
Główne elementy systemu opiekuńczo - wychowawczego ks. Bronisława Markiewicza

1.Ogólne założenia wychowawcze 
     Ks. Bronisław Markiewicz pisał: ,,Chciałbym zebrać miliony dzieci 
opuszczonych ze wszystkich narodów i za darmo je żywić na ciele i duszy”, i 
dlatego zakładał schroniska dla dzieci i młodzieży opuszczonej, starając się, 
by rzeczywiście dzieci powierzone jego opiece były ubrane i nakarmione. 
Jednocześnie warunki, jakie stwarzał w zakładach, były skromne, a życie 
dość ,,twarde”, bowiem jak argumentował: ,,Wychowuję młodzież nie na 

panów, lecz na chłopów, którzy będą musieli całe życie pracować w pocie czoła”. 
Świadomie więc przygotowywał ich do warunków, w jakich zapewne przyjdzie im żyć. 
 

   Równocześnie on sam żył jak żebrak, aby...,,żebraków nauczyć żyć jak ludzi”. Ks. B. 
Markiewicz nie napisał dzieła czy rozprawy, która byłaby całościowym opracowaniem jego 
systemu. Opierając się jednak na dorobku pisarskim, można sobie wyobrazić pewien jego 
obraz. System wychowawczy ks. B. Markiewicza w swych podstawowych założeniach był 
spójny z systemem salezjańskim, stworzonym przez ks. J. Bosco. Był oparty na dawaniu 
dobrego przykładu, na bliskim i życzliwym współżyciu wychowanków z wychowawcami, 
na dobrze zorganizowanej pracy w fachowo prowadzonych warsztatach. 
   W kształtowaniu osobowości wychowanków, ks. B. Markiewicz uznał za konieczne 
uwzględnienie następujących rodzajów wychowania: 

1) wychowanie narodowe ; 
2) wychowanie moralne; 
3) wychowanie estetyczne; 
4) wychowanie intelektualne; 
5) wychowanie fizyczne; 
6) wychowanie religijne; 

Ad 1) Wychowanie narodowe 

   Problematyka wychowania narodowego zajęła, bodajże, czołowe miejsce w pedagogice 
ks. B. Markiewicza. Nie powinno to dziwić, bowiem dla Polaków, nie posiadających 
własnej państwowości, idee wychowania narodowego były żywe i bardzo ważne. Cele 
tego wychowania ks. Markiewicza pojmował bardzo szeroko. Dbał o to, by dzieci umiały 
pracować dla siebie i dla innych, a przy tym zawsze pamiętały o ojczyźnie. Wszystkie 
podejmowane przez niego przedsięwzięcia, miały na celu dobro kraju i narodu. Chciał tak 
wychować młodzież, aby mogła przynieść chlubę konkurencji. Uczył więc historii, 
literatury polskiej, odkrywał prawdy o bycie politycznym naszego kraju. W pojęciu 
Markiewicza ,,ojczyzna” to kraj wolności, społecznej równości i swobodnej myśli 
politycznej. Stąd w swoich artykułach dopomina się o prawo do swobody narodowej, do 
mowy ojczystej, podnosi kwestię ucisku i uciemiężenia narodu. Ks. Markiewicz uważał, że 
jedną z przyczyn upadku narodu polskiego był brak oświaty. Postulował więc 
przeprowadzenie reformy szkolnictwa. Pisał, że: ,,jeśli Polska ma prawdziwie powstać z 
martwych, musi zacząć od zmiany systemu szkolnego i wychowania, taka będzie nasza 
przyszłość, jaka będzie młodzież przez nas wychowana”. Za szczególnie ważne uważał 
szerzenie poświaty na wsi. Proponował nawet utworzeni specjalnego funduszu oświaty 
narodowej oraz sieci szkół i internatów, dostępnych dla wszystkich warstw 
społeczeństwa. Uważał, że te placówki oświatowe mogły by spełniać rolę centrów kultury 
dla okolicznych mieszkańców. Chciał, żeby dzieci nie tylko przebywały określono ilość 
godzin w szkole, ale aby umiały posłużyć się nowo zdobytą wiedzą w swoim środowisku, 
przekazać j…ą rodzicom, rodzeństwu. Pisał: ,,...cóż znaczy siedzieć choćby i 5 godzin 
dziennie w szkole, jeśli potem resztę dnia dziecko musi spędzić w otoczeniu 
nieokrzesanym i zepsutym”. 
Kochać ojczyznę to za mało - twierdził ks. Markiewicz – trzeba jeszcze dla niej pracować. 
Stąd duże znaczeni przykładał do wychowania ,,wielkich charakterów”, do wychowania 
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dzieci, które miały w przyszłości pracować dla kraju. W pracy bowiem widział drogę do 
odzyskania niepodległości. Dlatego chciał wyrobić w wychowankach obowiązkowość i 
rzetelność. Tę drogę – zdaniem ks. Markiewicza – można było podnieść poziom życia 
wychowanków, a potem całego społeczeństwa. Bo przecież tacy, jak jego 
wychowankowie, byli przyszłością narodu. Im więcej więc poznają i nauczą się w 
młodości, tym lepiej i rozumniej będą pracować w przyszłości dla dobra kraju. Ks. 
Markiewicz pisał: ,,Zadawajmy sobie, jeśli trzeba’ gwałt do pracy, kochajmy się w pracy, 
starajmy się te same uczucia wzbudzać względem pracy w osobach u nas 
przebywających. Niechaj one, powracając do domów swoich, zaniosą do nich cześć pracy, 
pokutę przez pracę, naprawę życia i podźwignięcie kraju prze pracę. Niech one 
przykładem swoim podtrzymują to azjatyckie mniemanie, że próżniactwo jest początkiem 
wielkich upadków materialnych i moralnych, a że pracowitością podnoszą się rodziny i 
narody”. 
Zdaniem ks. B. Markiewicza droga do niepodległości wiedzie nie prze walkę zbrojną, ale 
przez wychowanie społeczeństwa, przez ukształtowanie takich jego cech, jak: 
pracowitość, rzetelność, gospodarność. 

Ad 2) Wychowanie moralne 

    Wychowanie moralne było zdaniem ks. B. Markiewicza znaczące w kształtowaniu 
osobowości wychowanka. Jego istotę wyprowadzał z założeń teologii katolickiej i założeń 
pedagogiki społecznej. W związku z tym, wychowankowie markiewiczowskich zakładów 
wywodzili się ze środowisk moralnie zaniedbywanych, niekiedy przestępczy, a prawie 
zawsze żyjących na skraju nędzy, istniała niejako konieczność przeciwdziałania ich 
dalszej degradacji. 
Ks. Markiewicz pisał: ,,Potrzeby tedy w Kraju naszym zakładów dla wychowania ubogiej i 
opuszczonej młodzieży, której mamy tysiące, a jeśli nie dobiorą odpowiedniego 
wychowania, zapełnią kiedyś więzienia i będą zakała społeczeństwa”. Aby do tego nie 
doszło ,,...zawczasu należy dzieci nagiąć i prostować, aby potem rosły prawidłowo i był z 
nich pożytek dla społeczeństwo. Słowa roztropne wiele znaczą w wychowaniu dzieci, a 
jeszcze więcej dobry przykład z góry”. Dużą wagę przykładał ks. Markiewicz do 
wyrabiania w wychowankach takich cech, jak: miłość Boga, miłość bliźniego, szacunek do 
wychowawców, kolegów i w ogóle ludzi. Za ważne uważał również kształtowanie 
odpowiedniej kultury wzajemnego współżycia, jak też szacunek dla ludzkiej pracy, jako 
nakazu moralnego. ,,Praca uszlachetnia człowieka, rozwija jego siły moralne i fizyczne, 
jest najlepszym lekarstwem przeciw moralnemu zepsuciu.” 
W swym programie wychowawczym nie pominął ks. Markiewicz wyrobienia w 
wychowankach wrażliwości na wszelkiej przejawy dobra, ciepła, krzywdy i 
niesprawiedliwości, wyczulenia na cnoty ludzkie – co w konsekwencji miało doprowadzić 
do ich uwewnętrznienia. 

Ad 3) Wychowanie estetyczne 

   Ważnym elementem procesu wychowawczego, realizowanego przez ks. B. Markiewicza, 
było kształtowanie kultury osobistej wychowanków, odpowiedniego stosunku do przyrody 
i wrażliwości estetycznej. 
Do kultury osobistej miało prowadzić nauczenie młodych ludzi umiejętności utrzymywania 
porządku i czystości wokół siebie najpierw, a potem w całym zakładzie. Następnie 
doprowadzenie do dbałości o własne rzeczy, a potem wspólne, o sprzęt gospodarczy i 
rzemieślniczy. Zdaniem ks. Markiewicza- te cechy były podstawą do kształtowania 
wyższych doznań estetycznych. 
Kontakt z przyrodą miał doprowadzić do jej umiłowania i poznania jej piękna. Należało 
pokazać chłopcom przyrodę tak, by jej krasa radowała ich serca, powodując 
niezapomniane przeżycia i napawając szacunkiem do Boga – jej Stwórcy. Dzięki takim 
doznaniom i przeżyciom, myśli i uczynki wychowanków- zdaniem ks. Markiewicza – na 
pewno staną się lepsze. 
Wrażliwość estetyczną miało kształtować rozwijanie zdolności artystycznych, w zakresie 



muzyki i teatru. W zakładach zwracano również uwagę na estetyczną postawę i na 
sposób zachowania się. 

Ad 4) Wychowanie intelektualne 

    Proces wychowania realizowany przez ks. B. Markiewicza miał na celu nie tylko 
podniesienie poziomu materialnego i moralnego wychowanków, ale również ich rozwój 
intelektualny. 
W czasie wolnym od prac polowych, chłopcy pobierali naukę w zakresie szkoły 
elementarnej, a także szkół zawodowych. ,,Młodzież uczyła się praktycznie rolnictwa, 
sadownictwa, ogrodnictwa, pszczelarnictwa, introligatorstwa, śpiewu, gry na organach, 
muzyki na instrumentach dętych i smyczkowych. 
Najistotniejszym celem w zakresie kształcenia podstawowego było dostarczanie 
wychowankom wiedzy ogólnej, niezbędnej do wykonywania zawodu. 
Należy dodać, że ks. B. Markiewicz postulował i domagał się zmian, w obowiązującym 
wówczas programie nauczania. Reformę szkół i wychowania – jego zdaniem – należało 
oprzeć na potrzebach życia. ,,Ograniczyć w szkołach należy uczenie autorów, albo jeszcze 
lepiej znieść całkowicie, a natomiast uczyć obszernej literatury polskiej, historii 
powszechnej, geografii, nauk przyrodniczych, matematyki, zasad myślenia i zasad religii 
prawdziwej. Taki system jest rozumny, odpowiedni do czasów dzisiejszych i rzetelnie 
postępowy.” 
Zdaniem ks. Markiewicza, te zmiany są konieczne, bowiem: ,,...jeżeli Polska ma powstać 
z martwych, musi zacząć od zmiany systemu szkolnego i wychowania.” 
W programie szkół działających w zakładach zostały wprowadzone w odpowiedniej ilości 
takie przedmioty, jak: język polski, historia literatury, historia dziejów ojczystych. 
Informacje przekazywane w zakresie tych przedmiotów, miały służyć nie tylko w 
dostarczeniu wiedzy, pozwalającej na poznanie historii kraju, ale także miały pomóc w 
zrozumieniu błędów, które doprowadziły do jego upadku. W konsekwencji, wiedza 
powyższa miała pomóc w wykształceniu odpowiedniej postawy obywatelskiej i 
patriotycznej. 
W swoich zakładach ks. Markiewicz kładł duży nacisk na zdobywanie wiedzy o przyrodzie, 
o prawach nią rządzących. Zwracał uwagę na rozwijanie samodzielnej aktywności 
wychowanków, na przygotowanie ich do samokształcenia. 
Wart zaznaczenia jest fakt jest fakt, że zdolni uczniowie nie musieli kończyć edukacji na 
poziomie realizowanym w zakładach. Po zdaniu matury w państwowym gimnazjum mieli 
otwarta drogę do studiów wyższych. Z możliwości tej skorzystało wielu podopiecznych ks. 
Markiewicza. 

Ad 5) Wychowanie fizyczne 

   Mimo że już w czasach Komisji Edukacji Narodowej znaczenie wychowania fizycznego 
dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży zostało mocno wyartykułowane, do początku 
XX w. w programach szkół i zakładów wychowawczych było ono traktowane 
zdecydowanie po macoszemu. Nie doceniano jego znaczenia, najczęściej pomijając go w 
zadaniach realizacyjnych. 
Ks. B. Markiewicz zauważył jednak jego znaczenie, chociaż treści wychowania fizycznego 
w jego zakładach nie miały wiele wspólnego z dzisiejszym rozumieniem tego przedmiotu. 
Sprowadzały się najczęściej do dbałości o wzmocnienie słabych organizmów nowo 
przyjmowanych wychowanków i do wyrobienia ogólnej tężyzny fizycznej całej młodzieży. 
W zakładach stworzone zostały warunki do ,,fizycznego wyzywania się” w ruchu, na 
świeżym powietrzu. Zdrowiu i tężyźnie miały towarzyszyć liczne wycieczki i rajdy. Była 
tez możliwość skorzystania z sali rekreacyjnej. 

Ad 6) Wychowanie religijne 



   Cały proces miało łączyć w jedną całość wychowanie religijne. Ks. Markiewicz 
pisał: ,,...Tylko wychowanie oparte zupełnie na religii prawdziwej, zdolne jest wyrobić 
dzielne i wielkie charaktery, to jest ludzi trzymających się ściśle stałych zasad i 
dokonując rzeczy wielkich”. Takie sformułowanie wyprowadził ks. Markiewicz z 
przekonania, że ,,...wychowanie nasze, zwłaszcza domowe, grzeszy tym, że nie nadaje 
życiu kierunku poważnego, że ma na widoku głównie popis przed ludźmi i uczy, jak 
grając komedię, prześlizgiwać się przez świat. Brak wszczepionego od dzieciństwa 
poczucie obowiązku, objawia się nieustającą dystrakcją w działaniu i, niepoprawną aż do 
śmierci trzpiotowością w myśleniu i sądach”. 
Wychowankowie zakładów to dzieci zwyczajne, wyrwane z nędzy sierocej, skłonne do 
kradzieży, kłamstwa i tym podobnych zachowań. Należało więc zacząć od odzwyczajenia 
ich od tych złych skłonności. Czyniono to poprzez rozmowy, przykład i uczestniczenie w 
nabożeństwach. Redukowano nakazy i zakazy, a wprowadzano odpowiednie lektury, a 
wśród nich żywoty ludzi bogobojnych, słówka wieczorne oraz sakramenty święte. 
,,Spowiedź, komunia święta – wypleniały w nas zawiść, ustrzegały od zboczeń, krzesały 
pojednanie – miłość, budowały społeczność, nową społeczność bez nienawiści”. 
W procesie wychowanie dużą rolę odgrywała sama modlitwa. Każdy dzień zaczynał się 
pacierzem i Mszą Św. Krótko modlono się przed i po każdym posiłku, przed i po pracy, 
jak też przed snem. Co roku młodzież uczestniczyła w rekolekcjach. Razem z młodzieżą 
modlili się wychowawcy. Modlitwa – zdaniem ks. B. Markiewicza – umożliwiała kontakt z 
Bogiem, stanowiła ogromnie ważny argument w wychowaniu, pomagała bowiem znaleźć 
motywację do pracy, do uczciwości, pobudzała do refleksji. 
Wychowanie religijne w systemie ks. B. Markiewicza było tym ważniejsze, że pragnął 
on: ,,...wychować miliony dzieci opuszczonych na chrześcijan powściągliwych i 
pracowitych, bo nie brak zarobków i chleba jest przyczyna nędzy dzisiejszej na świecie, 
ale brak powściągliwości i pracowitości”. 

    Główną zasadą przestrzeganą i realizowaną w zakładach ks. B. Markiewicza była 
zasada miłości, Miłością – zarówno ze strony wychowawców ,jak i kolegów – miało być 
otoczone każde dziecko trafiające i przebywające na terenie placówki. 


