
Aktualność charyzmatu bł. ks. Bronisława Markiewicza i jego systemu 

wychowawczego 

 

Bł. ks. B. Markiewicz w swojej metodzie wychowawczej stosował system 

zapobiegawczy. W jego praktyce wychowanie koncentruje się na takich 

treściach, jak: przewidywanie, zabezpieczenie, ochrona. Inaczej mówiąc 

oznacza troskę o integralny rozwój człowieka, o rozwijanie jego ludzkich i 

chrześcijańskich wartości, o kształcenie intelektu. Z jednej strony chodzi o 

ochronę przed złem, a z drugiej – o mobilizowanie woli do pełnienia dobra, do 

pozytywnej roli w społeczeństwie. Wyraża też działanie wychowawcze, które 

prowadzi do zaspokojenia materialnych potrzeb wychowanka, aby ten z powodu 

np. nędzy nie był skazany na opóźnienie                             w rozwoju 

osobowości. Jakże aktualne to jest w toruńskim oratorium, gdzie otrzymywany 

w placówce dwudaniowy posiłek jest często jedynym ciepłym pożywieniem w 

ciągu dnia. 

 Uważam, że system zapobiegawczy Markiewicza może być                              

z powodzeniem wykorzystany we współczesnym wychowaniu, także szkolnym, 

gdyż u jego podstaw tkwią nie tylko zawsze potrzebne uniwersalne wartości, ale 

i ciekawe propozycje formacyjne. 

 Oryginalność pedagogiczna bł. ks. Bronisława Markiewicza umiejętnie 

łączy eklezjalną praktykę z myślą wychowawczą. Ks. Markiewicz był nie tyle 

twórcą zupełnie nowego systemu pedagogicznego, ale świetnie adaptował stare 

metody chrześcijańskie do współczesnych warunków. Posiadając bogate 

doświadczenie i śmiałe propozycje znajduje się na linii tych kapłanów – 

reformatorów, którzy rozumieli odnowę nie jako całkowity przewrót, ale jako 

przemyślenie i zespolenie starego z nowym. 

 Tym, co wyróżnia go spośród innych wychowawców tej epoki, jest 

odcięcie się od panującego wtedy negatywizmu i rygoryzmu pedagogicznego. 

Najbardziej charakteryzuje go całkowite oddanie się młodemu człowiekowi. 



 W dzisiejszej epoce pedagodzy prześcigają się, aby propozycje 

wychowawcze cechowała nowoczesność. Nie zawsze jest to tożsame                        

z całościowym podejściem do wychowanka jako osoby ludzkiej. Zauważa się, 

że proponowane wychowanie szkolne idzie w kierunku liberalnym                             

i przekształca się w wychowanie laickie. Z drugiej strony propozycje szkoły 

katolickiej też nie są jasne, gdy mowa o tzw. wychowaniu ekumenicznym, co 

jest nieokreślone i płynne. 

 Dużym błędem w wychowaniu jest brak rozpoznania celów albo 

zapominanie o nich. Zakładamy przecież, że wychowanie z samej swojej natury 

należy do sfery moralnej i mądrości praktycznej. Potrzebuje więc celowości. 

Tymczasem zdarza się, iż skupia się ono jedynie na środkach. 

 Współczesne wychowanie cechuje zbyt silny pragmatyzm, podkreślający 

ważność działania. Zapominamy o tym, że efektywna praktyka jest możliwa 

tylko wtedy, gdy zakłada najpierw poznanie całościowe, czyli prawdę. Obecne 

wychowanie cierpi też na nadmiar socjologizmu, który żąda uznania 

społecznych uwarunkowań za najważniejszą regułę i jedyny, najlepszy model 

wychowania.  

 Również za błąd uważam podkreślanie tylko ważności woli                            

w wychowaniu (woluntaryzm) oraz sąd, że każda rzecz może być zrozumiana i 

przyjęta przez nauczanie. Tymczasem propozycje ks. Markiewicza, będące 

wyrazem chrześcijańskiego rozumienia formacji ludzkiej, wyznaczane są przez 

dokładnie określone cele, które wyrażają troskę o integralny (moralny, 

duchowy, fizyczny) rozwój młodego człowieka, zagwarantowanie mu 

podstawowego wykształcenia ułatwiającego wejście w życie zawodowe oraz 

przygotowanie do pełnienia ról społecznych w społeczeństwie. Cele 

Markiewicza wprowadzają też bardzo ważną zasadę porządkującą kierunek 

oddziaływań wychowawczych – wskazują na pierwszeństwo wartości 

duchowych nad witalnymi. Prawdą jest przecież, że tylko wtedy, gdy wartości 



duchowe stawiane są na pierwszym miejscu, człowiek jest zdolny pokonywać 

własne ograniczenia i integrować swoją osobowość.  

 Niebezpieczeństwem, które stale zagraża nauczycielowi w szkole, jest 

instrumentalne traktowanie wychowanka. Wykorzystuje on swoją pozycję osoby 

starszej i bardziej kompetentnej, dysponującej rodzajem represji czy straszaka 

np. w postaci negatywnej oceny. Ma to miejsce wtedy, gdy wychowanek jest dla 

nauczyciela przedmiotem wychowawczej obróbki,                     a swoje 

oddziaływanie traktuje tylko w kategorii kształtowania. Zbyt redukcyjnie pojęte 

może natomiast prowadzić do biernego traktowania wychowanka, wykluczając 

jego współdziałanie. Narażone jest także na wpływy ideologiczne, płynące ze 

światopoglądu nauczyciela. Z trudem natomiast wchodzi w użycie pojęcie 

„formacja”, zakładające bardziej personalne i podmiotowe odniesienie do 

ucznia. 

 Zupełnie odmiennym podejściem do wychowanka jest zbyt silne dążenie 

wychowawcy do bycia partnerem w stosunku do ucznia. Może to przerodzić się 

w rodzaj tzw. kumplostwa. Wówczas efekty wychowawcze praktycznie są 

zerowe. Zresztą dzieci niechętnie wchodzą ze starszymi                     w układy 

kumplowskie. Jeśli to czynią, to dla pragmatycznego celu: wynegocjowania 

własnych interesów. Bardziej oczekują autorytetu (budowanego na wartościach, 

kompetencji, przyjaźni, dialogu itp.), osobowego wzorca, mocnego punktu 

odniesienia w ich procesie wzrostu                    i dojrzewania. Tych wartości 

wyżej omówiona postawa nauczyciela im nie zapewnia. 

 Myślę więc, że najbardziej słusznym odniesieniem nauczyciela 

(wychowawcy) do wychowanka jest, zgodnie z zasadami systemu 

zapobiegawczego, traktowanie go w kategoriach podmiotowych. Proces 

wychowawczy to spotkanie się dwóch podmiotów: wychowanka                                

i wychowawcy, ucznia i nauczyciela. Wychowawca ma cel, aby wychowankowi 

służyć pomocą. Jego zadaniem jest nie tyle kształtować, modelować, ale 

ukazywać wychowankowi cele i wartości, podpowiadać metody ich poznania i 



przyjęcia, być do dyspozycji, gdy wychowanek nie radzi sobie z niektórymi 

pytaniami czy problemami. Współczesna dydaktyka sugeruje, aby wychowawca 

nie koncentrował się na narzędziowym jej rozumieniu czy na mnożeniu metod. 

Ma raczej posiadać własną metodę, własny styl działania. W naszej, polskiej 

szkole cierpimy na brak nie tylko profesjonalizmu dydaktycznego, ale brak 

wychowawców z prawdziwego zdarzenia. Uczeń w takiej szkole często czuje 

się źle. Nie odpowiada mu atmosfera wychowawcza, a ta najbardziej zależy 

przecież od nauczyciela i jego podejścia do ucznia. 

Powodzenie procesu wychowawczego zależy od takiego wychowawcy i 

nauczyciela, który posiada techniczne umiejętności posługiwania się 

narzędziami pracy, ale przede wszystkim wie, wyczuwa niejako, jak podejść do 

wychowanka, jak mu pomóc, doradzić, pozwolić uwierzyć we własne siły. Taki 

nauczyciel musi jednak kochać swój zawód, musi też kochać każdego ucznia. 

Przykład ks. Markiewicza i członków Towarzystwa przebywających wśród 

swoich wychowanków, rozmawiających z nimi, troszczących się                   o 

nich pozostaje ciągle z pewnością aktualnym wzorem dla każdego dzisiejszego 

nauczyciela i wychowawcy. 

 W Polsce znane są prace Z. Kwiecińskiego przedstawiające sytuację 

anomii społecznej jako blokady rozwoju młodzieży ku orientacji etycznej. Tym 

chyba można tłumaczyć zjawisko nieprzystosowania w sferze rozwoju 

osobowości młodzieży w kierunku zgodnym z zasadami moralności.
1
 

 W tej sytuacji edukacja powinna bronić młodzież przed 

niebezpieczeństwami stanu anomii, szczególnie przed poczuciem 

wyalienowania i brakiem wiary w przyszłość. W praktyce działania takie 

powinny pobudzać pedagogów do refleksji na temat globalnych zagrożeń 

współczesnego świata i efektów manipulacji, które mają na celu zacieranie 

poczucia tożsamości i granic. Edukacja polska stoi przed zadaniem obrony 
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przed zepchnięciem na margines szerokich grup młodzieży, które z różnych 

przyczyn, także materialnych, nie mogą korzystać z nauki, podatne są na 

indoktrynację, oduczone analizować i doceniać znaczenie wolności. 

Jak napisał ks. dr hab. Czesław Kustra, „działanie wychowawcze ma na 

celu przekazywanie wspólnotowej kultury oraz wprowadzanie młodzieży                     

w aktualną rzeczywistość. Zadaniem wychowania ponadto jest odkrywanie 

przeszłości i współpraca w tworzeniu przyszłości. Ta druga forma wychowania 

jest dzisiaj bardzo konieczna. „Uczyć jak rozumieć” jest hasłem każdej formy 

wychowania, która pragnie być otwarta na horyzonty mądrości”
2
. 

 Poza tym celem wychowania jest nauczyć jak widzieć rzeczywistość 

„inną” i „wspólnie z innymi”, również z tymi, którzy różnią się od nas, od 

naszych grup. Przezwyciężanie pasywności, fatalizmu, poszukiwanie wspólnego 

dobra, nieuleganie postawie „tak robią wszyscy” lub „tak zawsze się robiło” czy 

„my jesteśmy dobrzy, oni są źli” staje się wyzwaniem dla wychowania naszych 

czasów. Wszystko po to, aby „zostawić świat troszeczkę lepszym”. Ale jak to 

uczynić? 

 Czy wykształcenie i wychowanie jest, jak za czasów działalności 

Towarzystwa, tak samo ważne dzisiaj dla pomyślności i szczęścia młodzieży? 

 W minionym okresie polskiego socjalizmu utrwaliło się przekonanie                             

o niskiej wartości wykształcenia. „Nie matura, lecz chęć szczera... itd.” Nie 

trzeba było być wykształconym, ale sprytnym, operatywnym, mieć znajomości, 

umieć „kombinować” i „załatwiać sprawy”. Wykształcenie miało niewielki 

wpływ na zdobycie ciekawej pracy i nie miało wyraźnego przełożenia na 

wysokość zarobków. 

 Po roku 1989 wykształcenie staje się wartością coraz cenniejszą. Ambicje 

edukacyjne rodziców wobec swoich dzieci stanowią ważny miernik wartości 

wykształcenia. Oczekiwania rodziców są bardzo zbliżone do aspiracji samych 
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uczniów. Wychowanie jest procesem długotrwałym, żmudnym, wymagającym 

mądrości, konsekwencji, cierpliwości i nie zawsze się udaje. Nie poddaje się też 

jednoznacznej ocenie, jak na przykład wiedza               z określonego 

przedmiotu szkolnego. Wychowawcze efekty oceniamy zwykle przed pryzmat 

kultury społeczeństwa. 

 Zdiagnozujmy zatem stan świadomości i zachowania dzisiejszej polskiej 

młodzieży i odpowiedzmy na pytanie, czy celowa jest intensyfikacja procesu 

wychowania młodych i czy propozycja, by zastosować system prewencyjny 

praktykowany przez Zgromadzenie św. Michała Archanioła , w tym zakresie 

wytrzymuje próbę czasu. 

Wśród wielu patologii, które niesie również nieefektywność wychowania, 

najczęściej wymienia się: narkomanię, nikotynizm, alkoholizm, niechlujstwo, 

brud, brak higieny, brak poszanowania dla mienia społecznego    i prywatnego, 

brutalizację i wulgaryzację życia, jego pasożytniczy tryb, brak 

odpowiedzialności w życiu rodzinnym, beztroskę rodziców w kwestii 

wychowania, nietolerancja, brak rzetelnego podejścia do pracy, nienawiść, brak 

troski o zdrowie, przestępczość pospolitą i zorganizowaną i wiele innych
3
. 

Przedstawiony obraz poziomu zachowań patologicznych młodych ludzi to 

świadectwo i apel o potrzebę zintensyfikowania działań edukacyjnych. Jednak, 

aby oddziaływanie wychowawcze było efektywne, konieczna jest współpraca 

środowisk uczestniczących w tym procesie – Kościoła, szkoły, rodziny, 

stowarzyszeń i innych podmiotów życia społecznego. Uważam, że   w procesie 

wychowania trzeba uwzględniać następujące priorytety: 

- kształtowanie etyki pracy, 

- personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej i w szerszej  

          społeczności, 

- pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości. 
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Ważną rolę do spełnienia mają więc dziś organizacje podobne do 

Towarzystwa „Powściągliwość i Praca”, które prowadziłyby młodzież do pełni 

rozwoju. Można to osiągnąć łącząc w jednym procesie pedagogicznym 3 

elementy:  

- wychowanie w wierze i do wiary, 

- wychowanie w społeczeństwie i do społeczeństwa, 

- wychowanie w kulturze fizycznej i do kultury fizycznej. 

 

Biorąc pod uwagę personalistyczną wizję człowieka powinniśmy dążyć 

do, realizacji wartości zdrowotno-sprawnościowych, a jednocześnie moralno-

duchowych i społeczno-kulturowych. 

 Dziś zarysowuje się bardzo zróżnicowany obraz naszej młodzieży.                                 

Z jednej strony są ci, którzy z optymizmem patrzą w przyszłość, umieją się 

znaleźć w systemie demokratycznym i na wolnym rynku. To przede wszystkim 

młodzież z dużych miast, uczniowie liceów i studenci. Z drugiej strony są ci, 

którzy nie widzą szans lepszej przyszłości, a sytuacja społeczno-polityczna po 

prostu ich przerasta. 

 Troska michalitów i wszystkich tych, którzy stosują markiewiczowski 

system zapobiegawczy, powinna dotyczyć w pierwszym rzędzie tej drugiej 

grupy. Musimy okazać im wszechstronną pomoc w nauce i wychowaniu, przez 

co ich szanse na odnalezienie się w dzisiejszym świecie znacznie wzrosną. 

Dzięki tej pomocy mogą uwierzyć w siebie, w swoje możliwości                i 

umiejętności. W przeciwnym razie wiele osób z tej grupy stoczy się na 

margines, trafi do grup przestępczych i patologicznych, stanie się 

pensjonariuszami zakładów wychowawczych. Jako były wychowawca domu 

dziecka, a obecnie dyrektor oratorium miałem okazję niejednokrotnie się                      

o tym przekonać. 



 Wielu współczesnych wychowawców szuka dróg dojścia                                     

i porozumienia z dziećmi i młodzieżą. Ale istnieje zasadnicza przeszkoda. Do 

wielu młodych te wysiłki nie docierają, bo nie docierają proponowane wartości. 

Dlaczego? Bo te pokolenia dzieli nie tylko dystans fizyczny, ale także kulturalny 

i psychologiczny, stąd odmienna mentalność i brak porozumienia. 

 Do dziś nie straciły aktualności te problemy, wobec których od początku 

stawało Towarzystwo „Powściągliwość i Praca”. Kim są młodzi? Czego chcą i 

do czego dążą? Jakie są ich potrzeby? Są to problemy trudne, ale każdy 

wychowawca musi stawić im czoło. 

Pisząc o aktualności charyzmatu i działania Zgromadzenie św. Michała 

Archanioła sądzę, że warto zwrócić uwagę na jeden z aspektów, który 

charakteryzuje styl wychowawców z systemu zapobiegawczego. Jest nim 

wyjście do młodzieży i dzieci, umiejętny pierwszy krok, aby wychowując 

integralnie zachęcić do odkrywania dobra, prawdy i piękna. 

 Zwróciłem uwagę na dystans między dorosłymi a młodzieżą. Myślę, że 

każdy współczesny wychowawca powinien pomyśleć nad sposobem jego 

usunięcia, aby do młodzieży się zbliżyć. Mistrzem w tym względzie był                   

bł. ks. Bronisław Markiewicz i jego następcy. Oni nie tylko udostępniali 

młodzieży i dzieciom swoje placówki wychowawcze, ale sami wychodzili na 

ulice chcąc dotrzeć do młodego człowieka i zaproponować mu nowy styl życia, 

tak jak dzisiaj czynią to michalickie oratoria.  

 Powstaje jednak pytanie: jak dotrzeć dziś do młodych ludzi pokonując 

bariery, które często oddzielają wychowawcę od świata młodych? 

 Sadzę, że zadaniem na dziś dla wychowawcy jest spotkać młodzież tam, 

gdzie się ona znajduje, bezinteresownie i troskliwie przyjmować ją do naszych 

środowisk, uważnie wysłuchiwać jej pytań i aspiracji. Jest to podstawa, 

pierwszy krok, który poprzedza jakąkolwiek inną działalność wychowawczą. 

Szansę pokonania dystansu do młodzieży ma jedynie taki wychowawca, który 

nie stawia żadnych warunków, otwarty, wrażliwy, pełen sympatii, cierpliwy i 



wyrozumiały. Jeśli on otworzy swoje serce, dostrzeże                     w młodym 

człowieku nawet najmniejsze zadatki dobra. Bo w każdym młodym człowieku 

jest miejsce dostępne dla dobra. Obowiązkiem moralnym wychowawcy jest 

znaleźć ten punkt i wykorzystać go. Wykorzystując to, okazując młodemu 

człowiekowi zainteresowanie i serdeczność, obudzić                  w nim można 

świadomość własnej wartości i znaczenia, których sobie dotąd nie wyobrażał. 

To z kolei zrodzi w nim zapał do przemiany życia i pracy nad sobą w kierunku 

odkrytego dobra. 

 Wielką pomocą jest środowisko placówki wychowawczej, która powinna 

charakteryzować się rodzinną atmosferą, radością, zaufaniem, pracą, zabawą, 

wypełnianiem obowiązków. Potrzebna też jest przyjazna obecność 

wychowawców, którzy właściwie odpowiedzą na zainteresowania i potrzeby 

młodych. Tak było w dawnych zakładach markiewiczowskich. Taka atmosfera 

to kolejny krok i propozycja wyjścia do młodzieży, która zachęcona pierwszym 

osobistym spotkaniem korzysta z otwartych drzwi, gdzie kontynuowane jest 

wychowanie w atmosferze nasyconej dobrocią                       i nastawionej ku 

wychowankom. 

 Dzisiaj każdy wychowawca powinien wypracować własny styl kontaktu 

międzyosobowego. Pozwoli on na zbliżenie się do młodych ludzi                 i na 

stałą obecność wśród nich. Ale to pociąga za sobą konieczność nowego 

spojrzenia na system zapobiegawczy, dostosowany do dzisiejszych wymagań 

młodzieży. Musimy jako wychowawcy pogłębiać wiedzę pedagogiczną nie 

tylko w teorii, ale i w praktyce, w bezpośrednim kontakcie z problemami 

młodzieży. 

 Ks. Markiewicz i członkowie Zgromadzenia kierowali się zasadą, że 

wychowanie jest sprawą serca. To miłość prowadzi każdego prawdziwego 

wychowawcę. Pozwala rozwiązywać trudne sytuacje pozytywnie, opierając się 

na zdrowym rozsądku i na wierze (jako kapłan mam prawo tak uważać). To są 



filary, które nie tylko mogą prowadzić młodzież, ale umacniają                                  

i wychowawcę. 

 System zapobiegawczy praktykowany w placówkach Towarzystwa 

„Powściągliwość i Praca” pozostaje na ogół w zgodności z głoszonym 

postulatem podmiotowego traktowania dzieci i młodzieży. Postulat ten zakłada, 

że skuteczność wychowania zależy nie tylko od form oddziaływań czy metod 

wychowawczych. Duży wpływ mają także uwarunkowania psychospołeczne. 

Jednym z nich jest właśnie podmiotowe traktowanie wychowanków. Chodzi tu 

o ich prawo do własnej podmiotowości                             i niezależności. Mogą 

więc postępować w miarę samodzielnie i niezależnie. Ponoszą jednak za swoje 

postępowanie odpowiedzialność moralną. Konieczne jest także poszanowanie 

godności osobistej młodego człowieka. 

 Proponowane obecnie sposoby podmiotowego traktowania 

wychowanków, podobnie jak w systemie zapobiegawczym, wyrażają się 

szczególnie w okazywaniu im zrozumienia w sensie personalistycznym. Chodzi 

tu o dostrzeganie w każdym wychowanku istoty wolnej                                  i 

odpowiedzialnej, rozumnej, wrażliwej na dobro, piękno i prawdę. Osoba ta jest 

zdolna do samorealizacji i twórczości, do autorefleksji. A więc podmiotowe 

traktowanie wychowanka w systemie zapobiegawczym doceniane było jako 

ważny czynnik efektywności wychowawczej, a więc podobnie jak zaczyna się je 

doceniać we współczesnej pedagogice. 

Spadkobiercami i kontynuatorami idei Towarzystwa „Powściągliwość   i 

Praca” są dzisiaj Zgromadzenia św. Michała Archanioła (męskie i żeńskie). Po 

roku 1951 odebrano zgromadzeniom wszystkie placówki wychowawcze, 

pozostawiając jedynie Zakład Wychowawczy dla Dzieci Upośledzonych 

Umysłowo w Strudze i Niższe Seminarium Duchowne w Miejscu Piastowym. 

Dopiero po roku 1989 Zgromadzenia otworzyły kilka placówek 

wychowawczych.  

 


