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ks. Ryszard CZEKALSKI*

PERSONALISTYCZNY WYMIAR TUTORINGU

Traktując tutoring jako wzorzec nauczania i wychowania oraz przenosząc go 
na grunt relacji zachodzących pomiędzy ludźmi, w pierwszej kolejności pamiętać 
powinniśmy o osobowym jego charakterze, a dopiero później o różnego typu umie-
jętnościach dzięki, którym relacje mistrz – uczeń będą coraz bardziej doskonalsze 
i efektywniejsze. Konkretne więc osoby oraz ich świadomość o sobie samych, osoby 
żyjące w określonym kontekście, są najistotniejsze w tutoringu i nie wolno o tym 
zapominać, ani umniejszać ich znaczenia na rzecz socjotechnicznych manipulacji. 

Słowa kluczowe: tutoring, personalizm, wychowanie, osoba.

1. Osoba podmiotem tutoringu

Parafrazując stwierdzenie John’a Stewart’a, można powiedzieć, że autentyczny 
tutoring jest uzależniony od stopnia uświadomienia sobie tego, co oznacza to, że 
zachodzi on pomiędzy osobami, i od uświadomienia sobie tego, co znaczy być 
osobą1. Tutornigu przecież nie można ograniczać jedynie do socjotechniki. Osoba 
nie może być traktowana instrumentalnie. Jeśli tak się czyni, to nie tylko następuje 
zubożenie, ale także ogromne uproszczenie całej rzeczywistości kryjącej się pod 
słowem „tutoring”. 

* Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – profesor nauk teologicznych, prodziekan 
ds. naukowych i finansowych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Katechetyki Materialnej, wieloletni 
wykładowca katechetyki. 

1 Zob. J. Stewart, Komunikacja interpersonalna: kontakt między osobami, w: Mosty 
zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2003, s. 45.
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Osoba więc jest podmiotem tutoringu i ona stanowić ma punkt wyjścia wszel-
kich refleksji oraz poszukiwań związanych z tutoringiem2. 

Jan Paweł II w jednym ze swych przemówień wypowiedział charakterystyczne 
słowa, które mogą stanowić punkt wyjścia dla niniejszej refleksji. Papież powie-
dział: „Tylko wtedy, gdy dobrze się zrozumiało, kim jest człowiek sam w sobie 
i co jest ostatecznym celem ludzkiego życia, poprawnie i logicznie wyłania się 
problem, jak prowadzić człowieka do osiągnięcia przezeń osobistego celu”3. 

Dla Jana Pawła II koncepcja człowieka jako osoby stanowiła motyw prze-
wodni jego pontyfikatu i całej jego wcześniejszej działalności naukowej oraz 
duszpasterskiej. Podstaw filozoficznych tej koncepcji należy poszukiwać w jego 
słynnym opracowaniu, jeszcze z czasów krakowskich, noszącym tytuł Osoba 
i czyn4. Jest to, jak pisze autor, „studium czynu, który ujawnia osobę, studium 
osoby poprzez czyn, (…) czyn stanowi szczególny moment ujawniania osoby”5. 
Karol Wojtyła, sięgając do klasycznej, z VI wieku, definicji osoby sformułowanej 
przez Boecjusza Persona est rationalis naturae individua substantia (jednostkowa 
substancja natury rozumnej), szczególnie akcentuje jedność i niepowtarzalność 
osoby, zwracając uwagę, iż jest to „ktoś” a nie „coś”6. Poprzez drugi element 
zawarty w tytule pracy, czyli czyn, autor rozumie wyłącznie świadome i wolne 
działanie człowieka. „Przez swoje czyny człowiek staje się moralnie dobrym lub 
moralnie złym w zależności od tego, jakie są owe czyny”7. Struktura osobowa 
człowieka przejawia się w czynie i zarazem przez czyn się urzeczywistnia. Można 
więc uznać, że człowiek jest osobą dlatego, że spełnia on czyny. Czyn więc jest 
ważnym elementem konstytuującym osobę8.

Jan Paweł II wielokrotnie w swoim nauczaniu podkreślał konieczność uzmysło-
wienia sobie podmiotowości osoby ludzkiej i przeciwstawiał ją kategorii przedmio-
towości. Papież w posynodalnej adhortacji apostolskiej Christifideles laici podał 
obszerną wykładnię na ten temat. Napisał on między innymi: „Uświadamianie 

2 Zob. R. Czekalski, Katecheza komunikacją wiary. Studium z katechetyki 
fundamentalnej, Płock 2006, s. 308-316.

3 Jan Paweł II, Poszukiwanie prawdy i kształtowanie młodych do prawdziwej wolności 
człowieka. Przemówienie na uniwersytecie, Padwa, 12.09.1982 r., w: Jan Paweł II, Wiara 
i kultura, Rzym-Lublin 1988, s. 162-163.

4 K. Wojtyła, Osoba i czyn, wydanie drugie, Kraków 1985.
5 Tamże, s. 15.
6 Zob. tamże, s. 95.
7 Tamże, s. 125.
8 Zob. E. Cyrańska, Duchowa rzeczywistość czyniąca człowieka osobą (koncepcja 

K. Wojtyły), w: Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005, s. 59-61.
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sobie i innym nienaruszalnej godności każdej osoby ludzkiej stanowi istotne, 
a poniekąd centralne i jednoczące zadanie tej posługi na rzecz rodziny ludzkiej, 
do sprawowania której Kościół, a w nim katolicy świeccy, są powołani. Pośród 
wszystkich stworzeń tylko człowiek jest «osobą», podmiotem świadomym i wol-
nym, i właśnie dlatego stanowi «ośrodek i szczyt» wszystkiego, co istnieje na 
ziemi. Osobista godność jest najcenniejszym dobrem człowieka, który dzięki niej 
przewyższa swoją wartością cały świat materialny. Słowa Jezusa: «Cóż bowiem 
za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?» (Mk 
8, 36), zawierają w sobie jasne i inspirujące twierdzenie natury antropologicznej: 
wartość człowieka wynika nie z tego, co «ma», chociażby posiadł nawet cały 
świat – ale z tego, kim «jest». Liczą się nie tyle dobra tego świata, co dobro osoby, 
dobro, którym jest sama osoba”9. 

Osobista godność, jak stwierdził Jan Paweł II, stanowi podstawę równości 
wszystkich ludzi i automatycznie wyklucza jakikolwiek rodzaj dyskryminacji. 
Każda bowiem dyskryminacja jest niedopuszczalną niesprawiedliwością nie tyle 
ze względu na pojawiające się napięcia i konflikty, co raczej na znieważenie, którą 
przynosi godności osoby ludzkiej. I to nie tylko godności tego, kto pada ofiarą 
niesprawiedliwości, ale znacznie bardziej godności tego, kto dopuszcza się tej 
niesprawiedliwości10. 

Z przytoczonego nauczania papieskiego wynikają konkretne wnioski dla naszej 
refleksji związanej z poszukiwaniem warunków skutecznego tutoringu. Z kon-
tekstu powyższej refleksji wyłania się istotny warunek zobowiązujący nas do 
przyjęcia koncepcji antropologicznej, w której człowieka postrzegamy jako osobę, 
stworzoną na obraz Boży, będącą równocześnie istotą cielesną i istotą duchową 
(corpore et anima unus – „jeden ciałem i duszą”)11.

W związku z przyjęciem chrześcijańskiej wizji antropologicznej wynikają 
konkretne prawa i obowiązki, mianowicie konieczność traktowania człowieka 
jako osoby posiadającej wielką godność, która wynika z Bożego pochodzenia 
i wiecznego przeznaczenia. Dzięki przyjęciu takiej wizji człowiek przestaje być 
kimś zagubionym w świecie, przestaje być myślącym zwierzęciem, a staje się 
osobą myślącą i odczuwającą, która dąży do wyznaczonego celu poprzez własną 

9 Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici o powołaniu 
i misji świeckich w Kościele i w świecie, w: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, tom 
I, Kraków 1996, nr 37.

10 Zob. tamże; por. J. Bagrowicz, Godność osoby fundamentem wychowania, w: 
Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Kraków 
1999, s. 93-115.

11 Zob. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, nr 362.
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doskonałość i kontakt z istotą doskonalszą od siebie (mistrz-uczeń)12. Z przyjęcia 
tej wizji wynika ponadto konieczność postrzegania osoby ludzkiej jako pod-
miotu, z wykluczeniem jakichkolwiek znamion przedmiotowości. Jest to bardzo 
ważne stwierdzenie, szczególnie w dobie współczesnej, gdy próbuje się na różne 
sposoby uprzedmiotowić człowieka, odzierając go z godności, wmawiając mu, iż 
o jego wartości decyduje jego posiadanie, a nie dobro jego osoby, z którą wiąże 
się jego przeznaczenie. Zwracał na to uwagę kard. Karol Wojtyła w drugiej swej 
książce, która stanowi swego rodzaju dopełnienie pierwszej, iż osoba ludzka jest 
tak wielkim dobrem, dlatego też nie może być ona traktowana jako przedmiot 
użycia. Według cytowanego autora, najbardziej „właściwe i pełnowartościowe 
odniesienie do niej [osoby] stanowi tylko miłość, która może stanowić dopełnienie 
faktu bycia osobą”13.

Wyartykułowanie podmiotowości osoby uczestniczącej w tutoringu posiada 
niebagatelne znaczenie, szczególnie w aspekcie przyswajania sobie różnych sposo-
bów metodycznych w relacjach mistrz-uczeń. Trzeba bowiem podkreślić, że mają 
one ważną rolę do spełnienia w tutoringu, ale jedynie wtedy, gdy towarzyszyć 
nam będzie pełna świadomość nienaruszalności godności każdej osoby ludzkiej 
i gdy wykluczymy ze swej świadomości chęć potraktowania instrumentalnie 
drugiego człowieka i sprowadzenia go do sfery jedynie instruktażowej. Trzeba 
wciąż pamiętać i przypominać sobie, że człowiek nie jest przedmiotem, nie jest 
zwierzęciem wymagającym tresury. Człowiek jest stworzeniem wyjątkowym, 
spośród stworzeń tylko człowiek jest osobą. Dlatego przysługuje mu osobista 
godność, która jest najcenniejszym jego dobrem i darem. Zwracał na to uwagę 
kard. Karol Wojtyła: „Człowiek jest podmiotem naznaczonym godnością, mającym 
znaczenie i wartość sam w sobie (…). Dlatego odpowiednim sposobem działania 
i odnoszenia się człowieka do człowieka jest zaangażowanie swoich sił w stosunku 
do każdego, dla niego samego, dla jego dobra. Każde inne działanie jest niezgodne 
z jego godnością, jest zniewoleniem, używaniem jako narzędzie i środka, a więc 
niezgodne z tym, kim jest”14.

Przytoczone słowa powinny stać się naczelną zasadą i normą, którą należy 
wziąć pod uwagę i nią kierować się w każdym rodzaju tutoringu. 

12 Zob. J. Lewandowski, Bóg i człowiek, Warszawa 2001, s. 70.
13 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 48.
14 Tamże, s. 42-43.
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2. Komunia osób – communio personarum – celem tutoringu

W tutoringu, jak wspomnieliśmy, uczestniczą osoby – mistrz i nauczyciel. 
Podejmują one konkretne działania i określone role właściwe dla siebie. 

Mistrz winien posiadać świadomość, że jest osobą obdarzoną nienaruszalną 
godnością i że godność ta jest jego najcenniejszym darem oraz że jest osobą 
przeznaczoną do wypełnienia określonych czynów. Jest on przede wszystkim 
tą osobą, która dostrzegając swoją godność i związane z nią prerogatywy, z mi-
łością przekazuje tę fundamentalną prawdę o człowieku, jako osobie, drugiemu 
człowiekowi, zwłaszcza temu, którego wychowuje i którego naucza. Dokonuje się 
pomiędzy nimi swego rodzaju wymiana i wzajemne uzupełnianie się, dochodzi 
do wzajemnego ubogacania się czy nawet do tzw. komunii osób. 

Communio personarum jest jednym z najważniejszych pojęć personalizmu, 
wskazującym na rzeczywistość międzyosobową. Kwestię tę podejmował wielo-
krotnie Jan Paweł II, także w okresie, zanim został papieżem. W rozważaniach 
swoich podkreślał fakt, że człowiek od momentu swego zaistnienia, poprzez okres 
swego rozwoju tkwi niemalże nieustannie w relacjach „ja” – „ty” (wymiar między-
osobowy), a także w konfiguracji „my” (wymiar społeczny). Autor traktuje osoby 
nie tylko w kategoriach jednostkowych i indywidualnych, ale zwraca uwagę, iż 
do istoty osoby należy też powołanie do wspólnoty. 

W relacjach osobowych bierze udział osoba lub osoby, pomiędzy którymi 
wytwarza się szczególny rodzaj więzi, z czasem wzrasta poczucie przynależno-
ści, wzajemnej odpowiedzialności, akceptacji i afirmacji. Tworzy się pomiędzy 
tymi osobami autentyczna międzyosobowa wspólnota, czyli communio persona-
rum. Wspólnota ta jest możliwa tylko wówczas, gdy istnieje wzajemna afirmacja 
godności, czyli transcendentnej wartości osoby. Zasadniczym wymiarem takiej 
wspólnoty, zarówno w ujęciu metafizycznym, jak i normatywnym, jest traktowanie 
i przeżywanie „drugiego jak siebie samego”. Skoro relacja „ja” – „ty” jest relacją 
wymiany czy nawet zamiany ról, to można powiedzieć o konstytuowaniu się ludz-
kiego „ja” poprzez relację do ludzkiego „ty”. Pamiętać przy tym trzeba, iż owa 
zamiana ról nie stanowi jeszcze o wspólnocie, ale pozwala sprawdzić swoje „ja” 
w świetle drugiego „ja”. Przyczynia się ona do autoafirmacji. W pojawiających się 
relacjach międzyosobowych, gdy mamy do czynienia z communio personarum, 
następować może istotny proces związany z naśladowaniem osobowych wzorców, 
proces niezwykle ważny dla wychowania i samowychowania15. Dochodzi on do 

15 Zob. K. Wojtyła, Osoba: podmiot i wspólnota, w: Osoba i czyn oraz inne studia an-
tropologiczne, Lublin 1994, s. 398-402; por. P. Kaźmierczak, Personalistyczna koncepcja 
wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2003, s. 30-31.
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autentycznego urzeczywistnienia szczególnie w relacjach rodzinnych, eklezjal-
nych lub szkolnych czy społecznych. Wszędzie tam, gdzie uwzględniona zostaje 
podmiotowość wielu osób i spełnione zostają podstawowe zasady personalizmu 
można mówić o komunii osób. Dokonując puenty tego wątku można powiedzieć, 
że personalizm można sprowadzić do czterech podstawowych zasad, w których 
dostrzegamy prymat:

1) być przed mieć, 
2) osoby przez rzeczą, 
3) etyki przed techniką, 
4) miłosierdzia przed sprawiedliwością16.
Niezastąpioną rolę w realizacji wymienionych zasad posiada nauczyciel – mistrz, 

dla którego, podobnie jak dla każdego człowieka, w relacjach międzyosobowych 
głównym przedmiotem poszukiwania nie powinny być prawdy dotyczące faktów 
ani prawdy filozoficzne, a przynajmniej nie od nich powinno zaczynać się tworze-
nie relacji międzyosobowych. Szukać należy najpierw, jak twierdzi Jan Paweł II 
w Encyklice Fides et ratio, prawdy o samej osobie: tego, kim jest i co ujawnia 
z własnego wnętrza. „Człowiek, jak napisał papież, udoskonala się bowiem nie 
tylko przez zdobywanie abstrakcyjnej wiedzy o prawdzie, ale także przez żywą 
relację z drugim człowiekiem, która wyraża się przez dar z siebie i przez wierność. 
W tej wierności, która uzdalnia do złożenia siebie w darze, człowiek znajduje 
pełnię pewności i bezpieczeństwa. Zarazem jednak poznanie oparte na wierze, 
którego podstawą jest zaufanie między osobami, nie jest pozbawione odniesienia 
do prawdy: wierząc, człowiek zawierza prawdzie, którą ukazuje mu druga osoba”17.

Z przytoczonej wypowiedzi wynika, iż prawda o osobie, o tym kim ta osoba jest 
i co ujawnia z własnego wnętrza, jest podstawą do zaistnienia wspólnoty pomię-
dzy ludźmi, także więc wspólnoty pomiędzy nauczycielem-mistrzem a uczniem. 
Aby mogła ona urzeczywistnić się, należy posiadać nie tylko jej jasną wizję, znać 
warunki i możliwości jej zaistnienia, ale być przekonanym o jej słuszności oraz 
wyrażać gotowość partycypowania w jej tworzeniu. 

Ks. M. Nowak, podejmując aspekt wychowania personalistycznego, zwrócił 
uwagę na dość istotną sprawę, która wiąże się z podejmowanym przez nas za-
gadnieniem. Twierdzi on, że jednym z najważniejszych celów wychowania jest 
uzdalnianie podmiotu, czyli wychowanka, aby zechciał przejąć kierownictwo nad 

16 Zob. W. Szewczyk, Kim jest człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Tarnów 1994, 
s. 118. 

17 Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio o relacjach między wiarą a rozumem, w: 
Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, tom II, Kraków 1996, nr 32.
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własnym procesem rozwoju. Wychowanie jest tu pojmowane jako „wzbudzenie 
osoby” w wychowanku (tzw. maieutyka osoby). 

Wychowanka nie można traktować jako rzecz, nie można traktować go jako 
istotę poddawaną różnym ćwiczeniom czy tresurze. Należy tak prowadzić proces 
wychowania, aby „wzbudzić” w nim osobę, aby on miał przeświadczenie, że jest 
osobą. Jak stwierdził cytowany autor, wychowanek jako osoba nie jest rzeczą 
(własnością) ani rodziny, ani państwa i nikomu nie przyznaje się w tym zakresie 
żadnej hegemonii ze względu na jakiekolwiek aspekty18. Dopiero wówczas, gdy 
on sam będzie miał świadomość osoby i jej godności, można mieć nadzieję na 
communio personarum. Akceptując spostrzeżenie powyższego autora, należałoby 
jedynie dopowiedzieć, iż „wzbudzenie osoby” oraz podmiotowe traktowanie 
dotyczy też samego nauczyciela-mistrza. I tylko wówczas, gdy obydwie strony 
posiadać będą świadomość swej wyjątkowej godności oraz wynikających z niej 
podstawowych praw i obowiązków, istnieje szansa na skuteczne oraz dobre relacje 
w wychowaniu i w nauczaniu.

Tutoringu nie można zatem ograniczać do przekazu określonych wiadomo-
ści lub umiejętności niezależnie od tego, czy czynimy to przy pomocy środków 
językowych czy środków technicznych. Należy go traktować znacznie szerzej 
przede wszystkim jako spotkanie osób. W tutoringu bardziej chodzi o osoby i ich 
podmiotowe traktowanie, a także o określony klimat i atmosferę spotkania niż 
o technikę i umiejętności. 

***

Podsumowując należy powrócić do wielokrotnie powtarzanego przez nas zda-
nia, że tutoring dokonuje się pomiędzy osobami, posiada więc charakter persona-
listyczny. Uświadomienie sobie przez uczestników spotkania (mistrza i ucznia), 
że są oni osobami i pomiędzy nimi jako osobami zachodzi właściwa relacja 
dydaktyczno-wychowawcza (communio personarum). Przyjęcie wspomnianego 
założenia zakłada równoczesną akceptację określonych prerogatyw wynikają-
cych z tego warunku. Chodzi przede wszystkim o przyjęcie jednolitej koncepcji 
antropologicznej, podmiotowego traktowania osób, z ich nienaruszalnym prawem 
do godności. Ważne jest także, aby uzmysłowili sobie, że ich relacje zmierzają 
ku wspólnemu celowi, a mianowicie ku tworzeniu wspólnoty osób, dzięki której 
łatwiej będą mogli osiągnąć zakładane cele dydaktyczne i wychowawcze. 

18 Zob. M. Nowak, Wychowanie w personalizmie, „Chrześcijanin w Świecie” 23 (1993) 
nr 4, s. 65.
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Fr Ryszard Czekalski: Personalistic dimension of tutoring

Treating tutoring as the model of teaching and bringing up and transferring it 
to land of relations occurring between people, first to remember we should about 
personal his character, and only later about abilities of different type thanks, 
with which relations champion – pupil will be more and more excellent and more 
effective. Specific so persons and their awareness about oneself, persons living in 
the determined context, are most essential in tutoring and one isn’t allowed about 
it to forget, or to belittle their meaning, for sociotechnical manipulations.

Keywords: tutoring, personalism, upbringing, person.


