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Wprowadzenie

Ministrantura, czyli formacja funkcjonująca w ramach młodzieżowej Litur-
gicznej Służby Ołtarza w Kościele rzymskokatolickim, rozpatrywana w kon-
tekście socjopedagogicznym wydaje się tematem godnym uwagi ze względu na 
jej długotrwałą tradycję, powszechność oraz służebny, wspólnotowy charak-
ter. Można bezsprzecznie stwierdzić, że duszpasterstwo ministrantów to sta-
ła struktura w każdej parafii. Duszpasterz prowadzący wspólnotę ministran-
tów poświęca wiele czasu swojej działalności pedagogicznej, stale doskonali 
się i współdziała z wychowankami, by rozpoznać ich potrzeby i możliwości, 
a każdemu z nich powierzyć satysfakcjonującą dla niego posługę przy ołtarzu, 
jednocześnie dążąc do wspierania integralnego rozwoju każdego z ministran-
tów. Duszpasterz jest nauczycielem i przewodnikiem, a jego obowiązkiem jest 
troska o umacnianie systemu wartości młodych, ukazywanie im dróg samowy-
chowania, okazywanie wsparcia w sytuacjach trudnych, a także pogłębianie ich 
życia duchowego oraz wiary katolickiej. Kapłan odpowiedzialny za dorastają-
cych ministrantów jest dla nich opiekunem, autorytetem, pełni wiele posług 
wychowawczych i tak jak nauczyciel zobowiązany jest do budowania relacji nie 
tylko z ministrantami, lecz także z ich rodzicami i szkolnymi wychowawcami 
oraz katechetami1.

Ministrantura zdaje się być o tyle ważna w aspekcie nauk społecznych, że 
dotyczy wspólnoty młodych wchodzących w dorosłość ludzi, poszukujących 
dla siebie życiowych dróg i kształtujących swoją tożsamość w grupie osób o po-
dobnych przekonaniach i ideałach. Udział we wspólnocie wyznającej podobne 
wartości jest niezwykle ważny dla rozwoju młodego człowieka, gdyż dokonu-
jące się w okresie młodości zmiany psychiczne polegają w głównej mierze „[...] 
na zdobyciu zdolności do samodzielnego kształtowania własnego życia” i obej-

1  E. Mitek, Służba ministrancka jako dar Boży dla parafii, „Perspectiva. Legnickie studia teolo-
giczno-historyczne” 2008, nr 1 (12), s. 157. 
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mują „[...] kształtowanie się własnej tożsamości oraz poszukiwanie nowych 
wartości i idei”2. 

Biorąc pod uwagę, iż związki religii z tożsamością wydają się niezwykle 
spójne, należy we wprowadzeniu nadmienić, że są one przedmiotem badań so-
cjologów już od początku XX wieku. Jednym z nich był Emil Durkheim, który 
w dziele Podstawowe formy życia religijnego3 uznał, że religia jest czymś „wy-
bitnie” społecznym, a reprezentacje religijne są zbiorowymi reprezentacjami, 
które wyrażają zbiorową (społeczną) rzeczywistość4. Przyjmując założenie 
o społecznym pochodzeniu religii, Durkheim twierdził, że religia jest dla spo-
łeczeństwa źródłem solidarności i nadaje człowiekowi sens życia, jest wręcz 
kluczową częścią systemu społecznego, a dodatkowo zapewnia kontrolę spo-
łeczną, spójność społeczną i wytycza cele dla ludzi. Religia jest także sposobem 
potwierdzenia przyjętych w danym społeczeństwie norm5.

Liturgiczna Służba Ołtarza we współczesnym ujęciu jest efektem decyzji 
podjętych przez władze Kościoła podczas Soboru Watykańskiego II, który od-
był się w latach 60. XX wieku, choć próby wskazywania na znaczenie uczest-
nictwa młodych w liturgii Kościoła miały miejsce już wcześniej. W tym wzglę-
dzie istotnym dokumentem jest chociażby Divini illius magistri  – encyklika 
Piusa XI o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży z 1929 roku. Choć papież 
wyraźnie pisze we wstępie, że wychowanie wiąże się z „urabianiem”6, to pomi-
mo pewnych kwestii, z którymi można się współcześnie nie zgodzić, sam fakt 
dostrzeżenia przez Kościół potrzeby skierowania swojej nauki w stronę mło-
dych osób oraz podkreślenie potencjału młodzieży w podtrzymywaniu tradycji 
wiary katolickiej był niewątpliwym osiągnięciem tamtych czasów7. 

Od lat 60. XX wieku pozycja młodzieży w Kościele stopniowo się umac-
niała, ulegała także różnorodnym, lecz pozytywnym przemianom, do któ-
rych w sposób istotny przyczynił się Jan Paweł II, a także autorytety takie, jak: 
ks. prof. Franciszek Blachnicki – twórca pedagogii ministranckiej, ks. prof. Ma-
rian Nowak – wybitny teolog i pedagog wyznaczający współczesne kierunki 

2  Tamże, s. 172. 
3  Por. E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, PWN, 

Warszawa 2010.
4  G. Paoletti, Durkheim's 'Dualism of Human Nature': Personal Identity and Social Links, 

„Durkheimian Studies” 2012, t. 18, s. 60–80.
5  Por. F. Mustoffa, Religion, Identity and Solidarity: Emile Durkheim's Perspective, „Journal Pe-

nelitial” 2019. 
6  Owo „urabianie” zostałoby zakwestionowane przez współczesną pedagogikę jako termin 

przestarzały, nieadekwatny do wychowania integralnego w duchu pedagogiki personalno-
-egzystencjalnej czy personalistycznej.

7  Por. Pius XI, O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży, Te Deum, Warszawa 1999.
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wychowania chrześcijańskiego, czy ks.  Janusz Tarnowski – duszpasterz i ba-
dacz, który sformułował istotne postulaty dla kształtowania się współczesnych 
poglądów na wychowanie w wierze chrześcijańskiej, a ponadto teolog skłania-
jący się w swoim życiu ku wrażliwemu „dialogowi” z drugim człowiekiem. Do 
rozwoju wychowania zgodnego z założeniami nauki Chrystusa oraz wywie-
dzionej z Soboru przyczynili się także inni teolodzy i pedagodzy pastoralni, 
których dorobek naukowy jest podstawą źródłową niniejszego opracowania. 

Do zaznaczenia się roli wspólnoty osób świeckich oraz do zwrócenia uwa-
gi na potencjał młodzieży w podtrzymywaniu tradycji wiary według Kościoła 
katolickiego nie doszłoby niewątpliwie, gdyby nie reorganizacja, reforma czy 
też odnowa funkcjonowania skostniałej, lecz utrzymywanej przez wiele wcześ-
niejszych lat tradycji rzymskokatolickiej. Odnowa ta dokonana została bardzo 
radykalnie podczas wspomnianego już Vaticanum II. W wyniku owego soboru 
ustanowiono szereg odpowiadających ówczesnemu człowiekowi konstytucji, 
w tym Konstytucję o Liturgii Świętej Sacrosanctum concilium, w której doko-
nuje się radykalna „przemiana” społeczna liturgii na rzecz pełniejszego jej zro-
zumienia, a także jej niemalże fizycznego uprzystępnienia wiernym świeckim. 
Kościół lat 60. XX  wieku „otworzył się” na lud świecki, a celem przyjętych 
zmian stało się doprowadzenie ludu Kościoła „[…] do świadomego, czynnego, 
społecznego, wewnętrznego i zewnętrznego, pobożnego i owocnego uczestni-
ctwa w liturgii”8. 

Ta długo wyczekiwana przez społeczeństwo XX  wieku reforma liturgii, 
która nastąpiła w wyniku decyzji najznamienitszych dostojników Kościoła, 
przeprowadzana była w specyficznym klimacie kulturowym. Były to lata po-
stępującej sekularyzacji, racjonalizmu i technicznego myślenia9. Już wówczas  
„[…] do głosu dochodziły hasła o desakralizacji i demitologizacji chrześcijań-
stwa. Wtedy też dochodzi do buntu przeciw tradycji, wszelkim autorytetom 
i uznawanym przez wieki (w kulturze chrześcijańskiej) wartościom”10. W XXI 
wieku, po dziesięcioleciach od tamtego okresu, ów bunt społeczny określany 
jest mianem rewolucji kulturalnej, która – jak to określa Kościół – „rozlała się” 
po cywilizacji zachodniej11. Człowiek myślący w duchu owej rewolucji z trudem 
mógł przyjąć funkcjonujące jeszcze do połowy XX wieku statyczne, łacińskie 
misterium zbawienia, a tym bardziej z trudem uczestniczył w jego celebrze. 
Było ono  – można rzec kolokwialnie  – pompatyczne, odprawiane w języku 

   8  D. Kwiatkowski, Recepcja Konstytucji o Liturgii „Sacrosanctum Concilium” w Katechizmie 
Kościoła katolickiego, „Liturgia Sacra” 2013, nr 2, s. 280. 

   9  J. Miazek, Czterdzieści lat Soborowej Konstytucji o Liturgii „Sacrosanctum Concilium” 
(1963–2003), „Warszawskie Studia Teologiczne” 2004, t. 17, s. 189–190. 

10  Tamże. 
11  Tamże. 
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obcym, nieprzystępne ze względu na brak jakiejkolwiek aktywności wiernych, 
pozbawione dialogu pomiędzy celebransem a „ludem Bożym”, wręcz – dyrek-
tywne i odległe od tego, co zwykliśmy postrzegać jako bliskie zwykłemu czło-
wiekowi. Kapłan stał tyłem do ludu, lud zaś był biernym widzem odprawianego 
rytuału. Misterium było więc nieprzystające do zmieniającej się wówczas rze-
czywistości, niezrozumiałe dla coraz bardziej świadomego umysłu i pragnącej 
„żywego udziału” duchowości przeciętnego, świeckiego człowieka. Myślicie-
le i kapłani, którzy doprowadzili do swoistej „odnowy” liturgii, musieli sobie 
zdawać z tego sprawę, bowiem pragnęli, aby odnowiona liturgia odpowiadała 
potrzebom tzw. nowoczesnego człowieka12. Główną osią zmian w Kościele stał 
się w owym czasie właśnie człowiek, a Sobór Watykański II określa się mianem 
soboru pastoralnego.

W powstałej w wyniku Vaticanum II Konstytucji o liturgii świętej Sacro-
sanctum concilium podkreśla się społeczną rolę Kościoła, a także jego powin-
ności wychowawcze, o których czytamy m.in. w artykule III pt. „Odnowienie 
Liturgii” w punkcie C – „Zasady wynikające z dydaktycznego i duszpasterskie-
go charakteru liturgii”:

Jakkolwiek liturgia jest przede wszystkim oddawaniem czci Bożemu Majestatowi, za-
wiera jednak również bogatą treść dla pouczania wiernego ludu. W liturgii bowiem 
Bóg przemawia do swego ludu, Chrystus w dalszym ciągu głosi Ewangelię, lud zaś od-
powiada Bogu śpiewem i modlitwą. Co więcej modły skierowane do Boga przez ka-
płana, który przewodniczy zgromadzeniu zastępując osobę Chrystusa, są wypowiada-
ne w imieniu całego ludu świętego i wszystkich obecnych. Wreszcie znaki widzialne, 
których używa liturgia dla oznaczenia niewidzialnych spraw Bożych, zostały wybrane 
przez Chrystusa lub przez Kościół. Dlatego nie tylko podczas czytania tego, „co zostało 
napisane dla naszego pouczenia” (Rz 15, 4), lecz także gdy Kościół modli się, śpiewa lub 
działa, wiara uczestników wzrasta a dusze wznoszą się ku Bogu, aby Mu oddać ducho-
wy hołd i otrzymać obfitszą łaskę13. 

Z Konstytucji o liturgii świętej wynikają zatem wprost pewne postulaty pe-
dagogiczne, a sam Kościół zdaje się odtąd przypisywać dużą rolę wspólnocie 
ludzi świeckich. Aby móc wypełnić wskazane postulaty, zwraca się uwagę na 
odnowę w zakresie procedowania liturgii, tak by stała się ona udziałem wier-
nych, a więc ludzi świeckich. Zasady ogólne odnowionego porządku liturgii 
zawierają się w następujących postulatach:

12  Tamże. 
13  Tamże. 

Adam Mickiewicz University Press © 2022



13

Obrzędy niech się odznaczają szlachetną prostotą, niech będą krótkie i jasne bez nie-
potrzebnych powtórzeń, dostosowane do pojętności wiernych, aby na ogół nie potrze-
bowały wielu wyjaśnień. 
Dla uwydatnienia wewnętrznego związku między obrzędem i słowem w liturgii: 
1.  W obrzędach liturgicznych należy przywrócić czytanie Pisma świętego dłuższe, bar-

dziej urozmaicone i lepiej dobrane. 
2.  Rubryki powinny wskazywać najodpowiedniejsze miejsce do kazania, stanowiące-

go część czynności liturgicznej, jeżeli dany obrzęd je dopuszcza. Bardzo starannie 
i w należyty sposób należy spełniać obowiązek głoszenia kazań. Treść swoją powinny 
one czerpać przede wszystkim ze źródeł Pisma Świętego i liturgii.

3.  Należy także usilnie kłaść nacisk na katechezę ściśle liturgiczną, a i podczas wyko-
nywania obrzędów, jeżeli zachodzi potrzeba, przewidzieć krótkie pouczenia: ma je 
podawać byle w odpowiednich momentach kapłan, lub inna osoba kompetentna, 
w słowach uprzednio ujętych na piśmie, lub też podobnych. 

4.  Należy zalecać odprawianie świętej Liturgii Słowa Bożego w wigilię uroczystych 
świąt, w niektóre dni Adwentu i Wielkiego Postu oraz w niedziele i święta, zwłaszcza 
w miejscowościach, gdzie nie ma kapłana. W takim wypadku niech nabożeństwem 
kieruje diakon lub ktoś delegowany przez biskupa. 

36. § 1. W obrządkach łacińskich zachowuje się używanie języka łacińskiego, poza wy-
jątkami określonymi przez prawo szczegółowe. 
§ 2. Ponieważ jednak i we Mszy św., i przy sprawowaniu sakramentów i w innych 
częściach liturgii użycie języka ojczystego nierzadko może być bardzo pożyteczne dla 
wiernych, można mu przyznać więcej miejsca, zwłaszcza w czytaniach i pouczeniach, 
w niektórych modlitwach i śpiewach, stosownie do zasad, które w tej dziedzinie ustala 
się szczegółowo w następnych rozdziałach. 
§ 3. Przy zachowaniu tych zasad, powzięcie decyzji o wprowadzeniu języka ojczystego 
i o jego zakresie należy do kompetentnej kościelnej władzy terytorialnej, o której mowa 
w art. 22 § 2, w wypadku zaś, gdy pograniczne okręgi używają tego samego języka, po 
zasięgnięciu rady ich biskupów, decyzja musi być zatwierdzona przez Stolicę Apostolską. 
§ 4. Przekład tekstu łacińskiego na język ojczysty do użytku liturgicznego powinien być 
zatwierdzony przez kompetentną kościelną władzę terytorialną, wyżej wspomnianą14.

O kształcie współczesnej ministrantury decydują w dużej mierze postano-
wienia omawianego soboru. Wszelkie założenia formacji ministrantów opierają 
się na założeniach teologii pastoralnej, a więc mają także bezpośredni związek 
z pedagogiką pastoralną, za której jednego z twórców uznać można bez wąt-
pienia księdza Franciszka Blachnickiego – zwolennika i orędownika wszelkich 
soborowych reform, twórcę Pedagogii Nowego Człowieka. 

Pedagogika pastoralna wyłoniła się w ramach teologii pastoralnej „w odpo-
wiedzi na potrzebę pedagogicznego podejścia do spraw związanych z duszpa-

14  Konstytucja o Liturgii Świętej „Sacrosanctum Concilium”, s. 154–155, file:///C:/Users/A004/
Downloads/2974-3061.pdf [dostęp: 4.03.2019].
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sterstwem w Kościele katolickim”15. Jak zaznacza Tadeusz Sakowicz, jest ona „[…] 
postrzegana jako jeden z podstawowych składników systemu nauk teologicznych 
zorientowanych na wychowaniu człowieka w aspekcie jego zbawienia”16. T. Sako-
wicz przekonuje, że chociaż pedagogika pastoralna postrzegana jest jako nauka 
właściwa teologii, to jednak przyjmując, iż „[...] Kościół jest powołany do swej 
posługi zawsze i wszędzie”, to „pedagodzy pastoralni akcentują obok zasadnicze-
go celu wychowania, jakim jest realizacja ideału wychowawczego na wzór Maryi, 
również metodologiczną płaszczyznę możliwości wykorzystania dorobku pe-
dagogiki świeckiej dla potrzeb wychowawczych Kościoła”17. Można więc uznać, 
że teologia oraz pedagogika na gruncie pedagogiki pastoralnej występują jako 
nauki komplementarne18. Warto także za wspomnianym autorem wyjaśnić, że 
pedagogika pastoralna pod względem etymologicznym jest połączeniem pojęcia 
„pedagogika”, rozumianego jako „wiedza teoretyczna i praktyczna dotycząca wy-
chowania i nauczania; świadoma i celowa działalność wychowawcza”, a także po-
jęcia „pastoralna”, czyli pasterska, które zaznacza działalność pasterza jako osoby 
doglądającej trzody19. 

Kościół katolicki, jak wyjaśnia ksiądz Sakowicz, od czasu Vaticanum II pełni 
wobec człowieka służbę (diakonię) o charakterze duszpasterskim, czyli zorga-
nizowaną działalność zbawczą dla osób świeckich. Duszpasterstwo realizowa-
ne jest poprzez „[...] głoszenie słowa Bożego, sprawowanie ofiary (eucharystia) 
i sakramentów oraz interpersonalne kontakty religijne, także chrześcijańskie 
świadectwo życia”20. W Kościele katolickim Chrystus, który rozpoczął dzieło 
zbawcze od czasów apostolskich, zwany jest „dobrym Pasterzem”21. Wspo-
mniany już, a także bardzo istotny dla podejmowanego w niniejszym opraco-
waniu tematu, ks. Franciszek Blachnicki był jednym z pierwszych profesorów 
teologii, który wypracował podstawy metodologiczne pedagogiki pastoralnej22. 
W ujęciu Blachnickiego nauka ta stanowi „osobliwy łącznik pomiędzy rzeczy-
wistością religijną (pedagogiką religijną) a rzeczywistością świecką (pedagogi-
ką świecką)”23. 

15  T. Sakowicz, Pedagogika pastoralna, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, Wydaw-
nictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005, s. 185. 

16  Tamże.
17  Tamże. 
18  Tamże. 
19  Tamże. 
20  Tamże. 
21  Tamże. 
22  Tamże, s. 187. 
23  Tamże. 
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Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ministrantura po uzgodnieniach II So-
boru Watykańskiego postrzegana jest jako formacja elitarna w Kościele rzym-
skokatolickim, u której źródeł znajdują się: personalizm chrześcijański oraz 
zasada wspólnoty24. Należy tu także wyjaśnić, iż ministrantura jest służbą oł-
tarza, do której dostęp mają osoby mogące „w pełni” uczestniczyć we mszy 
świętej, czyli przede wszystkim młodzi ludzie, którzy przeżyli już uroczystość 
I Komunii Świętej. Jest to zatem formacja młodzieżowa, choć wielu dorosłych 
mężczyzn związanych w młodości z Liturgiczną Służbą Ołtarza powie, iż: „mi-
nistrantem jest się całe życie”. Niemniej, ponieważ opracowanie dotyczy socjo-
pedagogicznych kontekstów młodzieżowej służby ołtarza, praca ta koncentru-
je się przede wszystkim na charakterystycznej dla owej służby grupie wiekowej, 
a więc społeczności osób w okresie adolescencji. 

Temat prezentowanych tu rozważań wydaje się istotny społecznie, ponie-
waż jak zauważył ksiądz Eugeniusz Mitek:

Trudno byłoby sobie wyobrazić uroczystą procesję odpustową, pasterkę czy rezurekcję 
bez ministrantów. Oni są ozdobą ołtarza i pomocą dla celebransa. Mają poprzez swe 
posługi kontakt z wiernymi i są dla nich posłańcami od duszpasterza w sprawach li-
turgicznych. Parafianie wyrażają zadowolenie z ministranckiej frekwencji przy ołtarzu 
i chętnie na nich patrzą, kiedy są ubrani we właściwe stroje25.

Jednym z ważniejszych podejmowanych w niniejszym opracowaniu za-
gadnień jest problem młodości w służbie ołtarza, a więc młodości skoncen-
trowanej na przynależności do wspólnoty ministrantów, czyli grupy ludzi, któ-
rzy „służą” w kościele, utożsamiają się w szczególny sposób z wychowaniem 
chrześcijańskim osadzonym w nurcie personalizmu, wreszcie, także i grupy, 
z której wywodzi się wielu księży i osób zakonnych. 

Odnosząc się do roli młodzieży w Kościele rzymskokatolickim, należy 
podkreślić, iż ludzie młodzi od lat „[…] zajmowali uprzywilejowane miejsce 
w społeczeństwie i Kościele”26. Także i zwierzchnicy Kościoła zdają sobie spra-
wę, że młodzież kształtuje życie społeczne, w tym religijne, że młodzi ludzie 
wraz z uzyskaniem dojrzałości zajmują „ważne stanowiska i wypełniają odpo-
wiedzialne zadania”27. Przyszłość Kościoła znajduje się więc w rękach młodych 
świeckich osób. 

24  F. Blachnicki, Pedagogia ministrancka, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2011, s. 75. 
25  E. Mitek, Służba ministrancka...,  s. 150.
26  J. Koral, Charytatywna posługa młodzieży w Kościele, „Seminare” 1999, nr 15, s. 200.
27  Tamże. 
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Konstruując ramy opracowania, jako naczelną przyjęto zasadę źródłowo-
ści, która „może być uznawana za przewodnią zasadę pisarstwa naukowego”28. 
Jak zaznaczają Tadeusz Mróz i Dorota Piech, przestrzeganie tej zasady dotyczy 
tego, „aby wszystkie formułowane […] sądy epistemologiczne, metodologicz-
ne, statystyczne oraz wszystkie zabiegi graficzne i techniczne miały swoje uza-
sadnienie w literaturze przedmiotu”29. 

Podstawą źródłową opracowania są zatem źródła zastane, takie jak: wydaw-
nictwa zwarte, artykuły z czasopism oraz hasła encyklopedyczne wybitnych pe-
dagogów i autorytetów Kościoła. Wśród autorów źródeł wyróżnić należy m.in. 
Wiesławę Buczek, Agnieszkę Cybal-Michalską, ks.  Franciszka Blachnickiego, 
ks. Mariana Nowaka, ks. Janusza Mastalskiego, ks. Eugeniusza Mitka, Przemy-
sława Nowakowskiego, Alinę Rynio, Bogusława Śliwerskiego, Jana Walkusza 
i inne autorytety zajmujące się pedagogiką, młodzieżą oraz pedagogiką Kościoła. 
Dodatkowo podstawą źródłową są także strony elektroniczne poświęcone prob-
lemom ministrantury, artykuły z czasopism katolickich oraz socjopedagogicz-
nych dostępne w repozytoriach polskich uczelni, publikacje zwarte dotyczące 
problematyki Kościoła rzymskokatolickiego oraz dostępne w formacie PDF do-
kumenty Kościoła. W opracowaniu skorzystano także z fragmentów prac dok-
torskich i magisterskich przygotowywanych na UAM oraz KUL. 

Wśród źródeł wywołanych na potrzeby niniejszego opracowania wyszcze-
gólnić należy wywiady dotyczące młodości w służbie ołtarza, przeprowadzone 
przez autorki z ekspertami w okresie lipiec 2020 – lipiec 2021. Autorki przyję-
ły, iż wywiad jest „czynnością obustronną”, która oparta jest na bezpośrednim 
kontakcie informatora z badaczem30. Wywiady zrealizowano z zachowaniem 
zasady płynności komunikacyjnej, w sposób pozwalający na uzyskanie istot-
nych dla badaczek informacji. 

Wybór ekspertów podyktowany był ich sylwetkami zawodowymi, doświad-
czeniem w zakresie udziału we wspólnotach chrześcijańskich, w tym także we 
wspólnotach funkcjonujących w ramach Liturgicznej Służby Ołtarza. Wśród 
ekspertów, których charakteryzuje szczególna troska o wychowanie młodych lu-
dzi w nurcie personalizmu chrześcijańskiego oraz wartości, można wyróżnić31:

28  T. Mróz, D. Piech, Przewodnik dla autorów prac licencjackich i magisterskich na studiach hu-
manistycznych, Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach, 
Żary 2009, s. 19. 

29  Za W. Zaczyńskim, T. Mórz, D. Piech, dz. cyt., s. 19.
30  A. Kamiński, Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej, w: Metodo-

logia pedagogiki społecznej, R. Wroczyński, T. Pilch (red.), Ossolineum, Wrocław – Warsza-
wa – Kraków – Gdańsk 1974, s. 56.

31  Część ekspertów pozostaje anonimowa ze względu na ich prośbę.
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–  eksperta czynnie zaangażowanego w służbę dla ojczyzny – Pawła Sałka,  
pełniącego w ostatnich latach funkcję doradcy Prezydenta RP32, który peł-
nił także obowiązki sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska – pełno-
mocnika rządu ds. polityki klimatycznej w rządzie premier Beaty Szydło 
i premiera Mateusza Morawieckiego. Interlokutor w Kancelarii Prezy-
denta RP czuwa nad sprawami ochrony środowiska, polityki klimatycznej 
i zrównoważonego rozwoju.
Co szczególne istotne, ekspert w okresie młodości był aktywnym mini-
strantem, a o swoich doświadczeniach oraz wartościach, które wywiódł 
z formacji w Kościele, wypowiadał się m.in. na łamach czasopisma „Kró-
luj nam Chryste”, wydawanego od 2004 roku, jedynego ogólnopolskiego 
i jednego z trzech w Europie (obok Niemiec i Włoch) miesięcznika dla 
ministrantów i lektorów;

–  ekspertkę należącą do tzw. pokolenia Jana Pawła II, związaną zawodowo 
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, doktora nauk medycznych, 
doświadczoną klinicystkę, osobę czynnie uczestniczącą we wspólnotach 
katolickich, wspierającą ludzi starszych, współautorkę i autorkę wielu 
opracowań poświęconych m.in. wartościom w wychowaniu. Ekspertka 
przedstawia się jako geriatra gerontolog, andragog, specjalista chorób 
wewnętrznych (gastroenterologia i żywienie). Zawodową pasją interlo-
kutorki jest m.in. kreowanie „pomyślnej” starości;

–  eksperta, osobę duchowną, księdza współpracującego z dziećmi i mło-
dzieżą, obecnie także dyrektora jednej ze szkół katolickich funkcjonu-
jących na terenie Poznania. Ekspert jest także członkiem społeczności 
zwanej w literaturze przedmiotu pokoleniem Jana Pawła II. 

–  Ryszarda Koniecznego  – eksperta związanego zawodowo z farmacją, 
służącego „przy ołtarzu” jeszcze w czasach przedsoborowych, świadka 
wielu istotnych zmian w Kościele katolickim, które zachodziły nie tylko 
w związku z reformą Kościoła w latach 60., lecz także w związku z sy-
tuacją polityczną kraju. Ekspert przedstawia siebie jako osobę czynną 
zawodowo, aktywną, prorodzinną, promującą uniwersalne  – zarówno 
wywiedzione z nauki Kościoła, jak i ogólnoludzkie – wartości. Ekspert 
przynależy do pokolenia Jana Pawła II33. 

Wywiady przeprowadzono w dogodnych dla ekspertów warunkach przy 
pomocy kwestionariusza zawierającego pytania otwarte dotyczące młodości 
poświęconej służbie przy ołtarzu. 

32  Autorki otrzymały zgodę na podanie danych osobowych – imienia i nazwiska eksperta.
33  Autorki otrzymały zgodę na podanie danych osobowych – imienia i nazwiska eksperta.
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Warto nadmienić, iż proponowane Czytelnikom opracowanie porusza za-
ledwie wybrane socjopedagogiczne problemy wychowania młodzieży w for-
macji chrześcijańskiej, szczególnie w uwielbieniu dla służby ołtarza oraz służby 
drugiemu człowiekowi. W opracowaniu starano się ukazać fragment rzeczy-
wistości społecznej młodych ludzi z perspektywy pedagogiki personalistycz-
nej, „służby” rozumianej jako „dawanie” innym osobistych zasobów jednostki, 
wybranych koncepcji wychowawczych ujawniających się w polskim Kościele 
w XX wieku oraz założeń Vaticanum II. Autorki wyrażają nadzieję, że lektura ta 
stanie się przyczynkiem do refleksji nad istotnymi dla wychowania młodych lu-
dzi wartościami, które – zdaniem autorek – we współczesnym świecie wydają 
się być powoli uznawanymi za mniej istotne niż dobra materialne. Jednocześ-
nie badaczki chcą zaznaczyć, iż mają całkowicie różne światopoglądy, a tym 
samym pragną podkreślić, że w procesie konstruowania niniejszej monografii 
zwróciły uwagę na wartości, które łączą ponad podziałami. 
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