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WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE POPRZEZ POSTACI PATRONÓW SZKÓŁ 

 

We wstępie warto przypomnieć słynne powiedzenie C. K. Norwida, że oto jest 

społeczność polska! - społeczność narodu, który, nie zaprzeczam, iż to tyle jako patriotyzm 

wielki jest, o ile jako społeczeństwo jest żaden. 

Wszystko, co patriotyzmu i historycznego dotyczy uczucia, tak wielkie i wielmożne jest 

w narodzie tym, iż zaiste że kapelusz zdejmam przed ulicznikiem warszawskim - ale - ale 

wszystko to, czego nie od patriotyzmu, czego nie od narodowego, ale czego od społecznego 

uczucia wymaga się, to jest tak początkujące, małe i prawie nikczemne, że strach wspominać 

o tym!
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Niemożliwe jest wręcz mówienie o patriotyzmie w oderwaniu od wielkich postaci 

narodowych – bohaterów i świętych. Bez nich nie ma i nie będzie pedagogiki 

personalistycznej w najbardziej nowoczesnym stylu.
2
 Wzory osobowe konieczne są w 

każdym czasie. Także i dziś. 

W 1902 r. Jadwiga Zamoyska, w swej słynnej książce o wychowaniu, już we wstępie 

pisze tak: Ludzie współcześni słusznie się szczycą postępem wiedzy i wynalazkami, do których 

nauka doprowadza. Każde odkrycie staje się kluczem do nowych odkryć i postępów. Ale kiedy 

potęga wiedzy wzmaga się w porządku materialnym, kiedy uczeni ze wzrastającą 

świadomością przenikają prawa przyrody, odkrywają i obliczają coraz to nowe siły, 

ujarzmiając jedne, wyzyskując inne, i już nie po omacku, jak przed laty, ale ze zdumiewającą 

dokładnością dochodzą do urzeczywistnienia swoich przedsięwzięć, w świecie moralnym i 

duchowym dzieje się wręcz przeciwnie. 

Taki zamęt pojęć w obecnym społeczeństwie panuje, że ludzie, pragnąc obowiązki 

obywatelskie wiernie wypełniać, dla społeczeństwa pracować, dobrze dzieci wychować, przy 

najlepszych chęciach często sami nie wiedzą, jak się do tego brać; próbują rozmaitych 

sposobów i najczęściej chybiają celu. Troszczenie się o dobro społeczne, o instytucje, mające 

korzyści społeczne na celu, jest dzisiaj na porządku dziennym. Zdawać by się mogło, że każdy 

pragnie dla społeczeństwa pracować, uczyć je, służyć mu, kierować nim. 

Mimo to kwestia społeczna coraz bardziej jest zawikłana, stan społeczeństwa coraz 

groźniejszy, a niestety, szulerstwo, szalbierstwo, lekkomyślne podpisywanie weksli, 

niesłowność, pojedynki, rozwody, zbytki, rozpusta, dają do myślenia, że poziom tego 

społeczeństwa jest coraz niższy. Kogóż o to winić, jeżeli nie tych, co wychowaniem się 

trudniąc, nie umieją wychować ludzi zdolnych do podniesienia poziomu społeczeństwa. 

Niemała tu odpowiedzialność ciąży na kobietach. 

Święci mieli prawie zawsze matki świątobliwe, a ludzie znakomici matki znakomite. 

Iluż to świętych i bohaterów, według własnego ich świadectwa, wyrobienie zasad i charakteru 

matkom swoim zawdzięczało! Matka Ludwika IX powtarzała synowi, że wolałaby go widzieć 

umarłym, niż żeby miał świadomie obrazić Boga grzechem. Matka, przejęta taką zasadą, 

mogła wychować syna, jakim się stał Ludwik święty. 

Jeżeli wpływ macierzyński na wyrobienie zasad i charakteru jest tak wielki, cóż sądzić 

o matkach ludzi słabego charakteru, słabych lub żadnych zasad i przekonań. 

A jednak rodzice w ogóle dobre mają chęci, ale jak żeglarze na morzu, bez igły 

magnesowej w ciemną noc, nie wiedząc dokąd sterować, do portu przybić nie mogą, tak 

rodzice, niedostatecznie rozumiejący do jakiego celu wychowanie zmierzać powinno, zadaniu 

nie sprostają. 

                                                 
1 C. K. Norwid, Rozlał się szeroko nasz polski nihilizm, w: „Znaki Czasu” 23 (1991) s. 11. Jest to fragment z listu Norwida do 

Michaliny z Dziekońskich Zaleskiej, z dnia 14 XI 1862. 
2 W. Chudy, Istota pedagogiki personalistycznej, w: „Ethos” 19 (2006), nr 3. s. 52-74. 



Niektórzy na pierwszym miejscu stawiają fizyczny rozwój dzieci i jemu wszystko 

poświęcają. Dla innych talenty, nauka, dobrobyt stanowią metę, do której starają się dobić z 

natężeniem wszystkich sił. Ale na cóż się przyda rozwijanie sił fizycznych i przysparzanie 

materialnego mienia, jeżeli ten, kto je zdobędzie, nie potrafi ich odpowiednio zużytkować? Na 

co nauka i wykształcenie, jeżeli im nie towarzyszy wychowanie, to jest wyrobienie zdrowego 

sądu, czujnego sumienia, mężnej woli i hart duszy? Cóż dziwnego, że zewsząd słychać 

narzekania na „brak ludzi”. Wszak ludzi rodzi się dosyć, lecz mając postać ludzką, nie mają 

ducha, który by w pełnym tego słowa znaczeniu czynił z nich ludzi, jakich kraj i społeczeństwo 

potrzebuje.
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Dzisiejsze konteksty intelektualne braku wychowania patriotycznego 

 

Od wieków jesteśmy świadkami bardzo różnorodnych podejść do wychowania. 

Można przechodzić od wychowania do życia w starożytnym: „państwie-mieście” greckim, 

poprzez miłość do „ojczyzny Jerozolimy”, aż do chrześcijańskiej koncepcji miłości rodziny i 

narodu. W czasach dzisiejszych jesteśmy świadkami bardzo „okrojonych” przez laicyzm 

koncepcji wychowania. Nie mówi się prawie nic o wychowaniu patriotycznym w pedagogice 

„prakseologicznej”, w której naczelnym kryterium staje się kryterium „skuteczności 

działania”. Milczy się o patriotyzmie w tzw. „ewolucyjnych programach wychowania”, gdyż 

naczelną inspiracją jest w tym ujęciu „era po-chrześcijańska”. Niewiele też znajdziemy o 

patriotyzmie uwagi w tzw. „sytuacyjnej etyce i pedagogice”, gdyż w nich kładzie się nacisk 

na kreatywność „samego siebie” oraz na całkowitą „swobodę zachowań” i podkreślanie 

prawdy, że „wszystko jest grą”. Skrajne – socjologiczne i psychologiczne – teorie 

wychowania akcentują jedynie procesy – skądinąd bardzo ważne - socjalizacji i rozwoju 

osobowości.
4
 Sprawy patriotyzmu są przemilczane we wszystkich współczesnych ideologiach 

wychowawczych – zarówno w ideologiach totalitarnych, jak i liberalnych. 

„Patriotyzm” rozumiany etymologicznie jest pojęciem związanym z „ojcowizną”. Jest 

ono często przekładane na język polski jako „miłość ojczyzny.
5
 Oznacza on postawę 

emocjonalnej więzi z własnym narodem i jego historią oraz duchową przynależność do 

wspólnoty tworzącej ojczyznę w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jest to więź z 

ludźmi, z przyrodą. ze szczególnie uroczymi miejscami w ojczyźnie, z jej literaturą, sztuką, 

architekturą, dziełami malarstwa i muzyki. Do ojczyzny należą ci, z którymi wzrastaliśmy, 

osoby z rodziny, koledzy, ludzie otaczający nas miłością, akceptujące nas, pozwalający nam 

czuć się jak w domu. Sprawa patriotyzmu nie jest jednak kwestią uczucia czy emocji. 

Patriotyzm jest z nimi złączony, a L. Jeleńska określa go jako „uczucie nader rozumne”, które 

wymaga pewnych specyficznych warunków dla jego zrozumienia. Jej zdaniem: aby rozumieć 

patriotyzm, trzeba rozumieć wszystkie wpływy podświadome atmosfery ojczystej, w której 

wzrastamy. Dzięki tym wpływom, którym ulegamy wszyscy, wytwarza się pewna sympatia w 

etymologicznym znaczeniu słowa, zdolność współczucia, która jest podstawą sympatii 

patriotycznej współziomków 
6
. 

Obecnie odnotowuje się niestety nasilenie specyficznego fenomenu braku poczucia 

przynależności do ojczyzny, co możemy określić jako „bezojczyźnianość”. Fenomen ten ma 

swoje liczne przyczyny: masowe migracje, wojny światowe, eksterminacja całych narodów, 

monopolizacja kultury przez media masowe, nadużycia związane z wykorzystaniem miłości 

do ojczyzny przez systemy totalitarne itp. W samej Europie liczbę ludzi będących bez własnej 

                                                 
3 J. Zamoyska, O wychowaniu, Lublin 2002, s. 9-11. 
4 O tym, że religijność i rozwój osobowości są czymś integralnym - odsyłam szerzej do pracy poświęconej problemowi postaw 

religijnych młodzieży i związanym z nimi, wybranym kwestiom osobowości: J. Bazylak, Postawy religijne młodzieży i ich związki z 

wybranymi elementami osobowości, Warszawa 1984. Zob. także analizy podjęte w odniesieniu do sytuacji religijnej w Niemczech: G. 
Schmidtchen, Was den Deutschen heilig ist. Religilise und politische Stromungen in der Bundesrepublik Deutschland, Munchen 1979. 

5 W związku z samym pojęciem „ojczyzna” odsyłam do pracy J. M. Bocheńskiego, O patriotyzmie, Warszawa 1989, s. 8-9. 
6 L. Je1eńska, Sztuka wychowania, Warszawa 1930, s. 151. 



ojczyzny oblicza się na ponad 60 milionów. Tego rodzaju sytuacje doprowadziły do 

znacznego zaniku wartości patriotyzmu u współczesnych. Z takim zanikiem łączą się 

wielorakie zagrożenia nie tylko dla samego człowieka, ale także dla społeczności narodowej i 

państwowej. Utrata ojczyzny, a zwłaszcza poczucie „bezojczyźnianości”. stanowi wielkie 

zagrożenie dla pełnego rozwoju człowieka. Bardzo często postępuje za nią utrata poczucia 

własnej tożsamości osobowościowej, brak pewnej skali wartości i zakorzenienia w tradycji, 

co oznacza dla człowieka utratę czegoś bardzo istotnego i rzutuje na jego samopoczucie - 

człowiek przestaje czuć się jak wśród swoich, u siebie. Ojczyźnie natomiast, czy też państwu 

zaczyna brakować źródła własnej siły, której potrzebuje, aby móc przetrwać w sytuacji 

pomyślności, jak i w sytuacjach biedy. 

Z moralnego punktu widzenia przeciwieństwem postawy patriotyzmu jest skłonność 

do zniesławiania własnej ojczyzny, niezrozumienie dla jej wysiłków, lekceważenie bądź 

pogarda dla jej tradycji i przeszłości, brak gotowości obrony honoru, sławy, wolności i 

dobrego imienia ojczyzny. 

Wartość, jaką jest ojczyzna, bardzo mocno łączy się z chrześcijaństwem. Wprawdzie 

w ujęciu chrześcijańskim, zgodnie ze słowami św. Pawła z Listu do Filipian, obecną ojczyznę 

przyjmujemy jedynie jako obraz i drogę do innej, albowiem „nasza ojczyzna jest w niebie” 

(Flp 3, 20), to jednak przez „ojczyznę ziemską” przygotowujemy się do życia w „ojczyźnie 

wiecznej”. Stąd należy dołożyć wielu starań, aby nasza doczesna ojczyzna była rzeczywiście 

obrazem przyszłej harmonii i ładu. 

 

Czym jest wychowanie patriotyczne? 

 

Wychowanie patriotyczne jest integralną częścią kultury ojczystej. We Wrocławiu, 21 

VI 1983 r., Jan Paweł II tak mówi: Istnieje też nierozerwalna więź między prawdą i miłością a 

całą ludzką moralnością i kulturą. Można z pewnością stwierdzić, że tylko w tym powiązaniu 

wzajemnym człowiek może prawdziwie żyć jako człowiek i rozwijać się jako człowiek. Jest to 

ważne w każdym wymiarze. Jest to ważne w wymiarze rodziny, tej podstawowej ludzkiej 

wspólnoty. Ale jest to z kolei ważne w wymiarze całego wielkiego społeczeństwa, jakim jest 

naród. Jest to ważne w wymiarze poszczególnych środowisk, zwłaszcza tych, które z natury 

swojej posiadają zadanie wychowawcze, jak szkoła czy uniwersytet. Jest to ważne dla 

wszystkich, którzy tworzą kulturę narodu: dla środowisk artystycznych, dla literatury, muzyki, 

teatru, plastyki. Tworzyć w prawdzie i miłości! Można mniemać, że im szerszy krąg, tym 

mniejsza ostrość tej zasady. A jednak... nie należy lekceważyć żadnego kręgu, żadnego 

środowiska, żadnej instytucji, żadnych środków czy narzędzi przekazu i rozpowszechniania.
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 Wychowanie jest nie tylko integralną częścią kultury ojczystej, ale jest 

przekazywaniem – wprost komunikacją osobową - wartości w pełni ludzkich i 

chrześcijańskich. Wartości są czymś zastanym, odtwarzanym, kreowanym i realizowanym: w 

działaniach, w postawach, w sposobie współżycia i w współuczestnictwa w kulturze i w 

międzyosobowej wymianie - dialogu. Wartości zatem są obecne na trzy różne sposoby: po 

pierwsze - można być wartością, po drugie - można mieć wartość i po trzecie - być czymś 

wartościowym.
8
 W wychowaniu widzimy, że każdy z tych stanów ma inny przebieg i swoistą 

dla siebie, autonomiczną strukturę. Doświadczamy bowiem zarówno płynności wartości, ich 

relatywizacji w pewnych konkretnych doświadczeniach, jak również ich niezmienności i 

                                                 
7 Jan Paweł II, Homilia w dniu 21 VI 1983, nr 7. Por. także K. Popielski, Wartości i ich znaczenie w życiu ludzi, w: Wartości - 

człowiek - sens, red. K. Popielski, Lublin 1994, s. 62; W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie, Kraków 1996, s. 32. 
8 Każdy z tych stanów ma inny przebieg i swoistą dla siebie, autonomiczną strukturę. Doświadczamy bowiem zarówno płynności 

wartości, ich relatywizacji w pewnych konkretnych doświadczeniach, jak również ich niezmienności i tożsamości. Wszystko to, co ma 

wartość i jest wartościowe, pozostaje w stałej i ścisłej zależności od samej wartości jako takiej. Brak determinacji ze strony jakichkolwiek 
okoliczności i uwarunkowań wskazuje na transcendentny charakter wartości wobec wszelkiego jej usytuowania. To dzięki temu 

transcendentnemu wymiarowi, wartość obejmuje różne typy działań i przejawia się na różnych obszarach doświadczenia. Por. E. Podrez, 

Czym są wartości? w: „Ateneum Kapłańskie” 129 (1997), z. 1. s. 6-18. 



tożsamości. Wszystko to, co ma wartość i jest wartościowe pozostaje w stałej i ścisłej 

zależności od dobra, prawdy i piękna - wartości fundamentalnych. Wychowanie jest 

internalizacją wartości – także ojczyźnianych. U jego podstaw jest akceptacja i zaufanie do 

człowieka. Cały naród polski musi żyć we wzajemnym zaufaniu, a to zaufanie opiera się na 

prawdzie. Owszem, cały naród polski musi odzyskać to zaufanie w najszerszym kręgu swej 

społecznej egzystencji. Jest to sprawa zupełnie podstawowa. Nie zawaham się powiedzieć, że 

od tego właśnie - od tego przede wszystkim: od zaufania zbudowanego na prawdzie - zależy 

przyszłość Ojczyzny. Trzeba centymetr po centymetrze i dzień po dniu budować zaufanie - i 

odbudowywać zaufanie - i pogłębiać zaufanie! Wszystkie wymiary społecznego bytu, i wymiar 

polityczny, i wymiar ekonomiczny, i oczywiście - wymiar kulturalny i każdy inny, opiera się 

ostatecznie na tym podstawowym wymiarze etycznym: prawda - zaufanie - wspólnota. Tak jest 

w rodzinie. Tak jest też na inną skalę w narodzie i państwie. Tak jest wreszcie w całej rodzinie 

ludzkości.
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 Wychowanie patriotyczne jest wychowaniem chrześcijańskim. Tego nie wolno 

przemilczać. Tego nie wolno ukrywać. Pisał o tym już przed laty wspaniały myśliciel J. 

Woroniecki: Zanim przystąpimy do samego zagadnienia, co należy uważać za pedagogikę 

katolicką, musimy, się rozprawić z pewnym kompleksem niższości, który, gdy idzie o 

pedagogikę, daje się odczuwać u wielu katolików. Nieraz można się spotkać w środowiskach 

katolickich z mniemaniem, że na tym polu pozostajemy znacznie w tyle poza obozem 

liberalnym czy też laickim (czy jak go tam zechcemy nazwać), w którym zainteresowania 

pedagogiczne zostały wysunięte na pierwszy plan. I w samej rzeczy, pozory świadczą przeciw 

nam; nasze publikacje z tej dziedziny są mniej liczne, urządzamy mniej kongresów, kursów 

itd., nie prowadzimy tylu badań laboratoryjnych lub ankiet, a gdy to czynimy, to o nic nam tak 

nie idzie, jak o to, aby robić to samo, co tamci robią i tak, jak oni to robią. 

Ale to tylko pozory. Na dnie takich mniemań jest wielki brak perspektywy: 

zapominamy, że robiąc mniej w dziedzinie badań pedagogicznych, robimy o wiele więcej w 

innej - ważniejszej - w dziedzinie czynnego wychowania. Pedagogika jest nauką praktyczną, 

nastawioną na życie, - i dlatego im pewne funkcje wychowawcze są lepiej samorzutnie 

spełniane, tym mniej pilne jest naukowe zastanawianie się nad nimi. My posiadamy potężny 

aparat wychowawczy, jakim jest Kościół z całym jego życiem nadprzyrodzonym, z jego nauką, 

liturgią, sakramentami i duszpasterstwem (...) U nas poszukiwań i badań jest znacznie mniej, 

bo my ich znacznie mniej potrzebujemy. My bynajmniej nie potrzebujemy szukać 

podstawowych zasad wychowania, bo mamy je dane i wypróbowane od wieków w nauce 

chrześcijańskiej.
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W przemówieniu do biskupów polskich Ad limna 2 II 1998 r. w Rzymie Jan Paweł II 

mówi jasno: Konieczna jest wytężona praca nad zmianą świadomości ludzi w stosunku do 

podstawowej roli rodziny i życia człowieka w społeczeństwie. Potrzebne jest tutaj zespolenie 

wysiłków Kościoła, szkoły i innych środowisk celem odbudowania szacunku dla tradycyjnych 

wartości rodziny i kultywowania ich w procesie wychowawczym, w którym powinni 

współpracować wszyscy, także środki społecznego przekazu, wywierające dziś ogromny 

wpływ na kształtowanie ludzkich postaw (...). Młodzież jest nadzieją świata i Kościoła. To ona 

będzie decydować o przyszłości naszej Ojczyzny. Trzeba stwierdzić z bólem i niepokojem, że 

w ostatnich latach niebezpieczeństwa, na jakie jest narażone młode pokolenie, nie tylko nie 

zmniejszyły się, ale może nawet przybrały większe rozmiary. Zostały mocno zagrożone czysto 

ludzkie wartości, a także wiara i zmysł moralny. Bierne poddawanie się kuszącym 

propozycjom współczesnej pseudokultury konsumpcyjnej, pozbawionej często poważnej 

refleksji nad prawdziwym sensem życia, miłości i zadań w społeczeństwie, czyni młodzież 

                                                 
9 Jan Paweł II, Homilia w dniu 21 VI 1983, nr 8. 
10 J. Woroniecki, Wychowanie człowieka, Kraków 1961, s. 11. 



podatną na wyobcowanie się z rodziny i wspólnoty ludzkiej albo skłonną uwierzyć 

zwodniczym hasłom głoszonym przez różne ideologie. 

 W młodzieży polskiej tkwią ogromne zasoby dobra i duchowych możliwości. 

Dostrzegamy je między innymi w aktywnym uczestnictwie w życiu religijnym rodziny i parafii, 

w katechizacji, w stowarzyszeniach, w ruchach kościelnych, organizacjach katolickich. Pełen 

ufności zwróciłem się podczas mojej ostatniej wizyty do polskiej młodzieży: „Bądźcie w tym 

świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie 

wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed 

przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na was. Liczę na wasz 

młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi” (Poznań, 3 czerwca 1997 r.). Obecność młodzieży 

całego świata, również młodzieży polskiej, podczas Światowego Dnia Młodzieży w Paryżu w 

sierpniu ubiegłego roku pokazała, że zaufanie pokładane w młodzieży nie zawodzi. Mogliśmy 

dostrzec z całą wyrazistością, że młodzi ludzie bardzo tęsknią za pięknem Ewangelii, gdzie 

zawarta jest istotna prawda o Chrystusie. Potrzebują jednak świadków, których życie i 

postępowanie mogliby naśladować. 

 Młodzi ludzie są nadzieją Kościoła wchodzącego w trzecie tysiąclecie. Nie można 

zostawić ich bez pomocy i bez kierownictwa na rozdrożach życia i w obliczu trudnych 

wyborów. Trzeba wkładać wiele wysiłku, by Kościół był obecny wśród młodych. Troska o 

chrześcijańskie wychowanie w rodzinie jest jednym z przejawów tej obecności, która powinna 

się uzewnętrzniać także w rozmaitych formach życia wspólnotowego w parafii i w szkole. 

Trzeba wykorzystać nowe możliwości, jakie otworzyły się przed duszpasterstwem 

akademickim w Polsce, aby było ono szkołą formacji katolickiej inteligencji w naszej 

Ojczyźnie, zdolnej do podjęcia ważnych zadań w życiu Kościoła i narodu, takich jak nauka, 

kultura, polityka czy gospodarka.
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Wzór osobowy i jego autorytet 

 

Wzór osobowy – postać patrona – to „ktoś żywy”. Jest on  „dany” nie tylko jako 

przykład, ale jest też „zadany” do naśladowania”. Taki żywy wzór osobowy różni się istotnie 

od „robota”, od „manekina”, od „gwiazdora”, od „idola” czy od „ikony medialnej”. 

Wszystkie te „wzory” są sztucznie wykreowane i wymyślono je po, aby „coś spełniały”, coś 

„zagrały”. Nie mają one głębokiego i żywego autorytetu. 

Wychowanie – wszelkie wychowanie – jest niemożliwe bez żywych autorytetów. 

Autorytet bowiem jest „wpisany” w postać patrona szkoły. Jeżeli patron nie jest autorytetem – 

może być – co się często zdarza „autorytetem okrojonym”, albo – jak to bywało w niedalekiej 

przeszłości sztucznie wykreowanym, albo wręcz – anty-autorytetem, to wówczas nie może 

być w ogóle patronem. 

Ciekawy jest dziś stosunek człowieka współczesnego do autorytetu. Z jednej strony 

bardzo potrzebuje on i szuka autorytetu, kiedy wyraża uznanie dla kompetencji naukowych i 

technicznych, dla wszelkiego rodzaju ekspertów, kiedy domaga się silnych osobowości, 

będących większym dlań magnesem niż programy rzeczowe. Z drugiej strony zajmuje on 

wobec autorytetu postawę nieufną i obronną. Obawia się, by autorytet nie wkroczył 

natarczywie w sferę jego osobowej egzystencji. Postawa ta jest rezultatem gorzkich 

doświadczeń w przeszłości, kiedy autorytety dokonywały nadużyć, przekraczając granice 

swoich kompetencji. Poza tym rozwój techniczno-cywilizacyjny, korzystając z wielu dziedzin 

wiedzy (biologia, medycyna, psychologia, eugenika, genetyka itp.), stwarza okazję do działań 

manipulacyjnych wobec człowieka. Człowiek współczesny obawia się zagrożenia swej 
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osobowej wolności. Nie kwestionuje on zasady posłuszeństwa, ale wielokrotnie dokonuje w 

niej wyłomów.
12

 

Kryzys autorytetu ma swe źródło również w desakralizacji instytucji społecznych, 

które implikują autorytet. Wskutek tego stracił on swój transcendentny charakter. Łatwiej 

wtedy łamać wymagania autorytetu ludzkiego, zwłaszcza gdy popełnia nadużycia. Główne 

źródło kryzysu autorytetów tkwi w dechrystianizacji życia. Dlatego w tym momencie należy 

przypomnieć fundamentalną zasadę antropologiczno-etyczną, że siła osobowego autorytetu 

zależy przede wszystkim od siły wartości moralnych - i konsekwentnie – od siły charakteru 

danego patrona. Patronem może być tylko człowiek wierny najpiękniejszym wartościom. 

Pięknie pisze o tym O. J. Woroniecki: Gdy Bóg składa w samej naturze człowieka wielkie 

uzdolnienia, gdy następnie zsyła obfite łaski, które, godnie przyjęte i wiernie wykorzystane, 

przenikają do samej głębi wszystkich czynników przyrodzonych - wtedy rodzą się te jasne i 

przejrzyste kryształy, które stają się na wieki rozkoszą innych ludzi – wielkie charaktery. 

Różne bywają ich koleje życia, różne przeznaczenia szczegółowe w planie Opatrzności Bożej. 

Nie wszyscy od razu wchodzą na drogę wierności. Jednym dane to jest od młodego wieku, jak 

Tomaszowi z Akwinu, Bonawenturze, Katarzynie Sieneńskiej, Janowi od Krzyża, Teresie 

Martin, Franciszkowi Salezemu. Inni wahają się lub ociągają się nieco z początku, jak Teresa 

z Avila, Henryk Suzo albo i wierzgają przeciw ościeniowi, jak Augustyn, Franciszek z Asyżu i 

tylu innych. Ale gdy raz poddadzą się działaniu łaski i przejmą się wezwaniem do całkowitej 

wierności, osobistość ich zaczyna rosnąć z siły w siłę i stają się potężnymi narzędziami 

Opatrzności dla szerzenia chwały Bożej na świecie, dla umacniania innych w dobrym, 

słowem, stają się prawdziwym światłem świata i solą ziemi (Mt 5, 13-14).
13

 

W słynnym przemówieniu do nauczycieli, katechetów i uczniów we Włocławku 6 VI 

1991 r., Jan Paweł II mówi o wzorze osobowym: Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, 

sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie 

samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, 

którzy ich nauczają i według nich żyją. Któż z nas nie miał w życiu i nie wspomina z 

wdzięcznością takiego człowieka: kapłana, nauczyciela, profesora lub przyjaciela, który 

umiał odsłonić nam nowy świat wartości i wzbudzić dla niego trwały entuzjazm, czy nawet 

nadać cały kierunek życiu? W naszym świecie, w świecie wielorakiego postępu i rozwoju, ale i 

dominującego materializmu, młodzież szuka oparcia w Kościele, który kształtuje wiarę i 

ukazuje horyzonty chrześcijańskiego humanizmu. 

 Jeszcze raz pozwolę sobie zacytować słowa Soboru z tego samego dokumentu: 

„Piękne (...) i wielkiej doniosłości jest powołanie tych wszystkich, którzy pomagając rodzicom 

w wypełnieniu ich obowiązku i zastępując społeczność ludzką, podejmują w szkołach zadania 

wychowawcze; powołanie to wymaga szczególnych przymiotów umysłu i serca, jak 

najstaranniejszego przygotowania i ciągłej gotowości do odnowy i dostosowania” 

(Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, 5). 

 Tego wszystkim wam, drodzy bracia i siostry, z całego serca życzę. Tego życzę polskiej 

szkole i społeczeństwu: całej Ojczyźnie.
14

 

 

Funkcje osobowo-twórcze patrona 

 

Z moralnego i pedagogicznego punktu widzenia patron pełni kilka funkcji. 

Po pierwsze jest „znakiem wskazującym” na istnienie jakichś wartości, które sam 

osobowo wcielił w życie (signum manifestatuvum). Są to: wartości intelektualne (np. wiedza, 

mądrość), duchowe (np. wierność ideałom), moralne (np. świętość osobista), estetyczne (np. 
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14 Jan Paweł II, Przemówienie do nauczycieli, katechetów i uczniów we Włocławku dnia 6 VI 1991.   



umiłowanie sztuki), ekonomiczne (np. doskonałość organizacyjno-gospodarcza), 

ogólnoludzkie (np. heroiczna zdolność pokonywania cierpienia) itp. 

Po drugie – patron jest „znakiem przypominającym” (signum commemorativuum) 

nie tylko jakieś ideały, dla których warto żyć, pracować i działać. Przykładem tego są słowa 

Jana Pawła II choćby z Tarnowskich Falklandów podczas beatyfikacji Karoliny Kózkówny. 

Ojciec Święty pyta:  Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem 

konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, 

ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam 

wszystkim, starym i młodym. Chociaż ta młodziutka córka Kościoła tarnowskiego, którą od 

dzisiaj będziemy zwać błogosławioną, swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do 

młodych. Do chłopców i dziewcząt. Do mężczyzn i kobiet. 

 Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej osoby. O godności ciała, które 

wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo 

śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie to ludzkie ciało zapis nieśmiertelności, jaką 

człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa. 

 Tak więc święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o 

Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym „dla nas i dla naszego zbawienia", to znaczy 

równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym 

powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie. Karolina Kózkówna była świadoma tej godności. 

Świadoma tego powołania.
15

 

 Po trzecie – patron pełni funkcję „znaku uobecniającego” (signum raepresentativum) 

wartości, bez których niemożliwe jest życie w pełni ludzkie i w pełni chrześcijańskie. 

Przykładem tego są słowa Jana Pawła II wypowiedziane we Włocławku: Na zakończenie 

może warto przytoczyć jeszcze świadectwo zapisane w aktach beatyfikacyjnych 

wspomnianego tu Michała Kozala, jakie złożyła o nim Janina Głębocka, bydgoska 

nauczycielka w tej samej co on szkole. Oto jej słowa: 

 „Ten młody ksiądz, cichy, małomówny, nie narzucający się nikomu, w krótkim czasie 

pozyskał sobie szacunek i miłość młodzieży i grona nauczycielskiego. Podczas spowiedzi 

szkolnych konfesjonał jego był oblężony, choć zazwyczaj uczennice i uczniowie nie lubią się 

spowiadać u swoich księży profesorów. (...) A dla grona nauczycielskiego, wśród którego nie 

wszyscy byli katolikami praktykującymi, ksiądz Kozal był wzorem prawego człowieka i 

kapłana katolickiego”. 

 Niech ta włocławska katedra, która tyle nam mówi o Kościele, o Polsce, o ludziach 

żyjących na tej ziemi, katedra, która jest miejscem nauczania biskupa, a także jego 

tradycyjnych spotkań z młodzieżą i nauczycielami, katedra, która dziś przyjmuje nas z całą 

gościnnością ziemi kujawskiej, niech będzie dla wszystkich przypomnieniem i zachętą do 

wierności poleceniu Chrystusa: „Uczcie (...) zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A 

oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28,20). 

 Powinienem na tym zakończyć, ale nie mogę. Nie mogę, bo uświadomiłem sobie - 

wszedłszy naprzód na dziedziniec, gdzie znajduje się chyba większa część uczestników tego 

spotkania, a potem do katedry - co ja zawdzięczam polskiej szkole. Trudno to wymierzyć, 

trudno to wyważyć, bo tak bardzo to nosimy w sobie, że po prostu z tym się utożsamiamy. To 

jesteśmy my! Przecież to zostało nam dane, nam zostało przekazane, zaszczepione. Człowiek 

jest sobą przez kulturę. Naród jest sobą przez kulturę. Człowiek jest członkiem swojego 

narodu, uczestnicząc w dziedzictwie jego kultury. To jest olbrzymie dziedzictwo, które zaczyna 

się od pierwszych słów wypowiadanych przez dziecko za matką, za rodzicami. I potem cały 

ten proces wychowawczy: dom, szkoła, Kościół.
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 Po czwarte – patron jest osobowym „znakiem zapowiadającym” (signum 

prognisticum). Chodzi o to, że „patron” jest zawsze reprezentantem – gotowym wzorem – 

uniwersalnych wartości, które kształtują przyszłość człowieka. Przykładem takiej 

patriotycznej „prognozy” jest słynna wypowiedź Jan Pawła II na Westerplatte: Każdy z was, 

młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, 

które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś 

obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować". 

 Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać" i „obronić", tak 

jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić - dla siebie i dla innych.
17

  

 Nieco wcześniej Jan Paweł II dokładnie zarysował – nie tylko młodzieży – niemal 

gotowy program wychowawczy w słowach: Ta moc ducha, moc sumień i serc, moc łaski i 

charakterów, jest szczególnie nieodzowna w tym waszym pokoleniu. 

 Ta moc jest potrzebna, aby nie ulec pokusie rezygnacji, obojętności, zwątpienia czy 

wewnętrznej, jak to się mówi, emigracji; pokusie wielorakiej ucieczki od świata, od 

społeczeństwa, od życia, także ucieczki w znaczeniu dosłownym - opuszczania Ojczyzny; 

pokusie beznadziejności, która prowadzi do samozniszczenia własnej osobowości, własnego 

człowieczeństwa poprzez alkoholizm, narkomanię, nadużycia seksualne, szukanie doznań, 

wyżywanie się w sektach czy innych związkach, które są tak obce kulturze, tradycji i duchowi 

naszego narodu. 

 Ta moc jest potrzebna, ażeby umieć samemu docierać do źródeł poznania prawdziwej 

nauki Chrystusa i Kościoła, zwłaszcza wtedy, gdy na różne sposoby usiłuje się was przekonać, 

że to, co „naukowe" i „postępowe" zaprzecza Ewangelii, gdy ofiarowuje się wam wyzwolenie 

i zbawienie bez Boga, czy nawet wbrew Bogu. 

 Ta moc jest potrzebna, by żyć we wspólnocie Kościoła, współtworzyć środowiska 

oparte na akceptacji Chrystusa-Prawdy, by dzielić się ze wspólnotą swoim bogactwem, a 

także swoimi poszukiwaniami. Tyle jest serc, tyle jest serc, które czekają na Ewangelię. 

 Ta moc potrzebna jest, by żyć na co dzień odważnie, także w sytuacji obiektywnie 

trudnej, aby dochować wierności sumieniu w studiach, w pracy zawodowej, by nie ulec 

modnemu dziś konformizmowi, by nie milczeć, gdy drugiemu dzieje się krzywda, ale mieć 

odwagę wyrażenia słusznego sprzeciwu i podjęcia obrony. „Więcej być". Dzisiejsze „więcej 

być" młodego człowieka to odwaga trwania pełnego inicjatywy - nie możecie z tego 

zrezygnować, od tego zależy przyszłość każdego i wszystkich - trwania pulsującego 

świadectwa wiary i nadziei. „Więcej być" to na pewno nie ucieczka od trudnej sytuacji. 

 Ta moc napełni twoje serce tym życiodajnym napojem. Ta moc potrzebna jest, by żyć 

autentycznym życiem wiary, życiem sakramentalnym, które odnawia się zwłaszcza w 

sakramencie pokuty i wyraża się przez Eucharystię. 

 Ta moc potrzebna jest, by apostołować w swoim otoczeniu radością i nadzieją mimo 

wszystko, by dawać siebie innym w pracy, w rodzinie, w szkole czy na uczelni, we wspólnocie 

parafialnej, w środowisku i wszędzie - na miarę swoich możliwości. 

 Ta moc, która płynie z Chrystusa, która zawiera się w Ewangelii, jest potrzebna, aby 

od siebie wymagać, by postępowaniem waszym nie kierowała chęć zaspokojenia własnych 

pragnień za wszelką cenę, ale poczucie powinności: spełniam to, co jest słuszne, co jest moim 

powołaniem, co jest moim zadaniem. Powiedziałem przed czterema laty na Jasnej Górze: 

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" (18 VI 1983 r.). Wbrew 

wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać. To znaczy właśnie „więcej 

być". 

 Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć. To jest nasza Ojczyzna - to jest 

nasze „być" i nasze „mieć". I nic nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego 

naszego „być" i „mieć" zależała od nas. Każde pokolenie Polaków, zwłaszcza na przestrzeni 
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ostatnich dwustu lat, ale i wcześniej, przez całe tysiąclecie, stawało przed tym samym 

problemem, można go nazwać problemem pracy nad sobą, i - trzeba powiedzieć - jeżeli nie 

wszyscy, to w każdym razie bardzo wielu nie uciekało od odpowiedzi na wyzwanie swoich 

czasów. Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest 

człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia, począwszy od tego patriarchy, którego nazywa św. 

Paweł „ojcem naszej wiary": uwierzył wbrew nadziei; to nas wyróżnia poprzez Bogarodzicę, 

o której Elżbieta przy nawiedzeniu powiedziała: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła", po 

ludzku, wbrew nadziei, uwierzyła, że się stanie, bo w dziejach człowieka działa Bóg. 

Powiedział Chrystus: „Ojciec mój dotąd działa i Ja działam". I to miejsce jest także 

świadkiem wielkiego działania Boga przez ludzi. 

 Wiemy, że tu, na tym miejscu, na Westerplatte, we wrześniu 1939 roku, grupa młodych 

Polaków, żołnierzy, pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego, trwała ze szlachetnym 

uporem, podejmując nierówną walkę z najeźdźcą. Walkę bohaterską.
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 Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, ażeby ten symbol wciąż 

przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi i pokoleń Polaków. 

 

 W zakończeniu warto przypomnieć powiedzenie rzymskiego historyka – Tacyta – że 

„tak naprawdę zasady moralne ocalają społeczeństwo, ocalają bowiem osobę”. Zadaniem 

społeczeństwa jest człowiek. Społeczeństwo, które wypełnia je wiernie, jest społeczeństwem 

suwerennym. 

Największym zagrożeniem dla wychowania patriotycznego jest nieuporządkowana 

żądza posiadania. Przecież w oparciu o nią wielu ludzi służyło komunizmowi. W latach 

komunistycznej niedorzeczności powiększyło się to, co nas trapiło od dawna, tak zresztą, jak 

trapiło i inne społeczeństwa. Powiększyła się nasza żądza posiadania. Kto tak chce 

współpracować z innymi, zostanie odsunięty na bok drogi, jak odsuwa się zawadzające 

przedmioty. To tak wygląda, jakby Polski nie było, Polaków nie było, mówi Konrad w 

Wyzwoleniu Wyspiańskiego. Tymczasem „wszystko jest: i ziemia i kraj i ojczyzna i ludzie (...) 

tylko naród się zgubił. (...) Kto go zgubił? My. (...) Nie przez wojny, nie przez klęski i porażki 

wojenne, bo te się dadzą zmienić, bo to są chwilowe rzeczy, bardzo chwilowe. Bo to są rzeczy 

jednego dnia”. Naród zgubił się, ponieważ „pozwalamy w tej sprawie namyślać się byle 

komu”, ludziom „ze słabą głową”, którzy wszystko przegadają, bo nie są. Polak „powinien 

być, być, być”, a Polska nie może być marzeniem niedościgłym, lecz społeczeństwem, jak 

inne.
19

 

Tak zgubionych, z łatwością zwodzi nas „błyskotliwość” Zachodu. Nie dostrzegamy 

jego „kłamstwa-wiedzy”, wewnętrznej „bezistotności”, o której pisał z żarliwością Norwid. 

Jeżeli dzisiaj mamy być w Europie – w niej przecież byliśmy zawsze – to mamy być nie w jej 

witrynach sklepowych i w jej sztucznym pięknie, lecz mamy być świadkami tych wartości, 

które w Europie chrześcijańskiej stanowią o człowieku. Jest czymś paradoksalnym, że te 

wartości były poczytywane za przestępstwo w latach komunizmu i są poczytywane podobnie 

dziś w liberalizmie. 

Trzeba też przypomnieć, że w tej Europie tak daleko sięga nasza ojczyzna, gdzie są 

ludzie „wartościowi”. Ojczyzna to nie jest między granicami - jak to pisał J. Słowacki 

(Zawisza Czarny). Jej granice wytycza prawda, duch i wolność, a bronią ich charaktery osób i 

społeczeństw. 

Nie wolno zapominać – jak pisał C. K. Norwid: 

że nie tylko obuwie, odzienie 

Lub drogi-bite kształcą się ustawnie, 

Lecz że się przecież kształci i Sumienie, 
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Jak wszystko!... (chociaż dziś to brzmi zabawnie). 

(C. K. Norwid, Dziennik-Warszawski) 

 


