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Wbrew powyższym rozważaniom, personalizm nie jest jedynie teorią, 

która nie może znaleźć zastosowania w codzienności. Trzeba, bowiem, 

zaznaczyć, że personalizm jest jednym z tych nurtów, które można zasto-

sować w wielu dziedzinach życia, a przez to też jego wartość diametralnie 

wzrasta, nie tylko jako nurtu w filozofii, ale pewnego rodzaju schematu 

działania dostarczającego odpowiednich narzędzi do tego, by móc się roz-

wijać w odpowiedni sposób [Słomski, 1996]; [Słomski, 2000]; [Słomski, 

2006]; [Słomski, 2008].  

Jednym z praktycznych ujęć personalizmu jest personalizm ekonomicz-

ny, który charakteryzuje się przede wszystkim dostosowywanie zasad 

obowiązujących w ekonomii do potrzeb, oczekiwań i możliwości człowie-

ka, a przez to też ekonomia staje się zupełnie inną, zdecydowanie bardziej 

przyjazną dziedziną, która jest determinowana przez szereg nowych wa-

runków [Słomski, 2003]; [Słomski, 2002].  

Najważniejszymi zasadami, które rządzą personalizmem ekonomicznym 

są zasady takie jak [Gronbacher, 1999]: 
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 Prymat jednostki nad innymi elementami ekonomii – najważniej-

szym elementem życia gospodarczego jest przede wszystkim jednostka, a 

cała gospodarka jest efektem działań człowieka, który podejmuje działania 

mające na celu zapobieganie pojawianiu się wszelkich niedoborów i pro-

blemów o charakterze ekonomiczno – gospodarczym. W tym przypadku, 

wszystko co ma miejsce w gospodarce zaczyna się przede wszystkim od 

tego, jakiego rodzaju decyzje podejmie człowiek, jakich wyborów dokona. 

Tutaj gospodarka istnieje dla osoby, a co za tym idzie całe życie gospodar-

cze musi być podporządkowane jednostce, a wszystkie decyzje o charakte-

rze gospodarczym muszą być podejmowane z uwzględnieniem dobra po-

szczególnych jednostek i całego społeczeństwa.  

 Kapitał ludzki, czyli tworzenie i sama twórczość – jednym 

z podstawowych i najważniejszych dóbr jest tutaj jednostka. Każde inne 

dobro, aby mogło zostać w pełni wykorzystane musi być odpowiednio 

zagospodarowane przez człowieka, dzięki jego inteligencji i pracy. Im 

większy i bardziej zaawansowany jest postęp technologiczny, tym bardziej 

oczywiste wydają się być te powiązania. Człowiek jest tutaj największym 

bogactwem i trzeba z niego w pełni korzystać.  

 Zapewnienie godności ludzkiej pracy, przy powołaniu do przed-

siębiorczości – dzięki temu, że uznaje się kapitał ludzki można również 

uznać godność ludzkiej pracy, a co za tym idzie można dojść do wniosku, że 

praca nie zawsze musi być męką, ale może być traktowana jako ogromne 

doświadczenie, powołanie człowiek, dzięki któremu może się realizować. 

Jedną z ważniejszych cech człowieka jest jego przedsiębiorczość i powi-

nien z niej w pełni korzystać  

 Niezależny rozwój człowieka, czyli wytwórczość połączona 

z personalizmem – cała działalność wytwórcza wraz z jej rezultatami po-

winna być podporządkowana celom ludzkim, a także powinno się znaleźć 

sposoby, za pomocą których człowiek będzie mógł się rozwijać i w pełni 

będzie mógł wykorzystywać swój potencjał.  

 Uczestnictwo  każdy człowiek, niezależnie od stopnia swojego 

rozwoju powinien mieć prawo do inicjatywy gospodarczej, do podejmo-
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wania własnych działań, do pracy twórczej, a także do godnych warunków 

pracy i płacy. Jest to jedna z podstawowych i integralnych części każdego 

społeczeństwa i każdej jednostki, która na to społeczeństwo się składa. 

Dzięki niemu, każdy może zachować swoją wartość, pokazać swoje umie-

jętności jak również nieustannie się rozwijać. Przy jej pomocy człowiek 

może doznawać swojej godności, nie jest alienowany i potrafi działać na 

rzecz większej społeczności. 

 Ekonomiczne dobro wspólne, czyli pomocniczość: „Zasada po-

mocniczości stwierdza, że,,społeczność wyższego rzędu nie powinna inge-

rować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu, pozbawiając ją 

kompetencji, lecz raczej winna wspierać ją w razie konieczności i pomóc w 

koordynacji jej działań z działaniami innych grup społecznych, dla dobra 

wspólnego”. Zasada pomocniczości pochodzi z tradycji prawa naturalnego 

i katolickiej nauki społecznej. Jej konsekwencje są głębokie; wskazuje ona 

granice dla słusznych powinności państwa i nakłada obowiązki na instytu-

cje niższego rzędu, takie jak wspólnota lokalna, rodzina, Kościół, a także na 

jednostkę, zobowiązując instytucje niższego rzędu do wypełniania pew-

nych funkcji moralnych i praktycznych, istotnych dla funkcjonowania do-

brze zorganizowanego i wolnego społeczeństwa. Jako pojęcie filozoficzne 

stanowi ona intelektualne ramy dla porządku społecznego zakorzenionego 

w wierze chrześcijańskiej i ludzkiej wolności. Nie daje ona i nie może da-

wać gotowych odpowiedzi na konkretne problemy, np. jak wysokie po-

winny być podatki, w jakim stopniu winny być oddzielone religia i polityka, 

jak hojne winno być państwo opiekuńcze lub czy w ogóle powinno istnieć? 

Problemy te pozostają sprawą roztropnej oceny okoliczności. Pomocni-

czość stanowi zasadę, zgodnie z którą można podejmować takie roztropne 

decyzje” [Gronbacher, 1999].  

Dodatkowo, należy się tutaj również zastanowić nad tym, jak „instytucje 

najlepiej spełniają określone funkcje społeczne i ustanowić ochronę tych 

dziedzin. Nie oznacza to, że funkcje nie zachodzą na siebie. Na przykład, 

biznes jest miejscem przedsiębiorczości, ale może się okazać, że przedsię-

biorstwo rodzinne należy do najefektywniejszych. Wspólnota lokalna mo-
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że podjąć działania charytatywne, które uzupełniają działania Kościoła. Nie 

należy jednak zapominać, że każda instytucja posiada swą pierwszorzędną 

funkcję, której inne instytucje często nie podejmują. Rynek jako instytucja 

społeczna zasługuje na znaczny stopień ochrony przed nieuzasadnionymi 

ingerencjami. Jest tak zwłaszcza z uwagi na to, że struktury polityczne 

mają pokusę ingerowania w działalność rynkową. Jeśli rynek ma funkcjo-

nować prawidłowo  wytwarzając konieczne dobra i usługi dla zaspokoje-

nia ludzkich potrzeb i życzeń  to potrzebuje on swobody działania bez 

nieuzasadnionych ingerencji. Tylko respektując zasadę pomocniczości 

możemy mieć nadzieję na osiągnięcie jakiegoś stopnia ekonomicznego 

dobra wspólnego” [Gronbacher, 1999]. 

 Ograniczenia rynku [Gronbacher, 1999] – wolny rynek stanowi 

jedną z podstawowych społecznych wolności oraz cnót. Nie można jednak 

dopuścić do sytuacji, w której zasady rządzące wolnym rynkiem będą za-

sadami absolutnymi a całe życie ludzkie zostanie zredukowane do mini-

mum. Trzeba, bowiem, podkreślić, że wiele elementów obecnych 

w ludzkim życiu nie pojawia się na rynku, a przez to też jest on mocno 

ograniczoną instytucją. Do tego, aby rynek ten zawsze działał konieczne 

jest to, by nieustannie był on otwarty na wpływy z różnego rodzaju insty-

tucji moralnych oraz kulturowych, w ramach tych wartości, w których na 

co dzień funkcjonuje.  

 Skłonienie się w stronę osób uboższych: solidarność oraz spra-

wiedliwość społeczna – los najbiedniejszych i tych, którzy nie potrafią w 

odpowiedni sposób kierować swoim życiem jest jedną z podstawowych 

trosk współczesnej ekonomii. Każde społeczeństwo powinno zajmować się 

losem tych osób, sprawiać, by nie czuli się oni poszkodowani, a także by 

profity płynące z dobrze rozwijającej się gospodarki były sprawiedliwie 

rozdzielane pomiędzy wszystkimi uczestnikami tej gospodarki.  

Większość z omówionych zasad wdrożona jest w codzienne funkcjono-

wanie gospodarki i stara się określić najważniejsze jej zasady i w taki spo-

sób determinować jej rozwój, by był on korzystny przede wszystkim dla 

ludzi, którzy stanowią integralną część tej gospodarki [Gronbacher, 1999]. 
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Innym przykładem odniesienia personalizmu do codzienności jest per-

sonalizm w pedagogice, która zajmowała się przede wszystkim koncepcją 

człowieka i jego miejscem w procesie pedagogicznym [Kiereś, 2009: 224-

228]. W wychowaniu tym dąży się przede wszystkim do tego, by człowiek 

się samodoskonalił, nabywał cechy i doświadczenia, które pozwolą mu na 

ciągły rozwój i kreatywne podejście do pojawiających się problemów 

[Słomski, 2003].  

W tym przypadku, najwyższym celem wychowania jest takie pokiero-

wanie wychowankiem, by nie tylko był świadomy swojego procesu rozwo-

ju, ale przede wszystkim, by wiedział on w jaki sposób uczestniczyć w tym 

rozwoju i jak nim kierować, by był on możliwie jak najbardziej efektywny 

[Kiereś, 2009]. Najważniejszymi dziedzinami pedagogiki stają się tutaj: 

 wychowanie fizyczne, 

 wychowanie intelektualne,  

 wychowanie moralne.  

Personalistyczne ujęcie pedagogiki pozwala na uwypuklenie znaczenia 

indywidualnego poszczególnych wartości jak również tych, które są istot-

ne dla wspólnego życia i wychowania w społeczności. Dodatkowo, duży 

nacisk kładzie się tutaj również na pojęcie dobra wspólnego i jego posza-

nowanie jako jednej z podstaw życia społecznego [Słomski, 2002]; [Słom-

ski, 2003]; [Słomski, 2008a]; [Słomski, 2004]; [Słomski, 2005].  

W personalizmie pedagogicznym, chodzi przede wszystkim o to, by 

uczeń sam, przy niewielkiej pomocy nauczyciela dążył do rozwoju, chciał 

poszerzać swoje horyzonty i dbać o swój wewnętrzny charakter [Słomski, 

2000a]; [Słomski, 1998]; [Słomski, 1998a].  

Jak więc widać, mimo iż personalizm może być postrzegany jako myśl 

stricte filozoficzna, można ją równie dobrze odnieść do życia codziennego, 

gdzie we współczesnym świecie odgrywa niezwykle ważną rolę [Słomski, 

1996]; [Słomski, 2000]; [Słomski, 2006]; [Słomski, 2008].  

Najważniejszymi zasadami, które mają odzwierciedlenie w praktyce, 

a które nieodłącznie wiążą się z personalizmem są zasady: 

 stawianie człowieka na pierwszym miejscu,  
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 umożliwienie mu nawiązywania relacji z innymi, 

 dbanie o jego potrzeby, 

 umożliwienie mu ciągłego rozwoju, 

 nacisk na wartości humanistyczne,  

 sprawiedliwość,  

 pomocniczość, 

 wszystkie działania podporządkowane człowiekowi,  

 nacisk na nawiązywanie relacji międzyludzkich. 

W dobie globalizacji i ciągłego ujednolicania wartości, którymi człowiek 

powinien się kierować, coraz większy nacisk kładzie się na wspólnotę, na 

dobro wspólne i na rozwój ogólny. Dodatkowo, do takiego przekonania 

doprowadza również ogromne przywiązanie do pieniądza, do material-

nych wartości i dążenie do zaspokojenia swoich wyłącznie materialnych 

potrzeb.  

Współczesna ludzkość całkowicie jest zdominowana przez materialne 

potrzeby i dążenie do realizacji ich za wszelką cenę. Dlatego też, tak ważne 

jest, aby pojawił się system czy też nurt, który zwróci uwagę na elementy 

inne niż materializm, dążenie do cywilizacyjnego rozwoju i chęć zyskania 

większych korzyści materialnych [Słomski, 1996]; [Słomski, 2000]; [Słom-

ski, 2006]; [Słomski, 2008].  

Personalizm odgrywa dziś tak ważną rolę ponieważ dotyka on prak-

tycznie każdej dziedziny życia. Jest więc obecny m.in. w:  

 gospodarce, 

 ekonomii, 

 psychologii, 

 socjologii, 

 relacjach społecznych, 

 wyznania i poglądy, 

 etyce, 

 nauce,  

 technologii, 

 pedagogice. 
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W każdej z tych dziedzin, za sprawą personalizmu kluczową rolę od-

grywa jednostka i sposób jej postrzegania. Człowiek staje w centrum zain-

teresowania, uważa się, że jest on jednym z tych elementów, dzięki które-

mu możliwy jest jakikolwiek rozwój. Za pomocą cech charakteryzujących 

jednostkę, jej sposób odniesienia się do rzeczywistości, do społeczeństwa i 

do wartości, które personalizm wyznaje możliwe kreowanie określonej 

rzeczywistości przez personalizm i wartości, które są dla niego najistot-

niejsze [Słomski, 1996]; [Słomski, 2000]; [Słomski, 2006]; [Słomski, 2008].  

Obszarami, w których personalizm ma największy wpływ, które decydu-

ją o jego znaczeniu są przede wszystkim następujące czynniki: 

 oddziaływanie na jednostkę, 

 nawiązywanie do wartości chrześcijańskich, 

 próba powiązania świata doczesnego z transcendentalnym, 

 umiejscowienie jednostki na pierwszym miejscu, 

 kluczowe znaczenie ma rozwój jednostki, 

 jednostka powinna skupić się na samodoskonaleniu, 

 próba uzyskania odpowiedzi na nurtujące społeczeństwo pytania, 

 chęć przybliżenia do siebie poszczególnych jednostek, 

 próba zniwelowania egoizmu i alienacji, 

 chęć określenia roli człowieka w życiu społecznym, 

 postrzeganie jednostki jako elementu kluczowego dla całego społe-

czeństwa, 

 jednostka jest elementem najważniejszym w życiu gospodarczymj 

 wszystkie działania skierowane są przede wszystkim na jednostkę, 

 skupienie się na czymś innym niż wartości materialne, 

 chęć udoskonalenia relacji społecznych, 

 chęć udoskonalenia jednostki, 

 wskazanie wartości ważnych dla współczesnego społeczeństwa.  

Każdy z tych czynników w znacznym stopniu wpływa na znaczenie per-

sonalizmu we współczesnym świecie i determinuje fakt, że jeszcze przez 

długi czas będzie on uznawany za jedną z kluczowych nurtów, które w tak 

dokładny sposób opisują zagadnienie jednostki i jej umiejscowienie 
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w codziennym życiu [Słomski, 1996]; [Słomski, 2000]; [Słomski, 2006]; 

[Słomski, 2008].  

Dzięki personalizmowi jednostka dostrzega znaczenie i konieczność 

ciągłego rozwoju. Duży nacisk kładziony na realizację siebie, swoich pra-

gnień i potrzeb powoduje, że jednostka zaczyna myśleć o sobie w zupełnie 

innych kategoriach, stara się dostrzegać swoją wartości i wagę nie tylko 

dla siebie samego ale i dla całego społeczeństwa, w którym żyje [Słomski, 

2002]; [Słomski, 2003].  

Za pomocą personalizmu jednostka jest w stanie dokładnie wyznaczać 

swoje cele, określać siebie, swoje potrzeby i ustalać zadania, jakie powinna 

sobie stawiać. Ważne jest tutaj również poczucie wyjątkowości, unikato-

wości, a przede wszystkim znaczenia jakie dana jednostka odgrywa w całej 

otaczającej go rzeczywistości [Słomski, 2008a]; [Słomski, 2004a].  

Dodatkowo, pozwala to na określenie cech charakterystycznych dla jed-

nostki, ustalenie słabych i mocnych stron jak również pozwala on na okre-

ślenie, w jaki sposób można poprawić siebie i swoje osiągnięcia, a przy tym 

nieustannie się rozwijać i dążyć do doskonałości.  

Fakt, że w personalizmie jednostka jest łącznikiem pomiędzy światem 

materialnym i niematerialnym powoduje, że może czuć się ona wyjątkowo, 

może zdać sobie sprawę, że jest odpowiedzialna zarówno za siebie jak i za 

innych [Słomski, 2005]; [Słomski, 2004].  

Coraz częściej, przekonuje się, że nie jest na świecie sama, jest uzależ-

niona do pewnego stopnia od innych podmiotów, a jej pełen rozwój moż-

liwy jest tylko i wyłącznie dzięki współdziałaniu z innymi ludźmi. Dlatego 

też, dzięki personalizmowi, dana osoba uczy się jak ważne są relacje z in-

nymi, komunikacja oraz umiejętność osiągnięcia porozumienia na różnych 

płaszczyznach. Tylko dzięki temu może ona osiągnąć swoje cele i dążyć 

doskonałości [Słomski, 1996]; [Słomski, 2000].  

Personalizm uświadamia również konieczność przezwyciężenia wła-

snych obaw przed nadmierną integracją oraz nawołuje do tego, by nie 

oddawać całej swej niezależności i integralności na rzecz wspólnoty. Oka-

zuje się bowiem, że jeśli jednostka z rezygnuje z siebie, ze swojej niezależ-
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ności i wolności wyboru może ponieść liczne konsekwencje, które mogą 

wpłynąć na jej sposób postrzegania rzeczywistości, siebie i swojej roli 

w świecie [Słomski, 2006]; [Słomski, 2008].  

Mówiąc tutaj o wpływie jaki personalizm ma na kształtowanie się jed-

nostki można zatem stwierdzić, że przejawia się on w następujących od-

działywaniach: 

 motywuje do rozwoju, 

 daje szansę samodoskonalenia się, 

 pozwala nawiązywać relacje międzyludzkie, 

 kształtuje osobowość, 

 wskazuje drogi, którymi można podążać, 

 przedstawia określony katalog wartości, którymi można się 

kierować, 

 wskazuje znaczenie społeczeństwa w rozwoju, 

 kładzie nacisk na dążenie do realizacji postawionych sobie celów, 

 motywuje do coraz trudniejszego działania, 

 pokazuje, że jednostka może wpływać na wiele dziedzin jeśli tylko 

umie robić to w odpowiedni sposób, 

 wartości chrześcijańskie mogą również kreować rozwój jednostki.  

Z uwagi na tak duże znaczenie personalizmu współcześnie można wyjść 

tutaj z założenia, że z biegiem czasu, znaczenie to będzie stopniowo wzra-

stać. Okazuje się, bowiem, że wartości prezentowane przez personalizm, 

mimo iż niejednokrotnie utożsamiane były z wartościami o charakterze 

stricte chrześcijańskimi zakorzeniły się w wielu dziedzinach życia społecz-

no – gospodarczo – politycznego, a co za tym idzie, niezwykle trudno bę-

dzie je z tych dziedzin usunąć [Słomski, 1996]; [Słomski, 2000].  

Personalizm i jego spojrzenie na jednostkę zdominowało tak ważne 

aspekty życia jak chociażby ekonomia, relacje gospodarcze czy też kwestie 

związane z edukacją, pedagogiką i szeroko rozumianym oddziaływaniem 

na jednostki i ich rozwój. dodatkowo, dziedziny te uchodzą również za 

kluczowe w całym systemie państwowym, a co za tym idzie, fakt, że są one 

determinowane przez personalizm wszedł on nie tylko w te dziedziny, ale 
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także i w te kategorie, które w jakikolwiek sposób powiązane są właśnie 

z nimi [Słomski, 2000]; [Słomski, 2006].  

Dzięki personalizmowi kluczowym podmiotem działania praktycznie 

każdej sfery okazuje się jednostka i to ona ma największy wpływ na kształ-

towanie się współczesnej rzeczywistości [Słomski, 2008].  

Dodatkowo, znaczenie personalizmu podnosi również fakt, że współcze-

sny świat coraz większą wagę stara się przywiązywać do tego w jaki spo-

sób żyją ludzie, w jaki sposób chroni się ich prawa i dba o ich interesy. 

Jednostka, z uwagi na zwiększającą się świadomość łamania praw człowie-

ka i braku poszanowania godności ludzkiej, staje się kluczowym elemen-

tem zainteresowania [Słomski, 1998a]; [Słomski, 2000a].  

Sytuacja ta jest dodatkowo potęgowana przez fakt, że niemalże na ma-

sową skalę, w każdym kraju, niezależnie od stopnia jego rozwoju, dochodzi 

do sytuacji, w których jednostka jest przytłaczana, ignorowana, a także 

zastraszana, szykanowana a jej prawa nie są respektowane. Dlatego też, 

coraz więcej organizacji międzynarodowych stara się pomóc właśnie takim 

osobom, stara się zwrócić uwagę na ich problemy, na ich kłopoty, a jedno-

cześnie chce przyciągnąć opinię publiczną dzięki, której pomoc ta może 

być znacznie większa, znacznie bardziej efektywna i może dotyczyć więk-

szej ilości osób jednocześnie [Słomski, 2002]; [Słomski, 2003].  

Personalizm, będzie miał również coraz większe znaczenie z uwagi na 

fakt, że stopniowo dochodzi do sytuacji, kiedy społeczeństwa zaczynają 

być zmęczone ciągłą pogonią za dobrami materialnymi. Coraz chętniej 

zwracają się ku wartościom humanistycznym, starają się odkryć siebie, 

swoje potrzeby, a także sposoby, za pomocą których potrzeby te mogą 

realizować [Słomski, 2004]; [Słomski, 2005].  

Warto tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jeden, niezwykle ważny aspekt. 

Należy pamiętać, że we współczesnym świecie wraz z postępem cywiliza-

cyjnym następuje również coraz większa ingerencja w integralność jedno-

stek, ich niezależność, a także podstawowe prawa. Jest to szczególnie waż-

ne w medycynie, w genetyce i w innych dziedzinach, których celem jest 

ingerencja we wnętrze ludzkiego organizmu i zaburzanie pewnego natu-
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ralnego porządku. Wraz z tym postępem pojawia się również pytanie o to, 

jak daleko może posunąć się lekarz czy naukowiec w swoich odkryciach i 

do jakiego stopnia może on naruszać prywatność i ingerować w życie we-

wnętrzne człowieka [Biesaga, 2001].  

Okazuje się bowiem, że naukowcy często kierowani postępem nauko-

wym zapominają o roli i znaczeniu jednostki i wartościach, które dla jed-

nostki są kluczowe i odgrywają największe znaczenie. W takim kontekście 

jednostka często jest pomijana na rzecz tzw. dobra wspólnego i postępu 

technologicznego, który może umożliwić zwalczanie problemów społecz-

nych, które pojawiają się od lat [Słomski, 2008a]; [Słomski, 2004].  

Etyka i nauka, a także personalizm i jego wartości, stoją tutaj w ciągłym 

konflikcie, którego wyjaśnienie wydaje się praktycznie niemożliwe. Nie-

mniej jednak, z uwagi na poszerzający się nieustannie zakres i znaczenie 

personalizmu, coraz więcej osób stara się nakreślić jak ważne w tym pro-

cesie jest zachowanie dystansu do jednostki, poszanowanie jej indywidu-

alności, niezależności i ogólnych wartości, którymi powinna się kierować. 

Postęp technologiczny, ciągłe nasilanie się konfliktu pomiędzy etyką 

a polityką i nauką a także gospodarką, sprawiają, że personalizm będzie 

zajmował stałe miejsce we współczesnym nurcie filozoficznym [Słomski, 

2007].  

Dodatkowo, należy tutaj podkreślić, że szczególne znaczenie dla perso-

nalizmu ma pogłębiająca się walka o prawa człowieka, o jego godność 

i odpowiednie miejsce w społeczeństwie. Dzięki temu, że współczesny 

świat stara się wynieść na piedestał jednostkę, skupia na niej całe swoje 

działania powoduje, że również i personalizm będzie jedną z kluczowych 

metod działania i postrzegania jednostki [Słomski, 2007a].  

Jest to możliwe głównie dzięki sporemu wkładowi, jaki personalizm 

wnosi w kształtowanie się jednostki, jej znaczenia dla świata, dla społecz-

ności, dla rozwoju gospodarczo – politycznego, a także dla ogólnie przyję-

tego porządku. Wartości kreowane przez personalizm znajdują wydźwięk 

w każdej, kluczowej dla życia wartości, a tym samym nie można go wyeli-

minować ze światopoglądu [Słomski, 2005]; [Słomski, 2008a].  
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Warto tutaj również podkreślić, że z uwagi na fakt, że myśl chrześcijań-

ska w dalszym ciągu jest jedną z dominujących we współczesnym świecie 

sprawia, że również personalizm będzie postrzegany przede wszystkim 

jako możliwość pozyskania nowych zwolenników wartości chrześcijań-

skich, przelanie ich na inne systemy oraz zdefiniowanie najważniejszych 

potrzeb, którymi powinni kierować się współcześni ludzie, by możliwie jak 

najdokładniej i najpełniej zrealizować siebie i swoje potrzeby [Słomski, 

1996]; [Słomski, 2000]; [Słomski, 2006]; [Słomski, 2008].  

Innym elementem, który decyduje o tym, że personalizm będzie odgry-

wał coraz większą rolę jest fakt, że duży nacisk kładzie on na rozwój, na 

dążenie do samodoskonalenia. W dzisiejszych czasach jest to jeden z waż-

niejszych celów każdego człowieka. tylko dzięki ciągłemu rozwojowi może 

on nadążyć nad zmieniającą się co chwilę rzeczywistością, może on kreo-

wać siebie i umiejscawiać się w zupełnie nowych warunkach działania. 

Niezależnie od tego, w jaki sposób odnosi się on do wartości chrześcijań-

skich z całą pewnością, dzięki personalizmowi może on się rozwijać, ko-

rzystać z nowych możliwości, a przede wszystkim zyskiwać nowe narzę-

dzia, przy pomocy, których rozwój ten będzie w ogóle możliwy [Słomski, 

1996]; [Słomski, 2000]; [Słomski, 2006]; [Słomski, 2008].  

Tytułem podsumowania można uznać, że personalizm zyska na znacze-

niu w przyszłości głównie z uwagi na następujące czynniki: 

 postęp technologiczny, 

 chęć ciągłej ingerencji w niezależność jednostki, 

 dominacja technologii nad jednostką, 

 brak jednolitego i spójnego systemu wartości, 

 konieczność panowania nad konfliktem etyka – technologia i postęp 

naukowy, 

 stawianie na rozwój człowieka i jego nieustanne doskonalenie sie-

bie i swoich możliwości, 

 wpływanie na całe społeczności, 

 postępująca globalizacja, 

 chęć zwiększenia wpływów myśli chrześcijańskiej, 
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 alternatywa dla materialnych wartości, 

 zmęczenie ciągłym dążeniem za postępem cywilizacyjnym, 

 konflikty wewnętrzne, 

 ciągłe problemy o charakterze społecznym nasilające się na znacze-

niu, 

 determinizm społeczny, 

 konieczność przezwyciężenia alienacji, 

 próba uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania, 

 walka o prawa człowieka, 

 chęć zapewnienia godności, 

 sprawiedliwość społeczna, 

 zwiększające się znaczenie organizacji międzynarodowych zajmują-

cych się ludźmi i problemami społecznymi, 

 zwiększająca się rola jednostki w gospodarce, 

 system oświatowy oparty na jednostkach.  

Wszystko to sprawia, że jednostka jest postrzegana jako swoisty punkt 

odniesienia wszelkich działań, jakie podejmowane są we współczesnym 

świecie. Dodatkowo, należy tutaj podkreślić, że z biegiem czasu wpływ ten 

będzie coraz większy, a dominacja jednostki będzie znaczna [Słomski, 

1996]; [Słomski, 2000]; [Słomski, 2006]; [Słomski, 2008].  

Summary 

One of the practical perspectives of personalism is economic personalism 

which is characterized, first of all, by adopting rules binding economy to 

human needs, expectations and capabilities. As a result, economy also be-

comes a completely different, decidedly more friendly field which is deter-

mined by several new conditions.  

With the help of personalism the individual is able to set his goals, define 

himself, his needs and establish tasks which he should place.. The feeling of 

exceptionality, uniqueness, and above all, the role which the given individual 

plays in the whole surrounding reality is also important here.  
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Additionally, it allows to define characteristic features for the individual, 

evaluating his strengths and weaknesses, and it also allows to define the way 

one can improve himself and his achievements as well as develop incessantly 

and constantly strive for perfection.  

The fact that the individual is a connection between the material and im-

material world in personalism causes that he can feel exceptionally, he can 

realize that he is responsible both for himself and the others. 

Personalism also brings to our attention the necessity of overcoming our 

own fears against excessive integration and calls not to give our whole inde-

pendence and integrality for the benefit of the community. It turns out that if 

the individual gives himself up, his independence and freedom of choice, he 

might bear numerous consequences which can influence his way of percep-

tion of reality, himself and his role in the world.  
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