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Bieżące wydanie numeru „Traditio Przestrzeń Cywilizacji Ła-
cińskiej” nawiązuje do fenomenu służby. Podejmowana w nim te-
matyka oscyluje wokół pojęć: solidarności, powołania, oddania, 
obowiązku, bezinteresowności. 

W życiu zbiorowym odnajdujemy spełnienie siebie samych; 
przez pilność, systematyczność i rzetelne wypełnianie obowiązku 
osiągamy upragnione dobro, zwyciężamy, a udoskonalające zwycię-
stwo czyni nas więcej „dla” innych. Pamiętajmy, zawsze, gdy zwy-
ciężamy, to po to, by służyć, a nie po to, by nam służono… (słowa pry-
masa Polski Stefana Wyszyńskiego z przemówienia w rezydencji 
arcybiskupów warszawskich do przedstawicieli NSZZ „SOLIDAR-
NOŚĆ”, Warszawa, 10.11.1980). 

„Służba” w katolickim rozumieniu; służebne (nie służalcze) od-
niesienie, kojarzone z dojrzałością postaw obywatelskich, świad-
czy o nienarzuconym, bezinteresownym i bezgranicznym oddaniu 
sprawie, idei, osobie – ma moc Boską. Personalizacja świata; troska 
o drugiego i o wspólnotę zgodnie z zasadami ewangelicznej miło-
ści – udzielanie mądrego wsparcia, dobrej rady, adekwatnego po-
cieszenia – zawsze w wolności budowanej na Prawdzie - Chrystusie 
możliwe są tylko w kulturze wyższego, duchowego typu. 

Życzę twórczego przeżywania czasu w spotkaniu z lekturą i jej 
Autorami!

Dorota Kumorek,
Red. naczelna „Traditio. Przestrzeń Cywilizacji Łacińskiej”
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PATRIA Szczęście osiągnę gdy uznam 
ojczyznę za własny dom

Simonides

Słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, które przytoczyłem na wstę-

pie są lekcją. Lekcja ta jest szczególna dla każdego młodego po-

kolenia. Dlaczego jest taka ważna? Ponieważ, nie możemy ulegać 

wpływom innych, i pozwolić sobie wmówić kłamstwa, które są wygodne 

dla innych państw, by umniejszyć nasz naród. Starajmy się żyć tak, by 

Ci którzy walczyli i ginęli za Polskę, byli z nas dumni. Warto się uczyć 

historii Polski i naszego oręża, gdyż mamy się czym pochwalić i to od 972 

roku, czyli bitwy pod Cedynią, poprzez prawie sześćset ważniejszych bi-

tew do 1945 roku. W tym wszystkim była i jest ważna tradycja, dzięki 

tradycji naród Polski przetrwał 123 lata niewoli. Gdy Polski nie było na 

mapach Europy,  dzięki tradycji nasz naród organizował zrywy zbrojne, 

by Polska wróciła. Tradycja była ważna nawet w domu Piłsudskich. Otóż 

ojciec Józefa podczas powstania w 1863 roku był komisarzem Rządu Na-

rodowego na powiat rosieński, a matka Maria z Billewiczów pochodziła 

ze znanego rodu szlacheckiego herbu Mogiła. Józef Piłsudski wspominał, 

Tomasz Jamróz-Piłsudski

Kultywowanie Tradycji, Pamięci i Historii

„Uczcie się historii, bo historia jest bardzo ważna. Naród, który traci pamięć 
przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących 
dane terytorium.”

Józef Piłsudski

Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio” na 

stronie www.traditio.pl



PERSONA Dobrych ludzi nikt nie zapomina

Safona

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać co do faktu, iż Kościół po-

siada bogatą tradycję personalistycznej refleksji, rozwijaną 

pieczołowicie od czasów średniowiecza. Owe jednak precy-

zyjne i wzniosłe rozważania będą pustymi frazesami bez praktycznej 

troski o całego człowieka. A zatem, poza aspektem duchowym również 

należy dowartościować jego wymiar doczesny, konkretny, zdrowotny. 

Konieczna jest w tym kontekście praktyczna służba osobie realizowa-

na przez dzieła miłosierdzia, jako istotne dopełnienie zakorzenionych  

w Biblii rozważań teoretycznych. Kościół od wieków podejmuje się zadań 

związanych z prowadzeniem szpitali, przedszkoli, szkół, ochronek czy 

banków miłosierdzia. Ten nurt społecznych oddziaływań nie może być 

mylony ze zwykłą działalnością charytatywną. Celem ich jest bowiem 

ostatecznie zbawienie człowieka niesione poprzez konkretną, doczesną 

pomoc. Odważnych ludzi, którzy z narażeniem życia lub zdrowia służyli 

innym, bądź poświęcali dziełom miłosierdzia swój talent, czas oraz siły, 

znajdziemy wielu na kartach dziejów Kościoła. Dziś pragnę przypomnieć 

osobę znaną szczególnie w środowisku Krakowa,  którą osobiście pa-

miętają  niektórzy współcześnie żyjący. Mam na myśli postać niedawno 

beatyfikowanej Hanny Chrzanowskiej. Rys życia tej niezwykłej kobiety 

Wojciech Olejnik

W służbie osoby. Refleksja nad życiem 
błogosławionej Hanny Chrzanowskiej

Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio” na 

stronie www.traditio.pl



R E L A T I O N E S 
MATRIMONIAES

Dotąd dwoje choć jeszcze nie jedno, 
odtąd jedno choć nadal dwoje

Jan Paweł II

Autor artykułu „Trwajcie w czystości z wielką skromnością. Paw-

łowa propozycja duchowej pedagogii miłości ”, ks. Jan Kochel, an-

tropolog i teolog rodziny, profesor w Instytucie Nauk o Rodzinie 

Uniwersytetu Opolskiego, koncentruje swoją myśl na aspekcie proble-

matyki miłości i świętości w Kościele; zagadnieniach przede wszystkim  

z obszaru moralności i etyki społecznej, poruszanych w biblijnej lekturze 

listu św. Pawła do wspólnoty w Koryncie, we fragmencie (1 Kor 7,32-40). 

Uzasadniając potrzebę wychowania rodziny, jako najmniejszej komór-

ki społecznej do czystości, a także wychowania w rodzinie do czysto-

ści, badacz wychodzi od analizy pojęć (cnót) współcześnie dewaluowa-

nych w środowiskach kultury o dużym stopniu zdechrystianizowania: 

wstrzemięźliwości, łagodności, solidarności, bezinteresownego daru  

z siebie (communio), zestawiając je z pojęciami przeciwstawnymi (wa-

dami): egocentryzmem, pożądliwością, nieopanowaną namiętnością, czy 

naruszeniem wierności (czci) małżeńskiej. Przypomina jednocześnie, że 

za każdym ludzkim czynem stoi wyznawana antropologia i system war-

tości, a także uwarunkowania społeczno-kulturowe, kondycja rodziny 

oraz struktura psychiczna osoby. Członkowie rodziny, jeżeli postrzegają 

siebie nawzajem jedynie z perspektywy ciała; „materii”, pomijając ludzki 

wymiar duchowy, wówczas nie widzą moralnego zła w działaniach de 

facto depersonalizujących: zdradzie małżeńskiej, kłamstwie, stosowaniu 

Dorota Kumorek

Kształtowanie sprawności moralnych podstawą 
wychowania w rodzinie

Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio” na 

stronie www.traditio.pl



EDUCATIO AETATIS 
PUERILIS

Umysł nie jest naczyniem, które należy 
napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Plutarch

Już w starożytnej Grecji Platon i Arystoteles podejmowali rozważa-

nia dotyczące osobowości człowieka1. Zagadnienie to może być roz-

patrywane w różnych znaczeniach. W niniejszej pracy skupiono się 

na osobowości określanej jako „zespół stałych właściwości i procesów 

psychofizycznych, odróżniających daną jednostkę od innych, wpły-

wający na organizację jej zachowania, a więc na stałość w nabywaniu  

i porządkowaniu doświadczeń, wiadomości i sprawności, w reagowaniu 

emocjonalnym, w stosunkach z innymi ludźmi oraz na stałość w wyborze 

celów i wartości…”2. Proces kształtowania osobowości dziecka stanowi 

przedmiot zainteresowania współczesnych badaczy. Na jego złożoność 

wpływ ma wiele zmiennych. Jedną z nich – stosunkowo rzadko spotyka-

ną, mogą być szczególne uzdolnienia, które w Polsce posiada około 2-3% 

dzieci3. „Uczniowie zdolni mają specyficzne właściwości intelektualne  

i osobowościowe i z tego względu mają nieco odmienne potrzeby rozwo-

jowe i zainteresowania niż ich rówieśnicy4”. Uczeń zdolny według No-

wego Słownika Pedagogicznego, to uczeń „osiągający lepsze wyniki od 

swoich rówieśników, w przypadku, gdy zachowane są jednakowe dla 

wszystkich warunki pracy, lub uzyskujący te same co inni wyniki przy 

mniejszym wysiłku; zawdzięcza to wyższemu niż u innych rozwojowi ta-

Natalia Ubik

Uczeń wybitnie zdolny – szansa czy zagrożenie dla 
rozwoju osobowości?

Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio” na 

stronie www.traditio.pl



W nauczaniu religii chodzi 
o blask wiary

Piotr Tomasik

De Fide Christianorum – 
Lectio

W dzisiejszym świecie pojęcie „służby” może przybierać wie-

le form np. służby cywilnej, wojskowej, czasami medycznej. 

Rzadko określenie to używane jest w stosunku do nauczycie-

li czy katechetów. Fakt ten może budzić zdziwienie, ponieważ sięgając do 

definicji słownikowej, służba określana jest jako „praca na rzecz jakiejś 

wspólnoty, wykonywana z poświęceniem”2. Patrząc na katechezę z per-

spektywy jej trzydziestoletniej obecności w szkole, trudno sobie wyobra-

zić, by nie było katechetów, którzy z pasją i poświęceniem realizują swoje 

powołanie. Dlaczego zatem w społeczeństwie rzadko postrzega się na-

uczanie religii w szkole jako służbę? Szukając odpowiedzi, warto pokusić 

się o dodatkowe pytania:

    • W jaki sposób winno się rozumieć i realizować przekazywanie treści 

ewangelicznych, by móc je rozpatrywać w kategorii służby?

    • Czy praca katechety na rzecz wspólnoty szkolnej lub parafialnej jest 

rzeczywiście wykonywana z poświęceniem? 

    • Jakie działania winien podejmować katecheta, by miały one wymiar 

służby?

Odpowiedzi na pierwsze pytanie udziela sam Chrystus mówiąc: „kto by 

między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą” (Mt 

20,26). Katecheci winni zatem, być „na wzór Syna Człowieczego, który nie 

dr Renata Chrzanowska

Służba drogą do szczęścia1

Przeczytaj cały artykuł w pełnym wydaniu „Traditio” na 

stronie www.traditio.pl



Współpraca między kołami naukowymi: Koło Naukowe Myśli 
Personalistycznej Jana Pawła II Traditio (UPJPII), Consecratio 
Vitae (UKSW), Studenckie Koło Naukowe Pedagogów 
Rodziny (MUP), rok akademicki 2020 / 2021.


