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1. Rozmycie aksjologiczne 

„Zgodnie z nakazem Jezusa Chrystusa: «Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody (...), uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykaza-
łem» (Mt 28, 19-20), zadania nauczycielskie zawsze były przedmiotem 
szczególnej troski Kośc io ła" 1 . Wydaje się jednak, że dzisiaj ta troska jest 
jeszcze bardziej wzmożona i konieczna 2. Wielokrotnie bowiem mówi się 
o wielości nurtów wychowania i mode lów szkoły, rodzących się na kanwie 
odpowiedzi na pytanie: k i m jest cz łowiek? 3 . We współczesnym świecie 
z jednej strony dochodzi do pewnej polaryzacji i czytelności stanowisk, 

1 Statuty III Synodu Gdańskiego. Misja ewangelizacyjna Kościoła Gdańskiego 
na początku nowego Tysiąclecia. Posługa nauczania i wychowania, Gdańsk 
2001, s. 241; Pius X I , O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży „Divini illius 
magistri", Warszawa 1938 (przedruk z autoryzowanego przekładu Polyglotty 
watykańskiej). 

2 Przedstawiony artykuł nie j est typowym dyskursem, mieszczącym się w ramach 
rozważań teoretycznych na tematy edukacyjne, ale jego treść i metoda prezen
tacji pozostają w ścisłej korelacji z cyklem wykładów - Obraz szkoły na początku 
trzeciego tysiąclecia - wygłoszonych w Magazynie Katolickim Radia Gdańsk 
w pierwszej połowie 2001 roku. 

3 Z problematyką filozofii człowieka czytelnik może zapoznać się m. in. w pra
cach: B. Pascal, Myśli, w układzie Jacąuesa Chevaliera, tłum. T. Boy-Żeleński, 
Warszawa, 1989; K. Kloskowski, Bioetyczne aspekty inżynierii genetycznej, 
Warszawa 1995; I . Dec, Transcendencja bytu ludzkiego w ujęciu twórców Szkoły 
Lubelskiej, Wrocław 1991; tenże, Transcendencja człowieka w przyrodzie, 
Wrocław 1994; D. Dembińska-Siury, Człowiek odkrywa człowieka, Warszawa 



164 Studia Gdańskie X V - X V I (2002-2003) 

a z drugiej daje się zaobserwować daleko posunięte rozmycie aksjologicz
ne. Jak podaje Elementarz Studenta: „Używamy tych samych słów i korzy
stamy z tych samych znaków, a zupełnie się nie rozumiemy" 4 . Na gruncie 
samej tylko pedagogiki można wymienić prądy, które są efektem konsump
cyjnego stylu życia czy też filozofii ponowoczesnej. Postmodernizm wy
pełnił nie tylko kulturę, ale również pedagogikę. Kreując postawy plurali
zmu, liberalizmu, różnorodności , spontaniczności, znosząc przy tym auto
rytety i tzw. wielkie narracje (grands recits) - znosi w pewnym sensie rów
nież koncepcję samego wychowania. Czytając literaturę przedmiotu, moż
na wymienić takie współczesne prądy wychowania, które, niestety, wpisują 
się w rzeczywistość świata ponowoczesnego, dla którego wolność stała się 
wartością bezwzględną i s amą w sobie. Prowadzi to do przekraczania wszel
kiego rodzaju granic - patrząc oczywiście przez pryzmat wyzwalania: kon
cepcje indywidualistyczne, emancypacyjne, feministyczne do koncepcji an-
typedagogicznych włączn ie 5 . Ponadto, spotyka się również pedagogikę, dla 
której paradygmat nauki i przyrody przybiera wymiar religijno-mistyczny. 
Wobec tego wszystkiego można stwierdzić, że współczesne modele wy
chowania m o g ą wielokrotnie prowadzić do odpedagogizowania samej pe
dagogiki 6 . Wydaje się, że problem edukacji w świecie współczesnym pole
ga na tym, że z samej swej natury nie może ona wyrzec się ani autorytetu, 
ani tradycji, niemniej musi przebiegać w świecie, którego struktury nie 
wyznacza już autorytet i nie spaja tradycja 7. 

1991; J. Guitton, Sens czasu ludzkiego, tłum. z franc. W. Sukiennicka, Warszawa 
1993; S. Kowalczyk, Kim jest człowiek? Dylematy antropologii, Wrocław 1992; 
tenże, Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990; H. Piluś, Człowiek w poso
borowym neotomizmiepolskim, Wrocław 1990; tenże, Człowiek i społeczeństwo 
w refleksji filozoficznej, red. G. Kotlarski i P. Kozłowski, Poznań 1992; Człowiek 
- drogi poszukiwań. Studia z antropologii i etyki, red. M . Fil ipiak, 
M . Szulakiewicz, Rzeszów 1993; A. Siemianowski, Wielkość i nędza człowieka. 
Rozważania o Pascalu, Wrocław 1993; M . Szyszkowska, Stwarzanie siebie, 
Warszawa 1994; J. Legowicz, Człowiek, istota ludzka, Warszawa 1994. 

4 W. Cichosz, Metodologia. Elementarz Studenta, Gdańsk 2000, s. 7. 
5 B. Sliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2001. 
6 W. Cichosz, Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej 

prowokacji, Gdańsk 2001, s. 31-73. 
7 H. Arendt, Kryzys edukacji, w: Między czasem minionym a przyszłym, Warszawa 

1994, s. 231. 
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2. Wychowanie chrześcijańskie 

Dyskusja, która toczy się dzisiaj na gruncie pedagogiki, jest pew
nego rodzaju sensu stricte dyskusją teoretyczną, niektórzy nawet stwier
dzą, że to dyskusja znudzonych filozofów i teoretyków, bawiących się po
szczególnymi słowami. Niemniej jednak, człowiek epoki ponowoczesnej 
z konsumpcyjnym stylem życia, jak również współczesna szkoła, przeży
wająca głęboki i rozległy kryzys, stoją przed skomplikowanym dylematem 
wyboru opcji fundamentalnej - wyboru zasadniczych wartości. Problem 
dotyczy odpowiedzi na pytanie: czy pozostać wiernym wyznawanym do
tąd wartościom czy też poddać się prądowi przemian; zmierzać ku źródłom 
czy też nowym perspektywom; być wiernym klasyce czy awangardzie; opo
zycji czy syntezie? Wychowanie chrześcijańskie nie pozostawia tutaj żad
nych wątpliwości; promuje szkołę, która odwołuje się do modelu wypraco
wywanego przez dwa tysiące lat i stawia w centrum swoich zabiegów peda
gogicznych takie wartości jak: prawda, dobro, autorytet, samodyscyplina, 
wymaganie od siebie i innych, kształtowanie silnej wo l i i charakteru, poko
ra wobec świata i życia, uczciwość, sumienność i pracowitość, a jednocze
śnie przezwyciężanie namię tnośc i 8 . Program wychowawczy szkoły reali
zującej takie wartości odwołuje się nie tylko do pedagogiki personalistycz-
nej 9 , ale też do historii i doświadczeń Kościoła. 

Współczesny kryzys osoby wymusza zwrot ku wyostrzonej huma
nizacji wychowania poprzez po pierwsze: ukierunkowanie na o sobowąkon-

8 W. Cichosz, Wychowanie chrześcijańskie wobec postmodernistycznej 
prowokacji, dz. cyt., s. 199-209. 

9 Pedagogika personalistyczna - w człowieku dostrzega świat sam w sobie, który 
swe istnienie zawdzięcza Bogu, będąc stworzonym na Jego obraz i podobień
stwo. Egzystencja ludzka jest więc darem, w który wpisuje się zadanie stawania 
się na wzór Tego, z którego wzięła początek (desiderium naturale in visionem 
beatificam). Ten pierwiastek zarówno w antropologii, jak i w pedagogice 
personalistycznej jest traktowany jako priorytetowy (immanetność i transcen-
dentność bytu ludzkiego). Orędownikiem pedagogiki personalistycznej jest Jan 
Paweł I I , który w swoich encyklikach, adhortacjach, listach, przemówieniach 
i homiliach podkreśla, że jej podmiotem jest osoba i dlatego jej charakter jest 
nieporównywalny z jakąkolwiek twórczością dokonywaną względem martwej 
materii, stanowiącej jedynie przedmiot czynności; zob. K. Wojtyła, Miłość 
i odpowiedzialność, Lublin 1986. 
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cepcję człowieka i wypływające z niej cele oraz ideały wychowania; po 
drugie - personalizację relacji wychowanek - wychowawca, uczeń - mistrz; 
i po trzecie - odpowiedni dobór metod i technik wychowawczych 1 0 . 

3. Pokusa rozpaczy 

Ogromną karierę w ostatnim czasie robi s łowo wolność. Podejmu
jąc temat edukacji zarówno teoretycy jak i praktycy wychowania zgadzają 
się, by cały proces wychowania i kształcenia przebiegał w klimacie wolno
ści i zrozumienia 1 1 . Dotyczy to zarówno wychowujących, jak i wychowy
wanych. Każdy człowiek jest spragniony wolności . To ona doprowadziła 
Polskę do pełnej suwerenności w 1989 roku, do NATO, a teraz ma dopro
wadzić do „wspólnoty wspólnot" Un i i Europejskiej. Dokonujące się prze
miany rodzą równie istotne pytania i wątpliwości, które wielokrotnie doty
czą również szkoły: w którym kierunku pójść i co uczynić, aby osiągnąć 
wytyczony cel? 

Jan Paweł I I wielokrotnie przypomina, iż jednym z największych 
zagrożeń jest dzisiaj pokusa rozpaczy 1 2 . Może ona dotknąć nie tylko rodzi
ców, ale również samych wychowanków: pozbawiony nadziei lęk o jutro, 
o swoje miejsce we współczesnym, pe łnym zagrożeń, świecie. Nierzadko 

1 0 Por. W. Dyk, Personalistyczna perspektywa wychowania, w: Wychowanie 
w szkole katolickiej, red. A. Sowiński i A. Dymer, Szczecin 1999, s. 2; W. Ci
chosz, Implikacje pedagogiczne antropologii Jacąuesa Maritaina, „Studia 
Gdańskie" 2000, s. 159-173. 

" Kwestia wolności, także w wychowaniu, postrzegana jest różnorodnie. Zob. 
np.: Z. Bauman, Freedom, Minneapolis 1988; A. Miller, Abbruch der 
Schweigemauer, Hamburg 1990; tenże, Am Anfang war Erziehung, Frankfurt 
am M . , 1980; W. Cichosz, „Fides et ratio" jako przestrzeń kształtowania 
wolności w pedagogice personalistycznej, w: Wiara i rozum na progu trzeciego 
tysiąclecia. Materiały na IKrajową Konferencję z cyklu „Nauka na przełomie 
wieków", red. W. Deptuła i W. Dyk, Szczecin 1999, s. 23-45; R. Guardini, 
Grundlegung der Bildungslehre. Versuch einer Bestimmung des Padagogisch-
Eigentlichen, Wurzburg 1953; J. Bagrowicz, Godność osoby fundamentem 
wychowania, w: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia 
wychowania, red. F. Adamski, Kraków 1999; T. Gadacz, Wychowanie jako 
spotkanie osób, „Znak", 436; Thomae Aąuinatis, Summa theologica, Taurini 
1922; E. Fromm, Ucieczka od wolności, Warszawa 1970. 

1 2 Por. Jan Paweł I I , Fides et ratio, 91; Z. Lipiński, Apologia metafizyki, w: Wiara 
i rozum na progu trzeciego tysiąclecia, dz. cyt., s. 127-128, 134, 140. 
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dzisiejszy młody człowiek nie potrafi w prawdzie spojrzeć na siebie same
go. Nie potrafi przy tym stawić czoła wszystkim wyzwaniom, wobec któ
rych stawia go świat. I to właśnie nie pozwala mu uznać możl iwości błą
dzenia i wymagania od samego siebie na tyle, by mówić o kształceniu i wy
chowaniu odpowiedzialnym i osobowym. Obecnie w szkole dochodzi do 
pewnej polaryzacji. Polega ona na tym, że z jednej strony proponuje się 
model szkoły „tradycyjnej", a z drugiej strony dochodzi do ogromnego „tar
cia" na płaszczyźnie: wychowanek - autorytet szkoły - kultura ponowo-
czesna. 

Wobec tego należy zapytać: gdzie są źródła współczesnych postaw 
młodzieży? Czy szkoła jest przygotowana, aby sprostać postawionemu 
wyzwaniu? Niewątpliwie, nie można lekceważyć doświadczeń edukacyj
nych Europy Zachodniej. Niezmiernie ważne jest, aby korzystać z tego, co 
dobre i jednocześnie samemu zaoferować wartościowe programy dydak
tyczno-wychowawcze. Tymczasem dość często absorbuje się bezkrytycz
nie prawie wszystko. Takie hasła jak: różnorodność, różnica, pluralizm, 
spontaniczność - są chętnie przyjmowane, a przecież właśnie te hasła po
zwoliły pójść w kierunku daleko idącej emancypacji dz iec i 1 3 .1 tak, w Ame
ryce czy w Europie Zachodniej spotykamy się z prawem dzieci do samosta
nowienia, prawem do swobodnego wyboru ś rodowiska 1 4 , prawem do życia 
bez nacisku, prawem do swobodnej autokreacji. Zastanawia jednak pyta
nie: czy wychowanie bez jakiegokolwiek nacisku jest faktycznie możl i 
w y m modelem wychowania lub j a k ą samorealizację osiągnie dziecko, ko
rzystając z przysługującego mu prawa? W imię pluralizmu i tolerancji 
wszystko jest dopuszczalne. Czy jednak te swobodne reguły n iosą młode
mu człowiekowi korzyść? Wydaje się, że taki model wychowania impera
tywnie należy odrzucić. Aby temu zadaniu podołać, szkoła powinna odbu
dować autorytet. Tymczasem przeżywa jego głęboki i rozległy kryzys. To, 
co wczoraj było niepodważalne - nauczyciel z racji pełnionego zawodu 

R. Farson analizując prawa dzieci reprezentuje na przykład pogląd, iż ich 
emancypacja nie oznacza zniesienia wszelkiej moralności, lecz właśnie na 
odwrót, jej zdwojenie. Uważa, że celem dążeń emancypacyjnych jest faktycznie 
zmniejszenie możliwości wzajemnego zniewalania. Zauważa przy tym, że nie 
sposób tutaj pominąć kwestii wynikających z samej natury, jak choćby bagażu 
doświadczenia i czasu przeżytego przez dorosłych i dzieci; R. Farson, 
Menschenrechte fiir Kinder. Die letzte Minderheit, Munchen 1975, s. 9, 70-76. 
Obecnie także w Polsce często w tym kontekście podejmuje się temat tzw. 
syndromu maltretowanego dziecka. 
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otrzymywał poważny kredyt zaufania - już nie wystarcza: dzisiaj autorytet 
należy zdobywać życiem, przez „ b y c i e " 1 5 . 

4. Wychowanie we wspólnocie i do wspólnoty 

Pastoralna misja Kościoła i pedagogika chrześcijańska odwołują 
się do wartości uniwersalnych, dotyczących każdego człowieka. Poprzez 
pryzmat filozofii chrześcijańskiej człowiek samego siebie i swoją egzy
stencję postrzega, z jednej strony, jako dar otrzymany od Boga, a z drugiej 
- wielkie zadanie. A zatem: wolność , edukacja, wychowanie czy szkoła są 
człowiekowi dane, ale jednocześnie - zadane. Zgodnie z postulatami wy
chowania chrześcijańskiego, człowiek w swoim stawaniu się „więcej i bar
dziej" nigdy nie może się zatrzymać. Wychowanie chrześcijańskie kore
sponduje w tym miejscu z tezą Gabriela Marcela: homo viator (człowiek 
w drodze) 1 6 . Przez całe bowiem życie człowiek uczy się i wychowuje. F i 
lozofia chrześcijańska jest więc filozofią dynamiczną, gdyż człowiek jest 
niego to wy, niewykończony, w ciągu całego swojego życia odkrywa siebie 
samego, zdobywa tajemnicę swojego człowieczeństwa, swoją wielkość, ale 
też swoją małość i s ł abość 1 7 . 

Katolicka nauka społeczna i myśl pedagogiczna, mówiąc na temat 
wychowania, w sposób bardzo konkretny stwierdzają, że pierwszym pod
miotem odpowiedzialnym za wychowanie są rodzice. Szkoła jako instytu
cja jedynie ich wspomaga, ale nie zas tępuje 1 8 . Niemniej jednak, szkoła nie 
jest l i tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale spotkaniem osób. W ten dia-

' 5 Szersze rozważania dotyczące tych kwestii podjąłem w. Pasja etosu nauczyciela, 
„Universitas Gedanensis" 2002, 2, s. 49-57. 

1 6 G. Marcel, Homo Viator, tłum. P. Kubicz, Warszawa 1959. 
1 7 Jan Paweł I I stwierdza, że wychowanie ma „kształtować osobę ze względu na 

jej najwyższy cel i najwznioślejsze dążenia społeczeństwa, w których będzie 
ona żyła jako człowiek dorosły; harmonijnie rozwijać wszystkie jej zdolności, 
zdolność do wysiłku i poczucie odpowiedzialności; pomóc jej w osiągnięciu 
panowania nad własną wolnością" -Aby wychowanek nauczył się „ być ", a nie 
tylko „ wiedzieć ", w: Rodzina w nauczaniu Jana Pawła IL Antologia wypowiedzi, 
red. J. Żukowicz, Kraków 1991, s. 192-193. Kwestie wychowania Papież 
podejmuje także w: Redemptor hominis, 1979; Miłość i odpowiedzialność, 
Lublin 1982; Osoba i czyn, Kraków 1985. 

1 8 Akcenty będą rozkładały się trochę inaczej w przypadku środowisk i zjawisk 
patologicznych. Zob. W. Cichosz, Pasja etosu nauczyciela, art. cyt., 49-57. 
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log pomiędzy wychowawcą i wychowankiem bardzo mocno zaangażowani 
są właśnie rodzice. To oni są, a przynajmniej powinni być, blisko dziec
ka 1 9 . W edukacji chrześcijańskiej celem priorytetowym procesu pedago
gicznego jest zdobycie przez dziecko, dzięki zabiegom rodziców, szkoły 
i Kościoła, pełni człowieczeństwa. W Liście do Koryntian św. Paweł pisze: 
„Czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was? 
Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który zna
j ą i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem 
Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atra
mentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na 
żywych tablicach serc" (2 Kor 2,12-3,6). Najważniejszym zadaniem wy
chowania chrześcijańskiego jest przede wszystkim ukształtowanie szlachet
nego człowieka. Sobór Watykański I I w Konstytucji duszpasterskiej o Ko
ściele w świecie współczesnym „ Gaudium et spes " stwierdza: „Świat dzi
siejszy okazuje się zarazem mocny i słaby, świat ten zdolny jest do najlep
szego i do najgorszego - albowiem stoi przed n im otworem droga do wo l 
ności i droga do niewolnictwa, droga do postępu i do cofania się, droga do 
braterstwa i do n ienawiśc i " 2 0 . Te słowa powinny być zaproszeniem do głę
bokiego zamyślenia nad człowiekiem i jego wychowaniem. I tak rodzą się 
współczesne dylematy antropologiczno-pedagogiczne. Gdy Centrum Ba
dania Opinii Publicznej podaje, iż w kwestiach np. problemu eutanazji i abor
cji duża część Polaków opowiada się za opcją wolnych wyborów, znajdując 
przy tym również usprawiedliwienie dla związków homoseksualnych, może 
rodzić się ogromny niepokój. Dzisiej szy świat j est rzeczywiście mocny i sła
by jednocześnie. Z jednej strony wybiera Chrystusa i wartości , a z drugiej, 
podejmowane decyzje, niestety, nie są moralne. Uzdrowienia takiego roz
proszenia wartości można szukać, po pierwsze, w postawie uświadomienia 
sobie, że współczesny człowiek oddziela rozum od wiary. Po drugie, rodzi
na i szkoła powinny przede wszystkim harmonizować kształcenie intelek
tualne (rozum) z wychowaniem religijno-moralnym (wiara świadoma) . Jan 
Paweł I I w encyklice Fides et ratio - Wiara i rozum - zaprasza do refleksji 
i dyskusji właśnie na ten temat. Stwierdza, że każdy człowiek jest filozo
fem: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się 

1 9 Sobór Watykański I I , Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim „ Gravissimum 
educationis "; Jan Paweł I I , Familiaris consortio. 

2 0 Sobór Watykański I I , Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 
współczesnym „ Gaudium et spes ", nr 9. 
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ku kontemplacji prawdy" 2 1 . Należy zatem łączyć wiarę z rozumem 2 2 , bo
wiem tym, co odróżnia ludzi od świata zwierząt, jest rozum. Jednocześnie 
tym, co ich wynosi ponad świat zwierząt i świat rozumu, jest wiara, czyli 
łączenie się z transcendentnym Bogiem. 

Tylko w równowadze tych dwóch elementów, ich symbiozie i dia
logu jest możl iwe zachowanie równowagi . Zachwianie j e j , czy to na ko
rzyść rozumu, czy też na korzyść wiary, niesie ze sobą duże niebezpieczeń
stwo. Przy opieraniu się bowiem wyłącznie na wierze rodzi się fideizm czy 
fundamentalizm 2 3; z tych zaś nur tów niedaleko do fanatyzmu religijnego 
i nienawiści - czego wyrazem był np. 11 września 2001 roku w Nowym 
Jorku. Gdy jednak człowiek popadnie w drugą skrajność, zaufa tylko swo
jemu rozumowi, to szybko odejdzie od Boga i popłynie wartkimi nurtami: 
ontologizmu, scjentyzmu, eklektyzmu, pragmatyzmu, racjonalizmu, ateizmu 
i wreszcie relatywizmu i nihil izmu. Stąd też nie może dziwić, iż tak ważne 
jest ciągłe budowanie czytelnej i odpowiedzialnej harmonii pomiędzy wia
rą a rozumem. 

5. Postulaty zamiast podsumowania 

Zarówno człowiek poddany procesowi wychowania, jak i czynnie 
w nim uczestniczący, ustawicznie buduje triadę: rodzice, uczeń, szkoła. 
W takiej konstrukcji niezwykle ważne jest, by rodzice, szkoła, Kościół i in
ne organizacje społeczne przyjmowali wspólne cele, szukając różnorod
nych metod, aby je urealnić. Na pewno, wiele na tym polu może zrobić 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, ale przede wszystkim pedago
dzy i wychowawcy, komisje i zespoły opracowujące plany dydaktyczno-
wychowawcze. Niezwykle istotne jest, aby szkolny program wychowaw
czy opierał się na zgodności poglądów: placówek oświatowych, rodziców 
i Kościoła. W głównej mierze chodzi o to, aby program ten zawierał nie 
tylko to, czego uczeń musi się nauczyć i wiedzieć, ale przede wszystkim to, 
czym ma się stać i k i m ma być. Jak mawiał św. Anzelm z Cantenbury: 
Credo ut intellegam albo intellego ut credam, to znaczy: „wierzę, abym 
zrozumiał i rozumiem, abym uwierzył" . A zatem człowiek uczy się i staje 

2 1 Jan Paweł I I , Fides et ratio, prolog. 
2 2 W. Cichosz, „Fides et ratio" jako przestrzeń kształtowania wolności 

w pedagogice personalistycznej, art. cyt., s. 23-45. 
2 3 Jan Paweł I I , Fides et ratio, 55. 
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się w pełni sobą, ale tylko w absolutnym poszanowaniu swojej natury, ukie
runkowującej go na wartości i Boga. Nie m y l i l i się więc Jacąues Maritain 
czy Charles Peguy twierdząc: „rewolucja społeczna będzie moralna lub nie 
będzie jej wcale" 2 4 . 

Summary 

Nowadays nobody doubts that teachers and tutors are marked by 
fate in some spaecial way. These are not only „non-verbal" ornaments or 
meaningless words because taking up a teacher's or tutor's vocation itself, 
is an extremely important, delicate and responsible ąuestion. Being a teacher 
is first of all realizing that we have got an enormous gift, and making use of 
it in one's life is a personal responsibility for oneself and for the other man. 

Being an educator, I strongly believe that certain authorities both in 
Poland and in Europę were historically and culturally given to people to-
gether wi th their position. Regardless of fulfil ing the teacher's, priesfs or 
policeman's vocation, one had a certain social status. I t was like that only 
yesterday but i t isn't so today because „today" bacame history. Nowadays 
the authority is not defined by a habit, law, decrees or by working in some 
particular institution. It's defined by our own humanity. 

A strong position at school has to be worked out by teachers them-
selves and by the way they „fulfil" being teachers and tutors. Everybody 
goes back in their mind to some teachers'personalities which appeared in 
our lives. I t happens very often that the credit for our success and scientific 
achievements goes to some brilliant teacher or tutor who was a great educa
tor wi th a passion. 

Taking for the consideration the teacher 's ethos and responsibility, 
we reach the conclusion that he or she was fantastic and really made the 
truth in love. A statement that school does not educate nowadays, is not 
true. I f we change the lyrics of Jerzy Stuhr's song, we can state: everybody 
can educate, one better and the other can do i t worse..., nevertheless, school 
does educate. And i t may happen that one school educates bitter than the 
other. Could i t be a bitter justification of Jean Jacąues Rousseau's words: 
Everything is good when i t comes out of the Creator's hands but i t becomes 
distorted in human hands? The word passion (my article's title) is very cru-

J. Maritain, Chrześcijanin a świat, „Chrześcijanin a Współczesność" 1989, 4, 
s. 87. 
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cial here. I t may be understood both as giving from oneselves or as experi-
encing some torment. 

A t school, there are three entities which educate and are being edu-
cated: first o f all - a student, because i f there were no student, ther would be 
no school; second of all - a parent and i t is only the third location where we 
find a teacher. After the teacher, there come institutions that manage schools: 
educational board, headmaster, territorial profile, department of education, 
ministry. The educator's role, although i t has got only the third location, is 
extremely vital, because this is the educator who takes care of the most 
important entity-object i n the whole educational process: the student. 

Undoubtedly, teaching results says a lot about the quality of teach-
ing itself, but i t is far more probable that the non-modernist, immeasurable 
sphere gives the greatest satisfaction of all . The truth is that the most satis-
fying moments are when some naughty student who is causing a lot of edu
cational problems and seems to be „lost", finally finds the right track. Such 
a success is completely immeasurable and rarely reflected in some materi-
alistic sphere, high position in a school ranking or i n a letter of commenda-
tion. In order to reach the teacher's work's aim, not only should one aim to 
all great measurable results, but to educational results, as wel l . These edu
cational aims should be perceived in terms of the three entities: educating 
and being educated: a child, parent and school. And even i f this work isn't 
appreciated at the moment, we must not forget that a real joy for a real 
educator is the fact that: the Republic is going to be like the education of 
young people is (J. Zamoyski, 1595). A good teacher, make the truth in 
love. 


