zaczęłam moc-
niej wierzyć w Syna Bożego. Praca w scholi przede wszystkim umocniła 
mnie w wierze w Jezusa. Dzięki niej zaczęłam głębiej przeżywać liturgię 
Mszy św., wpłynęło to także na moją znajomość Pisma Św., które bardziej 
rozumiem. Skorzystała na tym również moja edukacja muzyczna. Poprzez 
udział w występach nauczyłam się śpiewać, nie odczuwając wstydu przed 
innymi ludźmi. Działalność w scholi to nie tylko sam śpiew, to również 
wspólne wyjazdy, to radosne spędzanie czasu ze wspaniałymi ludźmi. Teraz 

                                                 
65 Wywiad został przeprowadzony w grudniu 2012 r. z członkami polskiej scholi pn. 
„Margaretki” działającej przy Kościele p.w. Świętej Rodziny w parafii Huta Komorow-
ska, Diecezja Sandomierska. Schola funkcjonuje od 2009 r., w jej skład wchodzi dwa-
naścioro dziewcząt w różnym wieku, spotkania odbywają się w salce przy kościele co 
najmniej raz w tygodniu. 
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już nie marnuję swojego czasu na siedzenie przed komputerem czy telewi-
zorem, bo w scholi nie ma miejsca na nudę. Dzięki uczestnikom naszej 
scholi nauczyłam się, że nie jestem zdana tylko na siebie, lecz zawsze znaj-
dzie się ktoś, kto mi pomoże, gdy mam jakiś problem. Stałam się również 
bardziej punktualna. Staram się nie spóźniać na nasze spotkania, bo wtedy 
coś ważnego może mnie ominąć. Pracujemy z różnymi ludźmi, dlatego 
nauczyłam się, że trzeba każdego akceptować, ponieważ człowieka powinno 
się ocenić po jego duszy, zachowaniu, a nie po jego czynnikach zewnętrz-
nych”. 

Katarzyna, l. 13, uczennica gimnazjum: 
„W scholi pracuję ok. 3 lat, praca ta dostarcza mi wiele wartości reli-

gijnych. Pogłębia moją wiarę i wiedzę religijną, a także pomaga odnaleźć 
miejsce w życiu, dostrzec rzeczy ważne. Dzięki tej pracy zawsze chętnie i 
aktywnie uczestniczę we Mszy św. oraz bardziej świadomie i pełniej uczest-
niczę w przeżywaniu liturgii. Praca w scholi pomogła mi także w poznawa-
niu czytań liturgicznych, ponieważ nasze teksty odnoszą się do ich 
fragmentów. Poznałam również wiele nowych pieśni religijnych, których 
wcześniej nie umiałam śpiewać. Praca w scholi wpłynęła też pozytywnie na 
moją edukację muzyczną. Śpiewam czysto i z intonacją, podczas warsztatów 
muzycznych nauczyłam się grać na gitarze. Ale schola to nie tylko śpiewa-
nie. To także wspólnie spędzony czas, wyjazdy, zabawa. Często organizuje-
my latem ogniska, a zimą kuligi, wyjeżdżamy na różne spotkania, gdzie 
dużo śpiewamy i poznajemy nowych ludzi, którzy lubią spędzać czas po-
dobnie jak my. Praca w scholi ukształtowała mnie również pod względem 
działalności artystycznej. Często na wiosnę robimy wszyscy razem palmy na 
Niedzielę Palmową, aby kościół był pięknie ozdobiony. Schola daje mi 
wiele radości. Chętnie współpracuję z koleżankami, które są w różnym 
wieku. Dużo rozmawiamy i żartujemy. Na sobotnich spotkaniach opowia-
damy sobie, jak nam minęły dni, co nowego przyniosły, [czego] nauczyły. 
Praca w scholi nauczyła mnie także samodyscypliny, wytrwałości, punktu-
alności i tolerancji. Przede wszystkim widzę, że schola to grupa świetnych 
ludzi, którzy dzięki wspólnej pracy tworzą niesamowitą oprawę liturgii. 
Wspólna modlitwa, cudowne pieśni, wyjazdy, radość nasza oraz tych, którzy 
nas słuchają lub z nami śpiewają – wszystko to sprawia, że jestem szczęśli-
wa, będąc jedną z [osób] śpiewających w scholi”. 

Maria, l. 19 lat, studentka, założycielka scholi: 
„Uczestnictwo w scholi przynosi mi wiele wartości religijnych. Dzięki 

temu pogłębiam swój sens życia z Bogiem, odczuwam Jego obecność i 
dostrzegam działanie Ducha Świętego. Mogę swobodnie bez skrępowania 
wyrażać swoją miłość i uwielbienie do Pana. Dzięki pracy w scholi w pełni i 
aktywnie uczestniczę we Mszy św. Uczę się pięknych pieśni, których frag-
menty odnoszą się do czytań liturgicznych, powoduje to, że bardziej rozu-
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miem te wyjątkowe słowa Jezusa kierowane do nas. Praca w scholi wpływa 
szczególnie dobrze na rozwój edukacji muzycznej, korzystnie wpływa na 
naukę odpowiedniej dykcji, kształtowanie głosu, by stawał się coraz pięk-
niejszy, a co najważniejsze uczestnicy scholi uczą się śpiewać w grupie, 
słuchając siebie nawzajem. Schola to mała wspólnota, gdzie razem spędza-
my wolny czas. Organizujemy różne wyjazdy, podczas których poznajemy 
młodych wspaniałych ludzi. Tak zorganizowany wolny czas dostarcza nam 
wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Praca z grupą uczy nas tolerancji i 
wzajemnego zrozumienia względem drugiego człowieka. Staramy się by 
nasza modlitwa poprzez wspólny śpiew prowadziła nas do świętości”. 

Garnięcie się młodzieży do śpiewu w scholi jest zjawiskiem zrozu-
miałym i naturalnym, ponieważ odnajduje ona tam wartości uniwersalne, 
odczucie sacrum, przeżycia estetyczne, spotkanie z Bogiem, wspólnotę 
kulturową i własną tożsamość. Problematyka uczestnictwa i aktywności 
muzycznej dzieci i młodzieży w scholi jest przedmiotem zainteresowania 
środowisk i organizacji kościelnych. Natomiast rzadko interesują się tym 
zjawiskiem pedagodzy, wychowawcy i humaniści, a przecież jest to z pew-
nością interesujący obszar życia, zainteresowań i aktywności dzieci oraz 
młodzieży66. 

Istnieje ścisły, wewnętrzny związek pomiędzy wychowaniem humani-
stycznym a wychowaniem religijnym. Sobór Watykański II podstawę cało-
ściowego i harmonijnego ujmowania zadań wychowawczych widzi w 
nakazie ewangelizacyjnym, które powinno realizować nauczanie Kościoła67. 
Przekaz wiary jest współcześnie dla Kościoła ciągle aktualnym wyzwaniem, 
szczególnie dlatego, że obserwuje się rosnące potrzeby pogłębiania ducho-
wości, odnajdywania Pana Boga z sytuacjach życiowych i poszukiwania 
nowych sposobów kształtowania religijności68 oraz efektywności wychowa-
nia chrześcijańskiego, opartego na wartościach i ideałach ponadczasowych 
takich jak: miłość, dobro i piękno69. W życiu religijnym sporo miejsca 
zajmują również kwestie wychowania dzieci i młodzieży do „bycia Kościo-
łem”, czyli do chrześcijańskiego świadectwa wiary, nadziei i miłości70. 
Wykształcenie młodego pokolenia stanowi naczelne zadanie narodu, pań-

                                                 
66 R. Ławrowska, Udział dzieci i młodzieży w polskiej praktyce scholi przy kościołach 
parafialnych, „Wychowanie Muzyczne”, r.: 2011, nr 1 [pobrano: 
http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_18.html, dostęp dn. 05.12.2012 r.]. 
67 K. Majdański, Wspólnota życia i miłości, Łomianki 2001, s. 323-324. 
68 T. Kowalczyk. Korelacja szkolnej katechezy dzieci pierwszokomunijnych z parafialną 
katechezą ich rodziców, [w:] W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-
empiryczne, red. J. Stala, E. Osewska, Tarnów 2007, s. 181. 
69 A. Rynio, Wychowanie religijne dziecka w rodzinie, [w:] Leksykon pedagogiki rodzi-
ny, red. J. Kułaczkowski, Warszawa 2011, s. 213-231. 
70 P. Kurzela, Przekazywanie wiary w wychowaniu rodzinnym, [w:] Rodzina wartością – 
wartości rodzinne, red. A. Drożdż, P. Kurzela, Katowice 2009, s. 35-56. 
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stwa i Kościoła. Człowiek jest bytem potencjalnym rozwijającym się w 
łonie matki, społeczeństwa i ostatecznie w łonie Boga. Kształcenie i wy-
chowanie człowieka jest zatem permanentne, z tym, że zgodnie z ludzką, 
dynamiczną naturą społeczną w pierwszym okresie życia, do osiągnięcia 
pełnej dojrzałości konieczna jest pomoc innych osób71. Wychowanie czło-
wieka jest bardzo trudnym i odpowiedzialnym zadaniem. Człowiek, aby w 
pełni urzeczywistnił swoje człowieczeństwo, powinien mieć możliwość 
doświadczania wielu sytuacji wychowawczych72, których należy szukać w 
różnych środowiskach. Jednym z nich niewątpliwie jest schola w Kościele. 
 
Streszczenie polskie / Abstrakt 
 

Wychowanie - to proces, który ma największy wpływ na prawidłowe 
kształtowanie osobowości dziecka. To jedno z najważniejszych pojęć w 
pedagogice. Specyficzne miejsce w rozumieniu celu wychowania zajmuje 
katolicka koncepcja wychowania. Wynika to stąd, że chrześcijaństwo jest 
religią objawioną przez Boga ujawniającego się jako Osoba pełna miłości. 
Celem wychowania chrześcijańskiego, które jest kontynuacją Bożego wy-
chowania, wyrażającego się we współdziałaniu człowieka z łaską Bożą, jest 
ukształtowanie człowieka doskonałego, chrześcijanina będącego człowie-
kiem wzorującego się na działaniu Chrystusa. Refleksja związana z poję-
ciem „wychowanie chrześcijańskie” związana jest z rozważaniem na temat 
wartości, jakie powinny być wnoszone w dziedzinę wychowania oraz przy-
gotowanie młodzieży do życia w duchu religijności – stanowić fundament 
tego procesu i przygotowania młodzieży. Istotną rolę w tych działaniach 
spełniała też edukacja moralna. Dzisiaj nie brakuje wśród młodzieży w 
Polsce i na całym świecie grup wrażliwych na duchowe wartości, szukają-
cych pomocy i oparcia w procesie dojrzewania ich chrześcijańskiej osobo-
wości. Dużą rolę odgrywa w tym procesie uczestnictwo i praca na rzecz 
scholi, która zajmuje się muzyczną oprawą podczas różnorakich uroczysto-
ści religijnych, szczególnie Mszy św. 
 
The title in English: 
 
Christian education of children and youth through educational dimen-
sions of the church choir 
 
 

                                                 
71 M. Krąpiec, Rozważania o wychowaniu, Lublin 2010, s. 9. 
72 A. Skreczko, Wychowanie chrześcijańskie wyzwaniem dla szkoły, „Studia nad Rodzi-
ną”, r. 2008, nr 22-23, s. 259-274. 
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Summary / Abstract 
 

Upbringing is a process which has the greatest influence upon the 
correct formulation of a child personality. It is one of the most important 
notions in pedagogy. A specific place in understanding the goal of upbring-
ing is taken by the catholic concept of education. It is because Christianity is 
a religion revealed by God disclosing himself as a person full of love. The 
purpose of Christian upbringing/education, which is a continuation of God's 
pedagogy, expressed in human interaction with God's grace, is to form a 
perfect man, a Christian who is following Christ. Reflection concerning the 
phrase "Christian education" is associated with the study of the values 
that/which should be introduced in the field of education and preparing 
young people for life in the spirit of religion. The essential role in these 
activities was played by moral education. Today we do not observe a short-
age of those among the youth in Poland and all over the world, who would 
be sensitive to spiritual values and look for help and support in the process 
of maturation of their Christian personality. A great role in this process 
belongs to the participation and work for the church choir, which offers a 
musical frame for various religious ceremonies, especially the Mass. 
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