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KONTAKT WYCHOWAWCZY  
W SYSTEMIE ZMARTWYCHWSTA CZYM 

 
 

 

Podejmuj c temat kontaktu wychowawczego w duchowo ci zmartwychwsta ców, nale y na 

pocz tku si gn  do tego, co stanowi fundament zgromadzenia, czyli do charyzmatu, który 
otrzyma  za o yciel � Bogdan Ja ski i realizuj  go jego nast pcy. Czytamy w tym e 
charyzmacie, e �Bóg powo uje nas do tego, aby my yli razem, jak bracia  dziel c si  
darami, jakie otrzymali my, pomagaj c sobie wzajemnie, modl c si  i pracuj c dla Jego 
chwa y�1. Zostaje tu wyra nie podkre lony wspólnotowy wymiar tego instytutu ycia 
konsekrowanego. Wspólnota jest miejscem, w którym dokonuje si  realizacja powierzonej 
zgromadzeniu misji. St d wynika, e m ody cz owiek, rozpoczynaj cy ycie wed ug rad 
ewangelicznych, zostaje przyj ty do rodziny zakonnej, a wi c w czony zostaje w sie  
wzajemnych relacji mi dzy bra mi. Zaczyna si  kszta towanie wi zi braterskich pomi dzy 
wychowankami i wychowawcami oraz mi dzy samymi wychowankami. Jest to proces ci g y, 
trwaj cy od momentu przekroczenia furty klasztornej a  do samej mierci, a owoce tej 
dynamicznej formacji maj  by  przenoszone i urzeczywistniane w relacjach ze wieckimi  
w pos udze duszpastersko-wychowawczej.         

Chc c scharakteryzowa  kontakt interpersonalny w systemie zmartwychwsta czym, 
nale y ten problem rozpatrywa  na dwóch p aszczyznach: pierwsza to komunikacja 
mi dzyosobowa na poziomie wspólnoty zakonnej a druga to apostolat wychowania. Mimo 
tego rozdzielenia, obie te sfery ci le s  ze sob  powi zane, jedna jest zale na od drugiej, co 
wyka e poni sza analiza.  
 
 
1. Kontakt wychowawczy we wspólnocie zakonnej 
 

Zmartwychwsta cy, wezwani do ycia w mikrospo eczno ciach, jakimi s  poszcze-
gólne domy zakonne, maj  w nich nieustannie si  rozwija , y  tajemnic  paschaln  
umieraj c w asnym s abo ciom i powstawa  do nowego ycia w Bogu. Ma si  to dokonywa   
w atmosferze braterskiej mi o ci, która posiada swoje ród o w bezwarunkowej mi o ci 
Bo ej2. Na pocz tku swojego nawrócenia Ja ski pisa : �Mam zamiar przemówi  do Piotra  
i Adama o mi o ci przez Chrystusa i na zawsze w Chrystusie, jako zasadzie naszego 

                                                 
 1 Konstytucje Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Rzym 2001, s. 10. 
 2 Tam e, s. 9. 
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braterstwa i naszego wspólnego ycia, o obowi zku, ile dzisiaj, wzajemnej modlitwy  
i wzajemnej poprawy�3.     

Cz owiek wiadomy swojej n dzy i nicestwa, zmagaj cy si  z �czynno ci  w asn �, 
jest jednocze nie przekonany, e Bóg go mi uje i wzywa do wewn trznej przemiany, do 
osobistego nawrócenia. Te dwa elementy s u  w budowaniu wzajemnych wi zi. Z jednej 
strony poczcie w asnej s abo ci i nico ci pozwala przyj  wobec bli niego, obarczonego 
równie  ró nymi ograniczeniami, postaw  wyrozumia o ci i cierpliwo ci. Dzi ki temu 
mo liwy staje si  autentyczny dialog i wzajemne wspieranie si  w codziennej dynamice 
paschalnej, która jest procesem nieustannego wychowywania siebie nawzajem. Jest to bardzo 
istotne zw aszcza na pocz tku formacji, na etapie postulatu i nowicjatu, kiedy grupa m odych 
ludzi spotykaj ca si  ze sob  po raz pierwszy poznaje si  nawzajem. Konieczne jest wówczas 
przyj cie wspó brata z ca ym baga em jego dotychczasowych do wiadcze , aby to, co 
wymaga uleczenia i naprawy, mog o dokona  si  w klimacie mi o ci. Ta mi o  w a nie 
nakazuje, aby przyj  drugiego cz owieka jako dar i potraktowa  go z wielkim szacunkiem  
i delikatno ci . Obecna sytuacja i uwarunkowania wspó czesnego wiata, liczne problemy  
i nieuporz dkowanie cz owieka na ró nych p aszczyznach jego ycia s  równie  widoczne we 
wspólnotach zakonnych. Problemy cz owieka nie ko cz  si  wraz ze wst pieniem do 
zgromadzenia, wr cz przeciwnie � staj  si  jeszcze bardziej widoczne i konieczne jest ich 
rozwi zanie dla normalnego funkcjonowania w rodowisku zakonnym i w wiecie.    

Jak podkre laj  konstytucje, cz owiek tylko wówczas b dzie szcz liwy, je li 
wiadomie do wiadczy mi o ci ze strony drugiej osoby, która swoj  postaw  pozwoli mu 

przyj  mi o  Boga jako cudowny dar4. Podkre lony ponownie zostaje aspekt wspólnoty,  
w której cz owiek wychowuje si  i do wiadcza dzia ania Boga. Ojciec Pawe  Smolikowski 
CR u y  s ów bardziej dosadnych, mówi c: �Vae homini soli! Biada cz owiekowi samemu!�5. 
System zmartwychwsta czy wskazuje na bli niego, którym pos uguje si  Bóg, aby 
uszcz liwi  swe najdoskonalsze ze stworze , to znaczy � drugiego cz owieka. Kontakt 
interpersonalny konieczny jest, aby cz owiek do wiadczy  mi o ci bli niego, a przez to pozna  
nieogarnion  mi o  Stwórcy. Podj cie ycia w samotno ci wed ug rad ewangelicznych nie 
oznacza zerwania wi zi mi dzyosobowych, ale wr cz przeciwnie, domaga si  pog bienia 
tych wi zi. W tak rozumianej wspólnocie bracia staj  si  dla siebie wychowawcami. Przez 
osobiste wiadectwo ucz  si  jak budowa  prawdziw  wspólnot  chrze cija sk  b d c  
miejscem rado ci, nadziei i pokoju. Trzeba jednak stale podkre la , e jest to proces ci g y, 
nieustannie si  dokonuj cy. Rodzina zakonna, podobnie jak ka da inna grupa, jest 
organizmem dynamicznym, który stale wymaga weryfikacji, nieustannego budowania  
i umacniania relacji mi dzyosobowych.           

W swojej duchowo ci zmartwychwsta cy mocno podkre laj  praktyk  upomnie  
braterskich, które maj  istotne znaczenie w kontakcie wychowawczym. Wprowadzi  je ju  
sam za o yciel Bogdan Ja ski jako codzienn  praktyk  w prowadzonym przez siebie domku 
w Pary u. Jest to rzecz wa na, skoro mówi  o tym regu y zgromadzenia. Wskazuj  one, e 

                                                 
 3 P. Semenenko, wiczenia duchowne, Kraków 1903, s. 13. 
 4 Konstytucje..., s. 10.  
 5 P. Smolikowski, Wyk ad konstytucji, Kraków 1996, s. 31.  
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upomnienie wówczas osi gnie zamierzony cel, je li uczynione zostanie w duchu zaufania. 
Tylko wtedy mo liwa jest wzajemna ocena postaw, a �napi cia codziennego ycia mog  by  
redukowane lub nawet wyeliminowane poprzez do wiadczenie pojednania�6. Dzi ki temu 
zostaj  wykluczone strach i wzgl d na osoby, co cz sto nie pozwala udzieli  upomnienia. 
 Zarówno w formacji podstawowej jak i sta ej, nad ca o ci  czuwa prze o ony, na którym 
spoczywa to nie atwe zadanie bycia wychowawc  i stwarzanie odpowiednich warunków, aby 
dokonywa  si  w a ciwy rozwój wychowanków. W relacji mi dzy prze o onym  
a wychowankiem k adzie si  mocny nacisk na zaufanie i szacunek. Tylko wówczas mo liwe 
staje si  dzielenie smutkami i rado ciami oraz wspieranie si  w osi ganiu duchowych  
i apostolskich celów7. Taka sytuacja rodzi obopóln  trosk  i dzi ki temu do wiadczenie 
przebaczenia w obliczu ró norakich kryzysów i konfliktów staje si  czym  realnym do 
osi gni cia. Nieumiej tno  przebaczania i przyjmowania przebaczenia rodzi powa ny kryzys 
we wspólnocie, nie prowadzi do jego rozwi zania, lecz pog bienia. Jak pokazuje 
do wiadczenie, konflikty, maj ce miejsce w seminarium czy w innych domach zakonnych, 
nie s  czym  dziwnym, lecz stanowi  jeden z elementów kszta tuj cych grup . Dopiero 
nierozwi zywanie nieporozumie  prowadzi do powa nego kryzysu, a przyj cie postawy 
wrogo ci czy nawet nienawi ci hamuje w a ciwy rozwój ca ej osoby zakonnika, zarówno jego 
sfery religijnej, jak i emocjonalnej. Taka postawa nawet jednego cz owieka mo e powa nie 
zaburzy  funkcjonowanie wspólnoty, zw aszcza w kontaktach mi dzyosobowych. 

Konstytucje mocno podkre laj  element wolno ci w wychowywaniu przysz ych 
zakonników i kap anów. Pozwala on na uchwycenie zdolno ci twórczych i talentów ka dej 
osoby i spo ytkowania ich dla dobra wszystkich. Osi ga si  to równie  na drodze dialogu  
i zrozumienia8.       

Mówi c o kontakcie interpersonalnym w rodowisku zakonnym, nie mo na pomin  
rad ewangelicznych. ycie lubami czysto ci, ubóstwa i pos usze stwa ma s u y  budowaniu 
zdrowych relacji mi dzy wspó bra mi, natomiast prawdziwa braterska mi o  staje si  mocn  
podpor  w realizacji z o onych zobowi za 9. atwo zauwa y  we wspólnocie, jak negatywny 
wp yw na jej funkcjonowanie ma nieprzestrzeganie przez zakonników przyj tej regu y ycia. 
Trudno ci te przek adaj  si  równie  na dziedzin  wspólnej komunikacji. Rodz  si  wówczas 
ró ne nieporozumienia, a taki zakonnik albo unika wspólnoty, albo obarcza j  za prze ywane 
trudno ci.    

Ten ca y proces formowania si  wzajemnych relacji musi mie  swe ród o  
i wzór w Trójcy wi tej, która jest obrazem w a ciwych wi zi. Ten idea  b dzie realizowany 
tylko wówczas, jak podkre laj  konstytucje, je li kontakt mi dzy zakonnikami b dzie oparty 
na takich fundamentach, jak: otwarto , zaufanie, zrozumienie i akceptacja10.    

Podsumowuj c dotychczasowe rozwa ania nale y zaznaczy , e ca y ten proces,  
o którym by a mowa, wymaga nieustannego wysi ku, ci g ego podejmowania trudu dla 
budowania i utrzymywania zdrowych relacji. Musi on zosta  podj ty przez ka dego 
                                                 
 6 Konstytucje�, [137]. 
 7 Tam e, [133]. 
 8 Tam e,[154]. 
 9 Tam e, [18]. 
 10 Tam e, [134]. 
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zakonnika. Wtedy mo liwy staje si  rozwój cz owieka i osi gni cie przez niego dojrza ej 
osobowo ci. Tak uformowani kap ani tworz  prawdziwie chrze cija skie wspólnoty b d ce 
si  zgromadzenia i ród em owocnych apostolatów. 

 
 
2. Kontakt wychowawczy w apostolatach zmartwychwsta czych 
 

Bogdan Ja ski moraln  i religijn  odnow  polskiego spo ecze stwa upatrywa  przede 
wszystkim we w a ciwym wychowaniu, zgodnym z duchem chrze cija skiej wiary. Apostolat 
wychowania zosta  szczególnie mocno podkre lony w regule z 1850 roku, opracowanej przez 
ojca Piotra Semenenk . Praca wychowawcza sta a si  elementem priorytetowym  
i towarzysz cym podejmowanym ideom i zadaniom, takim jak: prowadzenie parafii, szkó  
(np. Szko a Wy sza im. Bogdana Ja skiego, Ni sze Seminarium Duchowne) czy tworzenie 
stowarzysze  wieckich (np. Wspólnota Galilea, Wspólnota Burego Misia). W my li 
za o yciela szko a poprzez kszta cenie mia a by  narz dziem propagowania prawdy Bo ej.  

Na tym polu dzia ania zadaniem zakonnika, jak to okre laj  konstytucje, jest wpajanie 
w ludzi poczucia osobistej godno ci, wolno ci i pos annictwa oraz budowanie wspólnoty 
wiary11. Kap an czy brat zakonny nie znajduje si  poza t  wspólnot , lecz to on jest tym, 
który dopomaga jej w a ciwie si  kszta towa . Dokonuje si  to równie  przez kontakt 
wychowawczy. Wskazuje si  na atmosfer  przyja ni i wzajemnej akceptacji jako konieczny 
element wzajemnej komunikacji12. Ju  wielcy pedagodzy zgromadzenia, jak o. Walerian 
Kalinka CR czy o. Pawe  Smolikowski CR mocno podkre lali, aby tworzy  w szko ach, 
internatach i seminariach rodzinny klimat. Ten ostatni zauwa y  podczas pobytu w internacie 
adrianopolskim, e zbyt du a liczba ch opców stwarza koszary i uniemo liwia wychowanie 
rodzinne, a to nie zgadza si  z za o eniami sytemu zmartwychwsta ców13. Mniejsze 
rodowisko pozwala wychowawcy atwiej oddzia ywa  na wychowanka, kontakt mi dzy nimi 

staje si  bli szy i mo liwe jest kontrolowanie w a ciwego rozwoju m odego cz owieka.   
W duchowo ci zmartwychwsta czej k adzie si  mocny akcent na wytwarzanie 

atmosfery wolno ci i odpowiedzialno ci14. Ojciec Pawe , rozpoczynaj c prac  pedagogiczn   
w internacie w Bu garii, k ad  nacisk na samodzielno  uczniów. Zauwa y , e jego 
poprzednik sam wszystko prowadzi . O. Smolikowski postanowi  powierzy  wiele spraw 
uczniom, aby oni uczyli si  rozporz dza  rzeczami, którymi si  pos uguj , a sam postanowi  
nad wszystkim czuwa 15. To sprawi o, e ch opcy uczyli si  odpowiedzialno ci za siebie 
nawzajem i za miejsce, w którym przebywali. Tak opisuje to o. Mrówczy ski: �Ch opcy sami 
zajmowali si  wszystkim. Pi ciu z nich utrzymywa o porz dek w refektarzu. Jeden dogl da  
spraw materialnych internatu. Inni dbali o czysto  sal wyk adowych. (�) Wszystko by o tak 
urz dzone, e o. Pawe  tylko czuwa  nad ca o ci , a �ca a machina sz a sama� i to nawet 

                                                 
 11 Tam e, [201].  
 12 Tam e, [204]. 
 13 J. Mrówczy ski, S uga Bo y ksi dz Pawe  Smolikowski. ycie i dzie o, Kraków 2000, s. 168. 
 14 Konstytucje�, [205]. 
 15 J. Mrówczy ski, S uga Bo y ksi dz Pawe  Smolikowski..., dz. cyt., s. 170. 
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wtedy, gdy go nie by o w domu.�16 Taka sytuacja mo e mie  miejsce tylko wówczas, je li 
relacje mi dzy wychowawc  a wychowankiem opieraj  si  na zaufaniu. Do osi gni cia tego 
konieczna jest postawa wzajemnej otwarto ci i przyst pno ci. Wtenczas mo e zrodzi  si  
silna chrze cija ska wspólnota17. Brak zaufania cho by z jednej strony rodzi podejrzenia, 
uruchamia mechanizmy oparte na strachu, wkrada si  k amstwo, a przez to prawid owy 
rozwój staje si  niemo liwy. Nie zapominano oczywi cie o dyscyplinie, ale starano si , aby 
by a ona raczej za agodna ni  za ostra. Podane wy ej przyk ady trzeba bra  w perspektywie 
ówczesnej mentalno ci. Dla wspó czesnych tego typu rozwi zania s  czym  oczywistym, 
natomiast w czasach o. Paw a by y niezwykle nowatorskie. Trzeba jednak zaznaczy , e 
dzisiaj s  one nadal aktualne i konieczne jest, aby wprowadza  je do ró nych systemów 
wychowawczych. 

W duchowo ci zmartwychwsta czej ca  formacj  nale y oprze  na sumieniu. Trzeba 
zrozumie , e wychowanie nie jest przyzwyczajaniem do dobrego, ale chodzi  
o udoskonalenie w cz owieku jego woli, o wyrobienie jego charakteru18. Ucze  nie mo e 
wykonywa  swoich obowi zków machinalnie na g os przys owiowego dzwonka. Bardzo 
wa na jest tutaj postawa wychowawcy. Podkre la si , e przyk ad wychowuj cego jest 
najskuteczniejszym rodkiem pedagogicznym, ale tylko wtedy, je li nie jest udany  
i wyuczony, lecz naturalny i szczery19. Obok tych przymiotów wymaga si  od zakonnika, aby 
przej ty idea ami wychowawczymi zgromadzenia osi gn  profesjonaln  kompetencj  w tej 
dziedzinie, co pozwoli mu owocnie realizowa  ten apostolat20. Zauwa y  nale y, e osoba 
wychowawcy tylko czuwa nad ca ym procesem formacji. On nie kszta tuje osobowo ci 
ucznia, ale czyni to sam wychowanek. Wychowawca stwarza optymalne warunki, aby ten 
rozwój móg  si  w m odym cz owieku dokonywa . O. Smolikowski pisa : �Wyr czali my si  
uczniami w pilnowaniu porz dku, naznaczaj c w nich seniorów i cenzora; nie pos ugiwali my 
si  skrytymi rodkami w dogl daniu, jak donosy, niespodziewane nachodzenie, podgl danie, 
podchwytywanie itp.�21. Wychowankowie sami maj  dochodzi  do w a ciwych wniosków, 
sami maj  kszta towa  swoje charaktery poprzez wewn trzn  samokontrol . Cz sto dochodzi 
si  do tego na drodze wielu b dów, nieporozumie  i konfliktów. Wychowawca pe ni rol  
moderatora, który nadaje kierunek yciu wspólnoty oraz potrafi interweniowa   
w odpowiednim czasie i we w a ciwy sposób. Tylko tak uczy si  m ode pokolenie, jak radzi  
sobie w yciu i jak rozwi zywa  podobne trudno ci w przysz o ci. Ten model wychowania 
okazuje si  skuteczny skoro o. Pawe  tak o tym pisa : �Z naszym systemem mo na by o doj  
do tego, e dzieci nie tylko w klasie siedzia y spokojnie same, i mo na je by o przy 
wstawaniu zostawia  same, ale nawet gdy rektor musia  dwa razy na miesi c wyje d a   
z misj  dwudniow , zostawa y zupe nie same, a porz dek nie ulega  zmianie! Dzieciom 
mo na by o powierzy  refektarz, chleb, cukier, owoce, bielizn , ubranie, tak, e internat nie 

                                                 
 16 Tam e, s.171 
 17 Konstytucje�, [134]. 
 18  P. Smolikowski, Wyk ad Konstytucji, dz. cyt., s. 69. 
 19  Tam e, s. 65. 
 20  Konstytucje�, [207]. 
 21  P. Smolikowski, Wyk ad Konstytucji, dz. cyt., s. 69. 
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zatrudnia  w ko cu ani jednego brata, ani jednego s u cego. A ch opców by o 76!�22. 
Pozytywne opinie wyra ali równie  osoby odwiedzaj ce internaty i szko y zmartwych-
wsta ców w Bu garii czy we Lwowie. Tak opisa  to jeden z wizytuj cych profesorów: �Jako 
nauczyciel mog  o elewach Zmartwychwsta ców powiedzie  wszystko, co najlepsze. S  
pilni, skromni, obyczajni, s owem ka dy z nich s u y za wzór innym. Wypada mi tak e 
nadmieni , e ch opcy z internatu nie s  wcale przygn bieni i o niewolniczym ich 
wychowaniu mowy nie ma; a chocia  nikt ich nie szpieguje, nie ma wypadku, by si  z nich 
który wykolei �23.            

Reasumuj c, mo na wyprowadzi  wniosek, e w zmartwychwsta czym sposobie 
wychowania nie ma mowy o podchodzeniu do cz owieka z pozycji si y. Nale y zawsze 
pami ta , e drugi cz owiek jest darem Boga i nale y go traktowa  z mi o ci . To jest 
fundamentalna zasada, na której musi opiera  si  kontakt wychowawczy. Wówczas istnieje 
szansa, e wychowanie nie b dzie tylko kszta towaniem zewn trznych postaw, ale zostan  
one zakorzenione we wn trzu cz owieka, przyjmowane i wykonywane b d  z przekonaniem. 
Prowadzenie innych osób wymaga, aby samemu by  poddawanym sta ej formacji. St d tak 
cis y zwi zek mi dzy yciem we wspólnocie a realizacj  apostolatu. Tylko dojrza a 

osobowo  wychowawcy pozwoli owocnie kszta towa  prawe charaktery wychowanków. 
Osi gnie si  to przez urabianie w asnego wn trza, ycie tajemnic  paschaln , ycie mi o ci  
Chrystusa � te s owa charakteryzowa  powinny ka dego wychowawc  � zmartwychwsta ca. 
Najpe niej wyra a to modlitwa do Chrystusa Zmartwychwsta ego:  

�Odnów nasze serca,  
naucz nas umiera  samym sobie, 
aby  Ty i tylko Ty w nas pozosta . 
Uczy  nas znakiem Twojej mi o ci, co przemienia i przekszta ca, 
zechciej pos u y  si  nami w odnowie spo ecze stwa��. 

                                                 
 22  Tam e, s. 70. 
 23  Kraj, Petersburg, 1888, nr 41, [za:] P. Smolikowski, Wyk ad Konstytucji, dz. cyt., s. 71. 

 


