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strony wydaje się, że osoby me będące winne rozbicia swego małżeństwa, 
a znajdujące się w sytuacji przymusowej, nie powinny być odsunięte od 
owoców zbawienia, które jest powszechne i płynie z darmowej miłości Bo
ga. Pr-0blem ten wymaga dalszej pogłębionej refleksji, prowadzonej w 
świetle objawionej prawdy i przy pomocy światła Ducha Świętego. Nie 
wydaje się bowiem - według poczucia ludzkiej sprawiedliwości -
większą słuszność miały decyzje dopuszczania do sakramentów ludzi uwik
łanych nieraz w wielorakie występki moralne, jeżeli tylko ponawiają za 
nie akt szczerego żalu, a odmowy „dziecięctwa Bożego" tym, którzy bez 
własnej winy znaleźli się poza sakramentalnym związkiem, i w nowym 
układzie, powstałym bez lekkomyślności i chęci nadużycia, starają się 

zachować wszystkie wymagania chrześcijańskiej moralności. W takiej 
sytuacji naszym obowiązkiem jest cierpliwa modlitwa, aby Pocieszyciel, 
Duch Prawdy, pomnażał nieustannie w Kościele swe światło i dar rady 
i wypełnić ró.wnież w dziedzinie ewangeliczne posłannictwo. 

SOCIAL CALLING AND SOCIAL DISINTEGRATION OF FAMILY 

SUMMARY 

In his article the takes up the question of the social role of family. 
He begins by out the phenomenon of changes in the modern world. These 
changes have also affected the family circle. There have appeared indications of 
a kind of crisis and a change 10f the model of family. The question that arises 
immediately is whether this situation will lead to the disintegration of the family 
community; .or, wm lit, m spite of those changes, all:ow family to pres,erve undi
minished the sense of its existence and the social functions it serves in the new 
conditions. 

The first part of the article shows the permanence 1of ithe sodal values for 
which farnily stands and which it develops in its members. They are personal and 
social values, SUiCh as lo·ve, stahHity and faithfulness ;deep and genuin·e involvemenit 
in living toigether. The basie aspect of this caHing lis servi1ce to 1if.e (the chi1d) under
taken in a responsible and ref1ective way; it is 1creating a r 1eligfous and dvil 
community. In this way family fulfils an educational function in the social sense. 
In the second part of the article the author iindkates social fru:stration of mo
dern fa:mily. He dmws the attenit10in to the increasiing number of div1orces giviing 
psychological, sociological, and morał reasons for this phenomenon. The finał part 
of the artfole is devoted to the problem of integrating the family community. 
The author mentions the religfous, legal, and &ocial motives ·of family stability; 
he indicates the factors which integrate family. In the conclusion, he shows cer
tain current problems faced by the ministry of the people who hav.e been divo;r
ced without their guilt, and whose second marriage is not a sacrament. 
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MOTYWY KONTAKTU MŁODZIEŻY Z DUSZPASTERSTWEM 
AKADEMICKIM 

Wprowadzenie 

Początki duszpasterstwa akademickiego w Polsce sięgają powstania 
Akademii Krakowskiej (1364). Od tego czasu aż po dzień dzisiejszy przyj
mowało ono różne formy organizacyjne. Zmieniały się jego założenia 
ogólne, a wraz z nimi zmieniały się kierunki działalności, cele wycho
wawcw-religij ne oraz formy konkretnej działalności 1. Obecnie duszpa
sterstwo akademickie definiuje się jako „pośrednictwo Kościoła w bu
dowaniu w środowisku akademickim wspólnoty uobecniającej Boga i bę

zj ednoczenia ludzi z Bogiem" 2
• Z 

że podstawowym celem tworzących się wspólnot duszpasterstwa 
akademickiego jest kształtowanie u form religij-
ności. W kategoriach pedagogicznych duszpasterstwo można 
ujmować jako „zespół wychowawczy" lub samowychowawczy, a w ter
minach psychologii społecznej - jako „grupę równieśniezą o specjal-

zainteresowaniach" lub „małą grupę", czy też „grupę rzeczywiste
go odniesienia". Ze wszystkich przytoczonych tu określeń wynika, że 
podstawową formą działalności duszpasterstwa akademickiego w reali-
zacji wytyczonych celów jest działanie w i popnez grupę. 
wadzając zagadnienie duszpasterstwa akademickiego na teren psychologii 
społecznej, wchodzimy tym samym w gąszcz psy
chospoleczniej. Do podstawowych zjawisk należy tu mechanizm oddziały
wania grupy na proces kształto1warna się osi0bqwości jednostki, a z,wfasz
cza jej postaw życiowych. Występuje tu sprz,ężenie z.wrotne. Z jednej 
strony grupa wywiera presję na jednostkę, z drugiej - jednostka przez 

1 K. ,Gum o I: Duszpasterstwo akademickie na UJ w latach 1400-1795. 
„Zeszyty Naukowe KUL" 7:1964 nrr 2 s. 53-63; D. Kaczmar yk: 
sterstwo aloodemickie w okresie okupacji. 13:1970 nr 10 s. 58-74. 

2 R. Rak, K. ż ar n o wiec ki: Akademickie duszpasterstwo. W: Encyklo-

pedia Katolicka. T. 1. Lublin 1973 kol. 221. 
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bogactwo swojej osobowości wpływa na wewnętrzną strukturę grupy. 
Rezulta tern w.aiangażowanfa się jednostlm w żyde grupy jest m.fun. to, że 
sama przyjmuje wiartości i określooe wzotrce zachowania, typoiwe dla 
danej grupy społecznej. Recepcja różnych wzorców zachowania doko
nuje się w wielu wypadkach w sposób nieuświadomiony, zwłaszcza 

u osób mało krytycznych. Działa tu cały szereg mechanizmów grupo
twórczych i identyfikacyjnych, którym w większym mniejszym 
stopniu ulega każdy człowiek. Chodzi tu przede wszystkim o mechanizmy 
związane z atrakcyjnością grupy odniesienia: atrakcyjność pełnionych 

ról, celów grupy, wartości, aktywność członków, prestiż zewnętrzny 

i wewnętrzny, presja grupy, solidarność, mechanizm nagrody i kary 
Zasygnalizowane tu mechanizmy występują także w grupach mło

dzieżowych duszpasterstwa akademickiego. Młodzież studiująca wiąże 

z nim nie z zewnętrznej koni€czności, lecz z wolnego wyboru. To 
w program działalności grupy, ale 

też łatwiej prowadzi do zerwania z nią kontaktu. Natomiast proces wy
chowawczy wymaga jakiejś ciągłości i w związku z tym dłuższego czasu. 
Dlatego się następujący problem: jakie czynniki warunkują 

kontakt z duszpasterstwem akademickim, albo bardziej prak
- jak zapobiegać zrywaniu kontaktu z nim. Częściową odpo-

wiedź na to w niniejszym artykule. 

analiza 
i utrzymywania przez młodzież kontaktu z ośrodkami dus~pasterskimi. 

instytucja akademickiego wyznacza 
następujący program działania: 

akademickiego jest stwarzanie sytuacji, 
do odpowiedzi każdego członka społeczności aka-

za1:>rc>sz,en:ie Boga do w z Nim. Spotkanie 
sakramentalnym przez słowo Boże 

zaś wyraża się w zgromadze-
Duszpasterstwo akademickie winno więc wycho-

1-' .... „ ..... ...,., ..... u·rc;,.„„,„.,.+-.i,...;,,.,,., do uczestnictwa w liturgii oraz ucizyć umiejęt-
z ewangelią i oceny wszystkich zdarzeń w świetle 

Wli~tr.y. W srz,~;ególny :spi~ób m:is~ się zająć ~roblemami nurtującymi mŁo
dz1ez akademicką (m1łosc, małzenstwo, rodzma, 1praca zawodowa, miejsce 
w społeczeństwie i państwie, współpraca i współżycie z młodszym i star\.. 
szym twórczość kulturalna itp.), a także wychować ją do 
systei:i:atycznej _PDa~y :W-d sobą i do od:po:wti.iedzialnej 
decyzJI. Dla os1ągmęc1a zadań prowadzone są regularne wykłady 

3 A. Po d gór e ck i: Zasady socjotechniki. Warszawa 
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z teologii, organizowane rekolekcje roczne, dni skupienia, nabożeństwa 
słowa Bożego, kręgi biblijne itp. Do budowania akademickiej wspólnoty 
=v.:> ..... J.c.u • .1.c1 przyczynią się masowe manifestacje religijl).e, zjazdy, 
pielgrzymki do miejsc cudownych" 4• 

Tak sformułowany program stanowi formalno-instytucjonalny model 
działalności konkretnych ośrodków duszpasterskich. Wymienione powy-

zadanda zamieT:zają realizować duszpastenze (wychO?w1aw,cy). Jaki jest 
zatem stosunek młodzieży do tego prngriamu? Ozeg.o ona szuka w ośrod
kach duszpasterstwa akademickiego? Na ile program „formalny" dusz
pasterstwa zbliża się do oczekiwań młodzieży? Wiadomo, że im większe 

zbliżenie wartości formalnych grupy z wartościami oczekiwanymi 
przez j;ej czklnków, więksw pojawia się motyw1acja do ich reali-

Grupa staje się wówczas w świadomości jej członków bardziej 
atrakcyjna i przyciągająca. Stąd i jej oddziaływanie na członków jest 

efektywniejsze. 

Dlatego też poznanie świadomych motywów, jakimi młodzież kieruje 
w nawiązywaniu kontaktów, umożliwia pośrednio ocenić stopień 

identyfikacji studenta z wartościami grupy i wpływu takiej 
formowanie się jego postaw religijnych, bowiem między obu 

do grupy· 
i zainteresowaniach 

z.vv:rotne 5. Z przy-

stałego, z rzeczy-
przynależności, informuje pośrednio o potrz.ebach i systemie war-

tości stanowiących zainteresowań 
nostki religijną 6• 

4 R a k, Z a r n o w i e c k i, jw. kol. 222. 
is M. Mar o dy: Sens teoretyczny a sens empiryczny postawy. War-

szawa 1976 s. 181-214. 
6 Teoretyczne wyjaśnienie związku między potrzebami, motywami, postawami 

i wartościami podaje T. M. Newcomb. W jego ujęciu związek ten jest jednokie-. 
runkowy. Tymczasem wielu innych autorów, np. A Godin, w.skazuje na 
wzajern_ne pow1iązainia między tymi czynnikami. Poza 1tym Godin zwraca uwagę 
na to, że motywy - te, które zostały uświadomione - zjawiają się 
i znikają, natomiast potrzeby i postawy trwają w podmiocie jako predyspozycje 
do określonego działania. Por. T. M. Ne we om b: PsychoLogia spoleczna. War
soowa 1970 s. 65-66; A. G od in: Aspects psychologiques de l'.a.ppartenance a 
i'Eglise. W: Uappartenance religieuse~ VII Conference Internationale de Sociologie 
Religieuse. Bruxelles 1965 s. 81-123. 
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taktującej się z duszpasterstwem akademickim 7• W całości przeprowa
dzonych badań artykuł prezentuje tylko zagadnienie odnoszące się do 
preferencji motywów kontaktu z ośrodkami duszpasterskimi. Pytania, 
na które będziemy tu szukać odpowiedzi, są następujące: jakimi mo.,.. 
tywami kieruje się młodzież akademicka utrzymując kontakt z ośrod
kiem duszpasterskim? Które z wymienionych motywów uważa za 

W idą zmiany motywacji przy-
„,....i-„y·'"''"....... czasu studiów? 

będzie analiz w 
części artykułu, został zebrany za pomocą dwu inwentarzy motywów: 
1. inwentam, pozytywnych, którym przebadano 175 przy
należących do ośrodków duszpasterskich (grupa ODA), oraz 2. inwentarz 
motywów negatywnych, zastosowany do badania 175 osób nie 

kontaktów z ośrodkami duszpasterskimi (grupa NDA) s. Oba 
sk1oru)truO'wa.ne na podstawie 

do 

Badania w od 1973 do marca 197 4 
w ośriodkach duszpasterskich, które funkcjonują w wielkich miastach, 

1 R. Po m i a n o ws k i: Psychologiczne aspekty przynależności religijnej mło
dzieży akademickiej. Lublin 1977 (mps Biblioteka KUL). 

8 W dalszych partiach artykułu będziemy używać skrótu ODA na oznaczenie 
grupy młodzieży utrzymującej kontakt z ośrodkami duszpasterskimi, NDA - gru
py nie utrzymującej kontaktu z tymi środowiskami. 
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charakteryzują się podobnym stylem pracy oraz :zbliżoną datą p~wstania. 
Nadto każdv z wymienionych o$odków skupia stosunkowo ~uzą grupę 

Analogicznie dobierano respondentów grupy NDA 9• 

badań 

Analizę ilościową i jakościową otrzymanych wyników przeprowadzi
my w następującym układzie. Najpierw ukażemy ilościowy rozkład 
preferencji motywów pozytywnych (tab. l} i negatywnych (ta~. 2), do
konując po kiażdej tabeli interpretacji psychologkzn~j, a n.as~ępme. w tab. 
3 i 4 przedstawimy kierunek zmian w preferen<~j1 mot~wow. między I 
i v rokiem studiów. Uchwycenie kierunku dokonuJących się ·zmian w mo

należenia lub nienależenia do ODA między najmłodszymi i naj
starszymi studentami jest ciekawym zagadnieniem zarówno dla psycho
logów, jak i dus21pasterzy akademickich. 

- kont.aktu z ośrodkami duszpasterskimi grupy ODA 10 

Tab. 1. zestawienie kategorii motywow 

ODA - badanych 175 

Kategorie 
Ranga 

I Stawanie się dojrza· 
25,3 2 

łym chrześcijaninem 94 31,6 253 

II Dokształcanie religijne 129 43,3 393 39,3 1 

m 
nalne 29 9,7 166 16,6 4 

IV się 

Kościoła 40 13,4 176 17,6 3 
w sprawy 

6 2,0 12 1.2 
~------------·-·--------

5 

Ogółem 298 100 1000 100 

11 Dokładny opis budowy kwestionariuszy (1 i 2), sposób pr.zepro-
badań i charakterystyki badanych osób zob. Pomianowski, jw. 

111 Procenty określające wskaźniki kategorii motywów uz~anych za „~ajważ
.,,..,„,„„.ro" i „ważne" zostały obliczone w stosunku do ogólnej hczby ';yborow <:98 
i natomiast procenty odnoszące się do szczegółowyc~ i:notywow, na kt~re 
powołujemy się w tekście, obliczono w stosunku do ogólneJ liczby respondentow 

Uwaga ta odnosi się także do zestawienia motywów negatywnych grupy 

NDA (tab. 2). 
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w ośriodkach duszpasterskich, które funkcjonują w wielkich miastach, 

1 R. Po m i a n o ws k i: Psychologiczne aspekty przynależności religijnej mło
dzieży akademickiej. Lublin 1977 (mps Biblioteka KUL). 

8 W dalszych partiach artykułu będziemy używać skrótu ODA na oznaczenie 
grupy młodzieży utrzymującej kontakt z ośrodkami duszpasterskimi, NDA - gru
py nie utrzymującej kontaktu z tymi środowiskami. 
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charakteryzują się podobnym stylem pracy oraz :zbliżoną datą p~wstania. 
Nadto każdv z wymienionych o$odków skupia stosunkowo ~uzą grupę 

Analogicznie dobierano respondentów grupy NDA 9• 

badań 

Analizę ilościową i jakościową otrzymanych wyników przeprowadzi
my w następującym układzie. Najpierw ukażemy ilościowy rozkład 
preferencji motywów pozytywnych (tab. l} i negatywnych (ta~. 2), do
konując po kiażdej tabeli interpretacji psychologkzn~j, a n.as~ępme. w tab. 
3 i 4 przedstawimy kierunek zmian w preferen<~j1 mot~wow. między I 
i v rokiem studiów. Uchwycenie kierunku dokonuJących się ·zmian w mo

należenia lub nienależenia do ODA między najmłodszymi i naj
starszymi studentami jest ciekawym zagadnieniem zarówno dla psycho
logów, jak i dus21pasterzy akademickich. 

- kont.aktu z ośrodkami duszpasterskimi grupy ODA 10 

Tab. 1. zestawienie kategorii motywow 

ODA - badanych 175 

Kategorie 
Ranga 

I Stawanie się dojrza· 
25,3 2 

łym chrześcijaninem 94 31,6 253 

II Dokształcanie religijne 129 43,3 393 39,3 1 

m 
nalne 29 9,7 166 16,6 4 

IV się 

Kościoła 40 13,4 176 17,6 3 
w sprawy 

6 2,0 12 1.2 
~------------·-·--------

5 

Ogółem 298 100 1000 100 

11 Dokładny opis budowy kwestionariuszy (1 i 2), sposób pr.zepro-
badań i charakterystyki badanych osób zob. Pomianowski, jw. 

111 Procenty określające wskaźniki kategorii motywów uz~anych za „~ajważ
.,,..,„,„„.ro" i „ważne" zostały obliczone w stosunku do ogólnej hczby ';yborow <:98 
i natomiast procenty odnoszące się do szczegółowyc~ i:notywow, na kt~re 
powołujemy się w tekście, obliczono w stosunku do ogólneJ liczby respondentow 

Uwaga ta odnosi się także do zestawienia motywów negatywnych grupy 

NDA (tab. 2). 
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Zgodnie z przewidywaniami pierwsze miejsce wśród motywów· po
zytywnych zajmują pobudki wypływające z potrzeby „dokształcania 

religijnego" (kat. II), a wśród nich motyw „kontaktuję się z ośrodkami 
duszpasterskimi, aby pogłębić swoją wiedzę religijną" uzyskał największą 
liczbę wyborów (72,6°/o badanych z ODA). Po nim następują motyw'Y: 

bronić swoich , „świadomie kształ-
lepiej etyki i moralności 

chrześcijańskiej"; ,;dokształcać się w dziedzinie biblijnej" i „poznać 
i aktualne sprawy Kościoła". 

Drugą rangę uzyskały motywy kategorii I - „stawanie się dojrzałym 
. W tej grupie motywów największą liczbę wyborów 

motyw „kontaktuję się z ośrodkami, aby znaleźć pomoc w pra
cy nad sobą" (47,46/o badanych), a następnie wypowiedzi: „świadomie 
przeżywać chrześcijaństwo"; „kształtować swoją osobowość na wzór 
Chrystusa"; „nauczyć się żyć według wskazań ewangelii"; „ uczestniczyć 
w nabożeństwach organizowanych przez ODA" oraz „uczestniczyć w 
dniach skupienia'' badanych}. 

Motywy wynikające z potrzeby „zaangażowania się w .sprawy 
i Kościoła" (kat. IV} znalazły się na trzeciej pozycji, przy dużo Yl, ~'"' 7·urr1 

wskaźniku procentowym niż poprzednie dwie grupy motywów. 
„należę do ODA, 

razić swofą więź z Kościołem" (35,66/o badanych). Po nim następują mo
tywy: „są tam ludzie zaangażowani ideowo i zdr·owi moralnie"; „nie 
być na uboczu w Kościele"; „działać dla dobra ludzi w grupie młodych 
katolików"; się w działalność apostolsko-misyjną Kościoła"' 
(10,36/o) oraz „szerzyć idee ekumenizmu w Kościele", którego nikt niE 

uznał za „najważniejszy„. 

Natomiast motywy „rekreacyjno-emocjonalne" (kat. III), wypłyv.ra

z potrzeby afiliacji grupowej, przyjaźni i rozrywki, zajęły dopiero 
czwarte miejsce. 9,7°/o badanych uznało je za „naważniejsze''. 

Z r.eguły zdecydowana większość respondentów wybierała je na dru· 
gim miejscu jako motywy „ważne": Tutaj najw1ęk!>zą liczbę wypowiedzi 

„uczęszczam do aby przyjemnie spędzić czas wol-
ny od nauki" (33,1 O/o badanych), następnie motywy: „alby korzystać 
z wieczorków itp."; „aby przebywać w grupie zgra""' 
nych kumpli"; „ze względu na duszpasterza"; „ze względu na koleżankt 
i kolegów" oraz „aby korzystać .z ;biblioteki" {3,4°/o badanych). 

Jeśli chodzi o motywy inne, to dopisało je 6 badanych i dotyczyły 
one: „pracy nad sobą"; „poznania prawdy"; „wyrobienia silnej woli"; 
'4pracy charytatywnej" oraz bezpieczeństwa i przyjaźni." 
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z powyższej analizy wynika, że badani z grupy eksperymentalnej 
wyakcentowali w swoich wyborach motywy pogłębienia wie!izy. reli~ij
nej (II) i kształtowania chrześcijańskiej osobowości (I). Patrząc na ich 
wybory od strony celów i zadań duszpasterstwa akademickiego, widzimy 
wyraźną zbieżność zainteresowań i oczekiwań członków z programem 

tegoż duszpasterstwa. W tej sytuacji można się spo
u których subiektywne oczekiwania i zaintereso

wania wyraźnie korespondują z wartościami wychowawczymi grupy 
religijnej, będą w większym stopniu wykazywać chęć przedłużania kon
taktu z dusz.pasterstwem, a w konsekwencji ośrodek może dobrze speł
niać swoją funkcję mediacyjną w rozwijaniu poczucia przynależności 
do całego Kościoła. 

Nasuwa się tu i inne spostrzeżenie. Z relacji duszpasterzy akademic
kich, z którymi przeprowadzono wywiad z okazji omawianych badań, 
wynika, że kontakt z ośrodkami duszpasterskimi ~awiązuje ,w pr.z~wa
żającej większości młodzież uczęszczaj.ąca w okresie szkoły ~redm~J .. na 
katechizację. Należy więc przypuszczać, że jej zainteresowama rehg1Jne 

rozbudzone wcześniej przez dom rodzinny, katechizację para
i ,zdarzenia losowe„. Ona poszukuje duszpasterstwa akademie-,, „ t „ 

grupy rówieśniczej, która afirmuje te same wartosc1 i pomaga 

w postaw 

Pr.z~at:r.zmy się 'Z kol,ei motywom negatywnyi:-1. Dla:cz:go młodzież 
akademicka ,nie chce nawiązywać kontaktów z osrodkam1 duszpaster
skimi? Preferencje motywów negatywnych poch-0dzą z wyborów grupy 

(NDA}. 

Układ kategorii.i oo fa·ódła 
motywacyjne. W grupie kontrolnej 'pierwsze miejsce :aję.ły moty~y 
wypływające z zewnętrznych {kat. III). DommuJ~ one me~ 
znacznie nad motywami wyrastającymi z braku zainteresowan spr~wam1 

i rangę motywy związane 

z atrakcyjnością grupy ODA {kat. i czwartą - konfli~ty m-0r.aln~ 
i uprzedzenia '(kat. IV}. Motywy dopisane .(inne) znalaizły się na p1ąteJ 
pozycji. 

W kategorii motywów zewnętrznych (HI} największą liczbę wyborów 
otrzymał motyw szczegółowy „nie kontraktuj.ę się z duszpasterstwem 
akademickim, ponieważ jestem słabo z.orientowany w działalności teg~ 
środowiska" (5'4,0'/o badanych z NDA). Kolejne miejsca w tej kategon1 
zajęły motywy: „nie mam czasu, chociaż chciałbym należeć" (30,9V)t 
„daleko i późne godziny spotkań"; „,kontakt z tymi ośrodkami jest nie
mile widziany na uczelni" (1,1•/o). 
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tywy: „są tam ludzie zaangażowani ideowo i zdr·owi moralnie"; „nie 
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(10,36/o) oraz „szerzyć idee ekumenizmu w Kościele", którego nikt niE 

uznał za „najważniejszy„. 

Natomiast motywy „rekreacyjno-emocjonalne" (kat. III), wypłyv.ra

z potrzeby afiliacji grupowej, przyjaźni i rozrywki, zajęły dopiero 
czwarte miejsce. 9,7°/o badanych uznało je za „naważniejsze''. 

Z r.eguły zdecydowana większość respondentów wybierała je na dru· 
gim miejscu jako motywy „ważne": Tutaj najw1ęk!>zą liczbę wypowiedzi 

„uczęszczam do aby przyjemnie spędzić czas wol-
ny od nauki" (33,1 O/o badanych), następnie motywy: „alby korzystać 
z wieczorków itp."; „aby przebywać w grupie zgra""' 
nych kumpli"; „ze względu na duszpasterza"; „ze względu na koleżankt 
i kolegów" oraz „aby korzystać .z ;biblioteki" {3,4°/o badanych). 

Jeśli chodzi o motywy inne, to dopisało je 6 badanych i dotyczyły 
one: „pracy nad sobą"; „poznania prawdy"; „wyrobienia silnej woli"; 
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wybory od strony celów i zadań duszpasterstwa akademickiego, widzimy 
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katechizację. Należy więc przypuszczać, że jej zainteresowama rehg1Jne 

rozbudzone wcześniej przez dom rodzinny, katechizację para
i ,zdarzenia losowe„. Ona poszukuje duszpasterstwa akademie-,, „ t „ 

grupy rówieśniczej, która afirmuje te same wartosc1 i pomaga 
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Pr.z~at:r.zmy się 'Z kol,ei motywom negatywnyi:-1. Dla:cz:go młodzież 
akademicka ,nie chce nawiązywać kontaktów z osrodkam1 duszpaster
skimi? Preferencje motywów negatywnych poch-0dzą z wyborów grupy 

(NDA}. 

Układ kategorii.i oo fa·ódła 
motywacyjne. W grupie kontrolnej 'pierwsze miejsce :aję.ły moty~y 
wypływające z zewnętrznych {kat. III). DommuJ~ one me~ 
znacznie nad motywami wyrastającymi z braku zainteresowan spr~wam1 

i rangę motywy związane 

z atrakcyjnością grupy ODA {kat. i czwartą - konfli~ty m-0r.aln~ 
i uprzedzenia '(kat. IV}. Motywy dopisane .(inne) znalaizły się na p1ąteJ 
pozycji. 

W kategorii motywów zewnętrznych (HI} największą liczbę wyborów 
otrzymał motyw szczegółowy „nie kontraktuj.ę się z duszpasterstwem 
akademickim, ponieważ jestem słabo z.orientowany w działalności teg~ 
środowiska" (5'4,0'/o badanych z NDA). Kolejne miejsca w tej kategon1 
zajęły motywy: „nie mam czasu, chociaż chciałbym należeć" (30,9V)t 
„daleko i późne godziny spotkań"; „,kontakt z tymi ośrodkami jest nie
mile widziany na uczelni" (1,1•/o). 
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Tab. 2. Zestawienie kate1orii motywów nienależenia do duszpasterstwa akademickiego 

Kategorie 
motywów 

negatywnych 

I Brak zainteresowania 
sprawami religii i Koś
cioła 

II Nieatrakcyjność grupy 
ODA 

III Przeszkody zewnętrzne 

IV Konflikty moralne 
:i uprzedzenia 

Inne 

Brak uzasadnień 

Ogółem wypowiedzi 

Motywy uznane 
za „najważniejsze" 

34 29,8 

10 8,8 

42 36,8 

12 10,5 

16 14,l 

114 100 

162 

72 

173 

68 

21 

12 

508 

uznane 
za „ważne" 

31,9 

14,2 

34,0 

13,4 

4,2 

2,3 

100 

Ranga 

2 

3 

1 

4 

5 

W grupie motywów wypływających z braku zainteresowań religijnych 
I) na motyw: „nie kontaktuję 

z ODA, ponieważ sprawy religii uważam za osobiste" (39,46/o badanych). 
Wypowiedź ta zajmuje drugą rangę w całym inwentarzu motywów. Po 
nim następują motywy: „nie interesują mnie sprawy religii i Kościoła" 
(24,6 badiainyich); „Iliie interesują mnie zagadnienia światopoglądu ka
tolickiego" (15,4tł/o) oraz „w szkole średniej także nie uczęszczałem na 
religię" (13,1 O/o). 

Grupa motywów związanych z małą atrakcyjnością ośrodków dusz
pasterskich (kat. II) zajęła w wyborach trzecie miejsce. Tutaj najwięcej 
głosów uzyskał motyw: „nie kontaktuję się z ODA, ponieważ nie chodzi 
tam nikt z moich znajomych" '(24,1@/o badanych). Po nim następują 
motywy: „jest to środowisko sfrustrowanych marzycieli" (7,46/o); „po
święca się tam wiele czasu na rozrywki, a nie na sprawy religijne" 
( 4,20/o) i „ponieważ nie lubię duszpasterza" ( 4,20/o). 

Na pierwszy plan wśród uzasadnień moTalnych (kat. IV) wysunął się 
motyw: „nie należę do ODA, bo nie zgadzam się z zasadami etyki sek
sualnej Kościoła" (13,1°/o badanych). W dalszej kolejności wystąpiły 
motywy: „uprzedziłem się do Kościoła i księży"; „musiałbym zmienić 
swoje postępowanie". Oba motywy uzyskały w wyborach takie same 
wskaźniki procentowe (10,96/o). 
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11 H. se l y e: Stres życia. Warszawa 1960 s. 

10 Seminare 
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Tab. 2. Zestawienie kate1orii motywów nienależenia do duszpasterstwa akademickiego 
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pasterskich (kat. II) zajęła w wyborach trzecie miejsce. Tutaj najwięcej 
głosów uzyskał motyw: „nie kontaktuję się z ODA, ponieważ nie chodzi 
tam nikt z moich znajomych" '(24,1@/o badanych). Po nim następują 
motywy: „jest to środowisko sfrustrowanych marzycieli" (7,46/o); „po
święca się tam wiele czasu na rozrywki, a nie na sprawy religijne" 
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11 H. se l y e: Stres życia. Warszawa 1960 s. 

10 Seminare 
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się tu pojawia, jest pytanie o 
kontaktu z z lat studiów. W 

problem zestawiliśmy 
podłużnym. Porównanie motywów po

w zależności od czasu pobytu na studiach 
analizie danych tab; 3 należy pamiętać o 

studenci roku studiów reprezentują także tych, którzy pierws.zy 

Różnica 

V r. 

do ośrodków duszpasterskich, natomiast do grupy najstarszych 
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do wartości chi2• Uwzględniając 
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1s T. Mądrzy ck i: Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. 
Warszawa 1970 s. 126. 

14 Por. R. Pomianowski: Z badań nad psychologicznymi aspektami przy
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Tab. zestawienie ośrodków duszpasterskich w wypo
NDA 

V :rok - 42 studentów 

motywów 

doła 16 26,7 45 39,8 l 

II grup 

8,3 12 

III Przeszkody zewnętrzne 38,3 1 38 

10,6 

33,6 

4 

2 

IV moralne 

Różnica 

a V rokiem 

7 

60 

chi2 = 7,73 
df =3 pu. 

15,0 3 14 12,4 3 

11;7 3,5 

113 100 

i rokiem 
fakt przy wniosku: 

nienależenia do ODA między najstarszymi i najmłodszymi przed-
stawicielami grupy kontrnlnej ze względu na 

wybór motywów zainteresowań spra-
i u studentów i rzadszy tychże 

prz'ez najmłodszych. Potwierdza to także układ ran-
Brak -zainteresowań religią i zajmuje pie,rwsze 

sce w rozkładzie V a drugie w rozkładzie I roku. Spośród motywów 
kategori~ I najczęściej był wybierany prz,ez najstarszych 
NDA do duszpasterstwa akademie-
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Wnioski 

resortu. 
Nad czym warto 

na nauki 
~-~, ... -_.·---z• potem - Pismo 

Można się pytać, czy 
na co dzień idzie 
„lubelski z 

Okazało się, że ta forma dokształcania bardziej 
w katechezach wielu studentów - niż 

w O·DA& Czy d:ziała tu '"'""',....""'""' 
z okresu śred-

czy coś więcej? Na ten temat mogą sami 

pasterze lubelscy. 

1s Tamże s. 131. 



148 ROMAN POMIANOWSKI 

Tab. zestawienie ośrodków duszpasterskich w wypo
NDA 

V :rok - 42 studentów 

motywów 

doła 16 26,7 45 39,8 l 

II grup 

8,3 12 

III Przeszkody zewnętrzne 38,3 1 38 

10,6 

33,6 

4 

2 

IV moralne 

Różnica 

a V rokiem 

7 

60 

chi2 = 7,73 
df =3 pu. 

15,0 3 14 12,4 3 

11;7 3,5 

113 100 

i rokiem 
fakt przy wniosku: 

nienależenia do ODA między najstarszymi i najmłodszymi przed-
stawicielami grupy kontrnlnej ze względu na 

wybór motywów zainteresowań spra-
i u studentów i rzadszy tychże 

prz'ez najmłodszych. Potwierdza to także układ ran-
Brak -zainteresowań religią i zajmuje pie,rwsze 

sce w rozkładzie V a drugie w rozkładzie I roku. Spośród motywów 
kategori~ I najczęściej był wybierany prz,ez najstarszych 
NDA do duszpasterstwa akademie-

KONTAKTY MŁODZIEŻY Z DUSZPASTERSTWEM AKADEMICKIM 149 

Wnioski 

resortu. 
Nad czym warto 

na nauki 
~-~, ... -_.·---z• potem - Pismo 

Można się pytać, czy 
na co dzień idzie 
„lubelski z 

Okazało się, że ta forma dokształcania bardziej 
w katechezach wielu studentów - niż 

w O·DA& Czy d:ziała tu '"'""',....""'""' 
z okresu śred-

czy coś więcej? Na ten temat mogą sami 

pasterze lubelscy. 

1s Tamże s. 131. 



150 

Drugi wniosek, jaki 
się z „pobudkami 

ROMAN POMIANOWSKI 

nasuwa się na bazie przeprowadzonych analiz, 
stawania się dojrzałym chrześcijaninem". W ra-

mach kategorii znajdowało 6 różnych pobudek. Naj-
rangę uzyskał pomocy w pracy nad sobą" 

Jakie treści 
„kontakt 

do Boga", ,,oparcie 
w duszpaster

z nim w nadziei 
mania pomocy w pracy nad sobą? Analiza wypowiedzi najstarszych 
uczestników spotkań ODA w porównaniu z wypowiedziami najmłodszych 

stwierdzić, że kontakt z ośrodkiem ich oczekiwania. Nie-
zastanawiająca wydaje wystąpiła między zapo-

trzebowaniem na ,,dokształcanie religijne" ( 43,3°/o) a motywacją 
nia się dojirzałym chrześcijaninem" Różnica ta wynosi tu 1 

tab. 1). 
Odnosząc to stwierdzenie do zasadniczego celu duszpasterstwa aka

demickiego, które „winno do uczestnictwa w liturgii oraz 
uczyć konfrontacji życia z ewangelią", widzimy, że odwrotny układ 
preferowanych kategorii Jest to pro
blem do przemyślenia pr1zede wszystkim dla samych duszpasterzy. 

Należy zastanowić się, jak organizować pracę w ośrodku, by potrzeba 
kształtowania dojrzałej postawy chrześcijańskiej, stawiana formalnie 
przez instytucję na pierwszym mieJscu, 
została również dowartościowana w świadomości młodzieży skupiającej 
się w ODA. 

Zastanawiające wydaje się także stwierdzenie, iż motywacja 
z potrzeby angażowania się w sprawy Kościoła słabnie z upły

wem c'zasu kontaktowania ,się z ODA. Widać to wyraźnie w zestawieniu 
tab. 3. Studenci najmłodsi w 10,4°/o częściej niż najstarsi (V rok stu

motywowali swój kontakt z ODA takimi 'pobudkami, jak: „należę, 
wyrazić swoją więź z Kościołem"; „nie chcę być na uboczu w Koś

ciele"; „chcę włączyć się w działalność apos:tols'ko-misyjną Kościoła"; 

„tyle ludzi czeka na pomoc" itp. Jeżeli więc powyższe pobudki są sil
niejsze u „stażystów" niż u „zaawansowanych" uczestników ODA, zmu
sza to do zastanowienia. Dlaczego tak się dzieje? Jeden ze studentów, 
oceniając własny ośrodek pod tym względem, tak pisze: „Dlaczego więc 
unika się prnktycznego realizowania ewangelii. Można pomóc niewido
mym, by im coś przeczytać, staruszkom przynieść to i owo, można po-

KONTAKTY MŁODZIEŻY Z DUSZPASTERSTWEM AKADEMICKIM 151 

w żniwach rodzicom na wsi, a przy okazji innym rolnikom. Pod 
względem daleko nam do młodzieży , francuskiej czy austra-

Duszpasterstwo 
Kościele nie może przeoczyć 

i zaangażowanej 
odcinek procesu 

do po-

że 
badania nad postawami 
młodzież współczesna w zasadzie nasta\viona życia konsumpcyj-

przyzwyczajona do brania, jako . 
stwo akademickie musi pracować nad przeobraż,eniem „postawy brama" 

n postawę dawania". Jest to kcnsekv: encja łaski . „~hrześcijanin 
przez całe życie musi - jak to sformułował Octavio Beras Ro-

vv przemówieniu powrl.talnym wobec papież:a Jana Paw~a :1 w. ,S~nto 
- tłumaczyć mHość Boga na miłość bliźniego, nułosć bhzmego 

na sprawiedliwość, sprawiedliwcść na równość praw i 
równość praw na jeC.nakowy po::ział obowiązków i korzyści, dóbr 

jednakowy podział dóbr na wolność i się wszel-
formom przemocy, i wreszcie wolność ma się wyrazić w 

16 
i odpowiedzialnym uczestnidwie we 

Trzeba uświadomić młodym chrześoijanom z że działalność 
to ich a nie dla nich. L.;a~a.u.u.c...., ........ ..._ 

zaangażowania apostolskiego młodzieży obejmuje także problem kształ-
towania we wspólnocie koleżeńskiej ducha po ku ty i 

Na zakończenie należy jeszcze poruszyć dwie sprawy, które wynikają 
z przeprowadzonych badań. Pierwsza wiąże się ze stwier

iż równolegle z przedłużaniem stię kontaktu z ODA wzrasta 
świadomości młodzieży atrakcyjncść własnej wspólnoty religijnej. 

studenci z ośrodków duszpasterskich częściej niż ich młodzi 
preferowali motywy kat. III (rekreacyjno-emocjonalne). Za naj

ważniejsze wybierali następujące stwierdzenia: „lubię przebywać w gru-
zgranych kumpli"; „ze względu na kolegów i koleżanki"; „bo mogę 

korzystać z biblioteki"; „jest to miejsce modliitwy i rozrywki"; „miejsce 
i niebanalnych dyskusji"; „środowisko ludzi, na których zawsze 

mogę liczyć". Tak więc grupa religijna duszpasterstwa przez najstarszą 
młodzież jest odbierana jako nagradzająca, bo satysfakcjonuje, udziela 
pomocy, daje możność przeżyoia przyjaźni, bliskich kontaktów, samo
potwierdzenia i przeżywania wspólnie wartcści religijnych i ogólna-

.1s Cyt. za: M. Skwar n icki: Santo Domingo. „Tygodnik Powszechny" 

33:1979 nr 7 s. 2. 
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ludzkich. O takich -~~,.,..,.,,,...,,... można powiedzieć, 

, Tworzenie 
zadań 

Ostatnia sprawa 
brak kontaktu 

to na 
przemyśleć sposób 

ośrodlków rl'1'i C''7'n'" 0+,,'t"C•lr•,nh 

OF PEOPLE SEEKING CON:TACTS WITH 
OF SPIRITUAL GUIDANCE FOR THE ACADEMIC YOUTH 

SUMMARY 

The aim of this article is a psychological analysis of the choices of 
negative motives inducing university students contact groups of 

character. The author seeks to answe'r the following questions: 1) what .,.....„,h~''"+'~"' 

the academic youth to get in touch and keep in touch with centres of 
guidance, 2) whkh o:f the 24 posdtive and 16 negaitive!S do y1oung 
c·onsider „important" and „the most important", 3) what are the directions of 

in the motivation depending on length of time of 
a centre? 

The empirical material was collected by means of 2 questionaries: 
of positive motives (24); 2. the inventory of ne.gative motives (16). The 

was taken between Decem:ber 1973 and March 1974 in six centres of 
spiritual g.uidance for the academic youth (Wrocław, Katowice, Łódź, Warszawa). 
Two groups of students were examined: a group of members of such 
(ODA) - 175 people, and a group of non-member:s (NDA) - 175 people, 
and women. 

The analysis showed that in the ODA giroup the highest rank was 
to the follow.ing gr.oups of moitives 1(iin 1oirder of impodance aittached to them): 
1. to deepen one's religious knowledge (2nd 2. to become a mature 
Chr:istian (lst category); 3. to get involved in the life of the Church; 4. recreative
-emotional motives. 

In the NDA group the highest rank was attached to the motives of the 3rd 
catego['y (external and to the motives resulting from „indifference to 
religion and the Church" (34 per cent and 31 per cent respectively). 

Ks. STANISŁAW SEMIK 

PROBLEMY 

We świecie 

człowiieka, akcentuje się 
ry zawsze kierował się 

dostrzegać każdą 

wiele dobra v.t:.<:::!."1•;J.M., 

upośledzona un1 v~;ło'wo 

i dziś nie 
akcent·owano konieczność zajęcia się nimi od strony ich wa

runków materialnych, dziś - zwłaszcza dzięki osiągnięciom 

dostrzega się możliwość ich katechi·z.owania i 
kontaktu z w też coraz 

osobom nie tylko w literaturze 
leC'z także w działalnościi 

ma za zadanie ukazać n~ektóre 
sterskie dzieci i młodzieży :upośledzonej umysłowo, 

zaś ich w Kościele i ;rodzinie, oiraz 
z psJ71chologii upo'śledzonych, by po 

wychowania religijnego uik:azać, jak litierntura katechetyc'zna i 
stwo synodalne prnedstawlia możliwość uczestnictwa upośledzonych umy-

w sakramentach świętych. W artykule nie omawia się 
poszczególnych osób ze względu na wiek i stopień UiPOSJLiedizenma 
umysłowego, nie stosuje się też jednolitej terminologii 

cząstki społeczeńs.t1wa (zwanej „dziećmi specjalnej 

1 Artykuł zawiera zasadniczo treść a:-efe:ratu wygłoszonego w czasie Rejonowych 
Dni Duszpasterskich w Archidiecezji Wrocławskiej w maju 1978 r. 


