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Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii w 
zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych i 
inwestycyjnych. Okazj¹ do tego jest kolekta inwestycyjna w ka¿d¹ 
pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Mo¿na tak¿e przekazaæ wsparcie poprzez 
przelew na konto: 

Parafii Rzym. Kat. Chrystusa Zbawiciela w Gd. Osowej. 
Nr rachunku: IBAN PL 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521

Bank: NORDEA Bank Polska S.A. Oddzia³ CBD O/G³ówny 3 P.B. 
   w Gdañsku ul.Balcerskiego 2  80-299 Gdañsk

NOWY  BISKUP  
ARCHIDIECEZJI  

GDAÑSKIEJ

ks.  Wies³awa SzlachetkêPapie¿  Franciszek  mianowa³ 
 biskupem 

pomocniczym archidiecezji gdañskiej i 
przydzieli³ mu stolicê tytularn¹ Vageata.

Œwiêcenia biskupie odby³y siê 4. stycznia w 
Archikatedrze Oliwskiej. G³ównym konsekratorem 
by³ nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Celestino 
Migliore, a wspó³konsekratorami: ks. abp S³awoj 
Leszek G³ódŸ, metropolita gdañski oraz ks. abp 
Henryk Muszyñski, Prymas Polski (senior).

Przebieg uroczystoœci by³ transmitowany przez 
telewizjê TRWAM.

Zawo³aniem nowego ks. Biskupa s¹ s³owa 
„Magnificate Dominum Mecum” – „Uwielbiajcie ze 
mn¹ Pana”.

Dziêkuj¹c Bogu za nowego biskupa naszej 
Archidiecezji, otoczmy Go swoj¹ modlitw¹, prosz¹c o 
Dary Ducha Œw. w Jego pos³udze.

21. grudnia ub. r. 

G³ówny konsekrator, ks. abp Celestino Migliore, nak³ada rêce na 
g³owê ks. Biskupa Nominata.

Ks. bp dr Wies³aw Szlachetka mia³ ksiêdza Henryka Bietzke, jako 
asystenckie wsparcie, w czasie przebiegu ca³ej uroczystoœci .

UWAGA!!! ZMIANA w harmonogramie
wizyt duszpasterskich

 W zwi¹zku ze œwiêceniami biskupimi ks. Wies³awa, w harmonogramie 
kolêd jest zmiana: 
kolêda z soboty, 4. stycznia, przeniesion na sobotê, 25. stycznia, 
a kolêda dodatkowa z 25. stycznia na niedzielê 26. stycznia.

STATYSTYKA  PARAFIALNA  
ZA  ROK  2013

Wed³ug statystyki parafialnej:
- ochrzczono 66 (84) dzieci,
- zwi¹zki ma³¿eñskie zawar³o 20 (16) m³odych par,
- do I komunii przyst¹pi³o 97 (87) dzieci,
- do bierzmowania przyst¹pi³o 92 (97) 
gimnazjalistów,
- po¿egnaliœmy zmar³ych 62 (41) parafian.
(w nawiasach podano liczby z 2012 roku)

Kadr z nagrania TRWAM

Kadr z nagrania TRWAM

foto Wojciech Kapustafoto Wojciech Kapusta

¯YCIE  SAKRAMENTALNE  W  PARAFII
p.w. Chrystusa Zbawiciela

(listopad i grudzieñ 2013):

£aski chrztu dost¹pili:

Sakramentalnym ma³¿eñstwem po³¹czyli siê:

Do Pana odeszli:

Zuzanna Ciesielska, 10.11.2013
Maciej Laube, 10.11.2013
Micha³ Jakacki, 10.11.2013
Oliwia Drewa, 23.11.2013
Julia Mazur, 30.11.2013
Gaja Morawska, 01.12.2013
Krzysztof Wangler, 08.12.2013
Julian Laskowski, 08.12.2013
Laura Inatlewska, 08.12.2013
Helena Kaliszan, 08.12.2013
Emilia Liberadzka, 25.12.2013
Olaf Konkel, 26.12.2013
Franciszek D¹browski, 26.12.2013
Zuzanna £opuszyñska, 26.12.2013
Ksawery Wyrêbski, 26.12.2013

Angelina Trzebiatowska i Marcin Wejer, 16.11.2013
Micha³ i Beata Liberadzcy, 25.12.2013

Maria Wajs, l. 97
Anna Reda, l. 63
Andrzej Klawa, l. 55
Ma³gorzata Maciañska, l. 44
Helena Staszko, l. 90
Jerzy Kaliñski, l. 74
Zygmunt Sikora, l. 63
Irena Maliñska, l. 88
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Ksi¹dz Biskup Wies³aw Szlachetka

Ksi¹dz Biskup Wies³aw Szlachetka 
urodzi³ siê 21 listopada 1959 w Ma³ej 
Komorzy z Rodziców W³adys³awa i 

Czes³awy zd. Gleba. Pochodzi z rodziny 
religijnej, do kap³anów odnosz¹cej siê z 
uszanowaniem. Chrzest otrzyma³ 6 grudnia 1959 
w Raci¹¿u k. Tucholi. Bierzmowanie - 14 maja 
1975 w tej¿e Parafii. 

Od m³odoœci odznacza³ siê pobo¿noœci¹. 
Czêsto przystêpowa³ do sakramentów œwiêtych 
oraz przez d³ugie lata s³u¿y³ jako ministrant. Ze 
wzglêdu na chorobê ojca, po odbyciu nauki w 

szkole podstawowej w D¹brówce i w Kie³pinie, ukoñczonej w roku 1974, 
pomaga³ rodzicom w pracy na roli. Jednoczeœnie kontynuowa³ naukê w 
Technikum Rolniczym w Sypniewie, ukoñczon¹ w 1980 r. matur¹ (œwiad. 
dojrza³oœci nr 1054 z 23 maja 1980 r.) Dopiero kiedy dorós³ jego m³odszy brat 
zwróci³ siê Wies³aw do swojego Proboszcza o pomoc w pokierowaniu do 
Seminarium. By³ bardzo skromny, wczeœniej wiedzia³ ¿e jest potrzebny 
zapracowanym rodzicom do pracy na roli. Dowiedziawszy siê o zamiarze 
syna matka Czes³awa powiedzia³a: „Nie chcê byæ matk¹, która namawia do 
kap³añstwa. Ty Synu decyduj, a ja siê bêdê za Ciebie modli³a”. Dlatego 
proœbê o przyjêcie do Seminarium w Pelplinie skierowa³ dopiero 28 
paŸdziernika 1980 r. Naukê rozpocz¹³ w roku 1981. 

W opinii Proboszcza rodzinnej parafii by³ zawsze pilny, radosny i 
pos³uszny. Regularnie uczestniczy³ w liturgii. Jego trosk¹ by³a postêpuj¹ca 
ateizacja spo³eczeñstwa. Anga¿owa³ siê w Ruch „Œwiat³o-¯ycie”. 
Interesowa³ siê poezj¹ i biblistyk¹. Œwiêcenia diakonatu otrzyma³ 20 czerwca 

1985 r. Tytu³ magistra teologii otrzyma³ w Akadamii Teologii Katolickiej w 
Warszawie 30 czerwca 1986 r.Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 17 maja 1986 
r. z r¹k Ksiêdza Biskupa Mariana Przykuckiego. 

W dniu 1 lipca 1986 r. Ksiadz Wies³aw Szlachetka zosta³ skierowany do 
parafii Chrystusa Odkupiciela w Gdañsku-Osowej, wówczas w dekanacie 
¯ukowo. 6 wrzeœnia 1988 r. skierowa³ do Ksiêdza Biskupa Mariana 
Przykuckiego proœbê o podjêcie w ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie studiów zaocznych na Wydziale Teologicznym z zakresu 
biblijno-pastoralnego. Nazajutrz otrzyma³ na ten zamiar zgodê biskupa i 
serdeczne b³ogos³awieñstwo. W parafii organizowa³ m.in. kolonie dla dzieci 
z ubogich rodzin. Ju¿ w roku 1991 proboszcz Ksiêdza Wies³awa, Ksi¹dz 
Henryk Bietzke przewidywa³, ¿e jego wikariusz móg³by zostaæ 
budowniczym nowego koœcio³a w Osowej. Dlatego pismem z 27 maja 1991 
r. prosi³ swojego Biskupa o pozostawienie Ksiêdza Szlachetki na wikariacie. 

Dekretem Ksiêdza Arcybiskupa Metropolity Gdañskiego Tadeusza 
Goc³owskiego z 15 wrzeœnia 1992 r. Ksi¹dz Wies³aw Szlachetka otrzyma³ 
nominacjê na Wyk³adowcê w Studium Katechetycznym Archidiecezji 
Gdañskiej. W kolejnym roku podj¹³ pracê wyk³adowcy w Gdañskim 
Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Gdyni, a nastêpnie w 
Gdañskim Seminarium Duchownym. Dnia 8 maja 2000 r. zosta³ 
ustanowiony Proboszczem nowo utworzonej Parafii œw. Polikarpa Biskupa i 
Mêczennika w Gdañsku-Osowej, gdzie doprowadzi³ wraz z parafianami do 
wybudowania nowego koœcio³a. 

Dnia 21 grudnia 2013 r. Ojciec Œwiêty Franciszek za poœrednictwem 
Nuncjatury Apostolskiej w Polsce og³osi³ nominacjê Ksiêdza dr. Wies³awa 
Szlachetki na Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gdañskiej. 

Ksi¹dz Biskup w³ada jêzykiem angielskim. Tworzy poezjê, która jest 
jedn¹ z form Jego apostolstwa.

http://www.diecezja.gda.pl/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=835

DARY NASZEJ PARAFII DLA 
KSIÊDZA  BISKUPA  NOMINATA

J
pektora³ (krzy¿ biskupi) i pierœcieñ biskupi

 

ako wspólnota parafialna, u progu nowego etapu pos³ugi w gdañskim 
Koœciele Œwiêtym, pnasza parafia przekaza³a w darze ks. Biskupowi 
Nominatowi, naszemu d³ugoletniemu ks. wikariuszowi, insygnia 

biskupie: , specjalnie 
wykonane dla Niego. 

Dary te, wrêczyli ksiêdzu Biskupowi Nominatowi osobiœcie (zdjêcie 
poni¿ej), nasi ksiê¿a proboszczowie, we wtorek 31. grudnia 2013 roku.

Niech te dary bêd¹ wyrazem naszej wdziêcznoœci za piêkn¹ i owocn¹ 
pos³ugê Ksiêdza Wies³awa - wtedy wikariusza - w naszej parafii.

KOLÊDOWY
AKCENT

W  OSOWEJ

28.12.2013

Ministranci i 
Eucharystyczny 
Ruch M³odych 
jako kolêdnicy.



wstêpny ksi¹dz Wies³aw umieœci³ w czerwcowym 50. numerze biuletynu, w 
roku 2001.

W Roku Jubileuszowym 2000 nasza parafia obchodzi³a 20 - lecie 
istnienia. Z tej okazji redakcja Rodziny 
Osowskiej przygotowa³a 34 - stronicow¹ 
broszurê, przedstawiaj¹c¹ historiê i obraz 
parafii p.w. Chrystusa Zbawiciela, po 20 
letniej dzia³alnoœci. Ostatni rozdzia³ w 
tym wydawnictwie informuje o podziale 
parafii oraz powstaniu nowej. W dniu 8. 
maja 2000 roku ksi¹dz Wies³aw zosta³ 
ustanowiony proboszczem tej nowej 
parafii p.w. œw. Polikarpa Biskupa 
Mêczennika, przy ulicy Wodnika. Ksi¹dz 
Wies³aw rozpocz¹³ wtedy tworzenie 
oœrodka duszpasterskiego na dzia³ce, 
ofiarowanej na ten cel przez pana 
M a c i e j c z y k a .  N a s z  r e d a k c y j n y  
fotoreporter, pan Feliks Najbar zdo³a³ 
uwieczniæ „naszego utraconego” ksiêdza 
Wiesia, na tle pustej dzia³ki, gdzie póŸniej 
powsta³a kaplica i koœció³ nowej parafii w 
Osowie.

Ksiêdzu biskupowi dr Wies³awowi Szlachetce, b³ogos³awieñstwa 
Bo¿ego, w apostolskiej pos³udze duszpasterskiej w archidiecezji, ¿yczy

Zespó³ Redakcyjny Rodziny Osowskiej
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W dniu uroczystoœci Objawienia Pañskiego 6. stycznia br, o godzinie 12.30, do górnego koœcio³a wkroczy³ z procesj¹ nasz nowy biskup 
pomocniczy, ks.bp dr Wies³aw Szlachetka, aby odprawiæ mszê œwiêt¹ sekundacyjn¹ (prymicyjn¹ odprawi³ poprzedniego dnia w swojej parafii 
macierzystej). Koœció³ nasz by³ wype³niony po brzegi. Ksiêdza biskupa przywita³ proboszcz-senior, ksi¹dz Henryk Bietzke, a wierni przywitali 

go owacyjnymi oklaskami. Zauwa¿yliœmy, ¿e ks. bp Wies³aw u¿y³ podarunku parafii: na piersiach mia³ podarowany pektora³, a na palcu pierœcieñ. 
Uchwyci³ ten szczegó³ pan Marek Biernat, którego zdjêcia zamieœciliœmy poni¿ej. Msza œwiêta by³a koncelebrowana. Ksi¹dz biskup wyg³osi³ 
okolicznoœciow¹ homiliê, nawi¹zuj¹c w niej do czternastoletniego okresu swej pracy duszpasterskiej w naszej parafii, poœwiêci³ te¿ kredê i kadzid³o oraz 
pob³ogos³awi³, po raz pierwszy w naszej parafii, b³ogos³awieñstwem pasterskim. Po mszy œwiêtej serdeczne ¿yczenia z³o¿y³ ekscelencji ksi¹dz proboszcz 
Wojciech Tokarz, wrêczaj¹c mu dodatkowy podarunek parafii - z³ote spinki. Nastêpnie biskup przyjmowa³ ¿yczenia od pozosta³ych duszpasterzy, 
przedstawicieli grup formacyjnych, ¿yczenia indywidualne od przyjació³ i znajomych spoœród zgromadzonych osowian.

JJ

AUTOBIOGRAFIA

dzieñ po dniu
przed dniem
noc po nocy
przed noc¹

myœl po myœli
przed myœl¹

droga po drodze
przed drog¹

ci¹gle po i przed
jak d³ugo
jeszcze

tak bêdziesz 

Z tomiku ks. Wies³awa Szlachetki 
"Czekaj¹c na s³oñce”

KSI¥DZ  BISKUP  WIES£AW  W  NASZEJ  PARAFII

REDAKCYJNE WSPOMNIENIA

Dziêkujemy Bogu Najwy¿szemu, ¿e natchniêty Duchem Œwiêtym 
papie¿ Franciszek, mianowa³ mi³ego ksiêdza Wies³awa biskupem 
pomocniczym Archidiecezji Gdañskiej. 

W czasie 14 letniej rezydencji ksiêdza Wies³awa Szlachetki w parafii 
p.w. Chrystusa Zbawiciela, redakcja RODZINY OSOWSKIEJ skutecznie z 
nim wspó³pracowa³a. Chocia¿ formalnie powo³ana redakcja rozpoczê³a 
dzia³alnoœæ z ks. Wies³awem, jako cz³onkiem redakcji i moderatorem, 
dopiero w roku 1996, to ju¿ od numeru 5 naszego biuletynu ksi¹dz z nami 
wspó³pracowa³. 

Pocz¹tkowo od 1992 roku umieszczaliœmy w biuletynie wiersze ksiêdza 
Wies³awa z tomiku „CZEKAJ¥C NA S£OÑCE” oraz od czasu do czasu 
krótkie artyku³y. 

Od lutego 1995 roku do listopada 1997 roku, w okresie prê¿nie 
dzia³aj¹cego w naszej parafii Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y, 
biuletyn uzupe³niany by³ przez wk³adkê redagowan¹ przez m³odzie¿, któr¹ to 

m³odzie¿¹, a¿ do przyj-
œ c i a  k s .  J a r o s ³ a w a  
Piotrowskiego (1995 r.), 
zajmowa³ siê, w ramach 
duszpas t e r s twa ,  k s .  
Wies³aw. 

Od marca 1996 roku 
ks. Wies³aw systematycz-
nie, w ka¿dym numerze 
biuletynu, umieszcza³ 
okolicznoœciowe artyku³y 
wstêpne. Nale¿y przy-
pomnieæ tutaj, ¿e w 
tamtym okresie Rodzina 
Osowska wydawana by³a 
tylko 6 razy w roku, a 
mianowicie na pocz¹tku 
poszczególnych okresów 
roku liturgicznego oraz 
we wrzeœniu na odpust 
parafialny. Ostatni artyku³ Redakcja Rodziny Osowskiej w roku 2000

Tu powsta³ nowy oœrodek duszpasterski w Osowej
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Z cyklu:  ¯yjemy poœród œwiêtych Pañskich

Œw. Jan Bosko, kapelan turyñskiej ulicy (1815 - 1888)
Wspomnienie liturgiczne w dniu 31. stycznia

O tym œwiêtym wiedzia³em ju¿ bardzo wiele od wczesnej swojej 
m³odoœci. Nic dziwnego, bo moimi duszpasterzami byli ksiê¿a 
salezjanie, a ministrantem zosta³em ju¿ w pierwszej klasie: najpierw 

w tzw. kapliczce w Rumii, a potem w koœciele parafialnym. 
Chcia³bym przypomnieæ, ¿e przy kapliczce salezjanie 
prowadzili ogromny dom dziecka dla ch³opców, a 
osieroconych i zagubionych ch³opaków by³o bardzo wielu. 
Tym dziwniejsze by³o to, ¿e w³adze komunistyczne 
zamknê³y salezjañski dom dziecka. A szkoda, bo u nich by³o 
prawdziwe boisko, prawdziwe skórzane pi³ki, a nawet 
jednolite stroje. Przegrywaliœmy z nimi regularnie, w 
porównaniu z nami byli zawodowcami. Sport odgrywa³ w ich 
¿yciu ogromn¹ rolê wychowawcz¹.

Ksiê¿a salezjanie zapewniali, ¿e w³aœnie taki system 
oparty na religii, rozumie i mi³oœci, by³ charakterystyczny dla 
wizji wychowawczej ks. Bosko i jego duchowych synów. 
Moi wychowawcy mieli jakiœ charyzmat pracy z m³odzie¿¹ 
mêsk¹ i przy parafii by³o grubo ponad 200 ministrantów w ró¿nych grupach 
wiekowych. Warto te¿ zaznaczyæ, ¿e z ich parafii wysz³o ponad 60 kap³anów, 
z czego ponad 80% moich kolegów posz³o do zgromadzenia salezjañskiego. 

Œwiêty ksi¹dz Jan Bosko (orygin. Giovanni Bosco) - wiele o nim 
s³yszeliœmy, czêsto mówiono o nim w kazaniach, jego portrety wisia³y w 
ró¿nych pomieszczeniach. Urodzi³ siê w 1815 roku niedaleko Turynu. W 
wieku, w którym wspó³czesne dzieci bawi¹ siê w przedszkolu lub zaczynaj¹ 
edukacjê - Janek pomaga³ przy gospodarstwie. W wieku 9 lat zdradzi³ siê 
przed ksiêdzem, ¿e chcia³by zostaæ kap³anem. By³o to o tyle dziwne, ¿e by³ 
ch³opcem niezwykle ¿ywym, nawet urwisem psotnym. Tym niemniej ów 
duszpasterz przekona³ mamê (tata ju¿ nie ¿y³), ¿e warto go wys³aæ na naukê - 
przy finansowym wsparciu owego kap³ana. Gdy parê lat póŸniej pojawi³ siê 
w domu w sutannie, matka powiedzia³a do niego: Wola³abym, ¿eby mój syn „

by³ biednym wieœniakiem, ni¿ niedba³ym kap³anem. Kiedy przyszed³eœ na 
œwiat, poœwiêci³am ciê Naszej Pani; kiedy zacz¹³eœ studiowaæ, kaza³am ci 
czciæ J¹ i uciekaæ siê do Niej we wszelkich k³opotach; teraz proszê, byœ J¹ 
obra³ na swoj¹ królow¹.” Tak te¿ siê sta³o: Maryja Wspomo¿ycielka 
Wiernych sta³a siê szczególn¹ opiekunk¹ ca³ej rodziny salezjañskiej, a 
motto: „Daj mi tylko duszê i zatrzymaj resztê”, œwiadczy o tym, ¿e œw. Jan 
Bosko pozosta³ wierny przes³aniu swej matki.

Ten wspania³y „aposto³ m³odzie¿y” jest cz³owiekiem 
prawie nam wspó³czesnym. Zorganizowa³ towarzystwo œw. 
Franciszka Salezego dla opieki nad ch³opcami i grupê 
dziewcz¹t pod opiek¹ Matki Bo¿ej Wspomo¿ycielki. Ca³e 
swoje ¿ycie poœwiêci³ m³odym. Przeszed³ ju¿ do „panteonu 
nieœmiertelnych” i W³ochy zaliczaj¹ go w poczet swoich 
najwspanialszych synów. Gdy w roku 1841 otrzyma³ 
œwiêcenia kap³añskie, postanowi³ wszystko poœwiêciæ 
m³odzie¿y, swoje zdolnoœci, swoje si³y, swój czas. Ks. Bosko 
by³ przekonany, ¿e chrzeœcijañskie wychowanie dzieci i 
m³odzie¿y stanowi najw³aœciwszy sposób przemiany i 
udoskonalenia spo³eczeñstwa. Stworzy³ oryginalny system 
wychowawczy, którego cech¹ rozpoznawcz¹ stanowi mi³oœæ 
nadprzyrodzona, z³¹czona z ludzkim systemem 

„zapobiegawczym”. W tym systemie g³ówn¹ rolê odgrywa poczucie 
zdrowego rozs¹dku i sensownoœci podejmowanych dzia³añ. Wynika to z 
przekonania, ¿e w codziennym ¿yciu nale¿y kierowaæ siê rozumem, a nie 
pasjami. W ka¿dej sytuacji wychowanek powinien byæ naturalny, powinien 
dzia³aæ w granicach wytyczonych przez rozum i powinien kierowaæ siê 
zasadami akceptowanymi przez wiêkszoœæ w danym spo³eczeñstwie.

W okresie dojrzewania s¹ wa¿ne trzy rzeczy: „zdrowie, m¹droœæ i 
œwiêtoœæ”. Jego przemyœlenia s¹ i dziœ aktualne: trzeba wychowaæ ca³ego 
cz³owieka, a wiêc zarówno stronê fizyczn¹, jak duchow¹, obywatelsk¹ oraz 
moralno - religijn¹.

Ksi¹dz Bosko zmar³ 31. stycznia 1888 r., a w 1934 r. zosta³ 
kanonizowany.

Ks. Henryk Bietzke
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Z cyklu: „Bez cnót nie ma wychowania” (odc. 6)

a pocz¹tku trzeba zastrzec, ¿e temat dotyczy pracy, jako podmiotu 
egzystencji  cz³owieka. Praca ma wartoœæ przede wszystkim dziêki 
intencji z jak¹ siê j¹ wykonuje i dziêki sumiennoœci, jak¹ siê w to 

wykonanie wk³ada.    B³. Jan Pawe³ II problem ujmuje krótko: „Wa¿n¹ rolê w 
procesie ludzkiego wzrastania Jezusa … odgrywa³a cnota pracowitoœci, jako 
¿e <praca jest dobrem cz³owieka>, która przekszta³ca przyrodê i sprawia, ¿e 
cz³owiek <poniek¹d bardziej staje siê cz³owiekiem>”.  I od razu przechodzi 
do zachêty: „Ze wzglêdu na wielkie znaczenie pracy w ¿yciu cz³owieka 
wszyscy ludzie powinni rozumieæ i w pe³ni prze¿ywaæ jej sens, aby <przez 
ni¹ przybli¿aæ siê do Boga Stwórcy i Odkupiciela, uczestniczyæ w Jego 
zbawczych zamierzeniach w stosunku do cz³owieka i œwiata i pog³êbiaæ w 
swym ¿yciu przyjaŸñ z Chrystusem, podejmuj¹c przez wiarê ¿ywy udzia³ w 
Jego trojakim pos³annictwie: Kap³ana, Proroka i Króla”. Czym jest praca 
wed³ug o. prof. Mieczys³awa A. Kr¹pca? „Czynnoœci cz³owieka jako 
cz³owieka s¹ nastêpstwem aktów racjonalnego poznania. Same wiêc 
czynnoœci rozumu i te wszystkie, którym przewodzi rozum i nimi kieruje [...] 
mo¿na w najszerszym sensie nazwaæ ludzk¹ prac¹”. W jej zakres wchodz¹ 
czynnoœci rozumu i woli, dzia³alnoœæ twórcza i ta opieraj¹ca siê na pracy 
ludzkich miêœni. „Przez pracê [...] cz³owiek staje siê coraz bardziej 
cz³owiekiem «pe³nym» – «doskona³ym»” – pisze dalej lubelski filozof. Praca 
rozumiana jest tu szeroko, jako ogólna dzia³alnoœæ cz³owieka, a pracowitoœæ 
– jako chêæ wykonywania tego dzia³ania. Powtórnie trzeba stwierdziæ : 
mówimy o pracy podmiotowej, a nie u¿ywanej przedmiotowo, jak traktowa³y 
to i traktuj¹ re¿imy totalitarne! Abstrahujemy te¿ od pojêcia pracy jedynie 
jako œrodka zdobywania bogactwa, co objawia siê nie „pracowitoœci¹”, lecz 
„pracoholizmem”.

Wychowanie w zakresie pracowitoœci powinno mieæ zatem na celu:         
a) ukazanie w³aœciwego rozumienia pracy i wskazanie na jej znaczenie w 
¿yciu ludzkim, b) prze³amanie lenistwa oraz ewentualnie tendencji do 
egoistycznego pracoholizmu, oraz c) podejmowanie wysi³ków 
zmierzaj¹cych do ogólnego uaktywnienia i zdynamizowania zachowañ 
dziecka, aby dzia³anie sta³o siê jego „drug¹ natur¹”, wypieraj¹c apatiê i 
bezczynnoœæ. 

W nawi¹zaniu do pierwszego celu rodzice powinni d¹¿yæ do 
uœwiadomienia dzieciom, ¿e dokonanie czegoœ znacz¹cego w ¿yciu zawsze 
zwi¹zane jest z wykonywaniem okreœlonej pracy fizycznej b¹dŸ umys³owej. 

CNOTA  PRACOWITOŒCI

N
Uœwiadomienie tej prawdy uniemo¿liwia usprawiedliwianie siê 

brakiem talentu, wadami charakteru czy warunkami zewnêtrznymi. 
Dziecko musi wiedzieæ, ¿e Ÿle ukierunkowana praca, przechodz¹ca w 
pracoholizm, nie jest czymœ wartym polecenia. Powinno przejawiaæ swoim 
zachowaniem przede wszystkim chêæ dzia³ania dla wspólnego, a nie 
w³asnego dobra. Zgodnie z przes³aniem dwuwiersza  wieszcza -Adama 
Asnyka: „Kto siê leniwie usuwa w cieñ, ten siê do ¿ywych nie liczy!”. 
Postêp technologiczny i coraz wiêksza dostêpnoœæ dóbr 
konsumpcyjnych sprzyjaj¹ wygodzie ¿ycia, co mo¿e poci¹gaæ za sob¹ 
niebezpieczeñstwo ulegania pokusie beztroskiego lenistwa. „S³odka 
bezczynnoœæ” zaczyna byæ ju¿ czasem traktowana jako nowoczesny styl 
¿ycia, synonim powodzenia i dobrobytu.                                                                                     

– Co robisz? – Nic. – Ju¿ wczoraj nic nie robi³eœ! – Ale nie skoñczy³em…

Lenistwo jest przetr¹caniem cnoty pracowitoœci; prowadzi do apatii i 
zobojêtnienia na to, co dzieje siê doko³a.

Zasadnicz¹ przyczyn¹ os³abienia woli i rozmiêkczenia charakteru s¹ 
b³êdy wychowawcze. Rodzice, preferuj¹c postawê nadopiekuñcz¹, 
umieszczaj¹ dzieci w czymœ w rodzaju ochronnego kokonu. Synowie i córki 
spêdzaj¹ czas przed telewizorem i na zabawach, a rodzice wyrêczaj¹ ich we 
wszystkich obowi¹zkach, aby zachowaæ „s³odkie dzieciñstwo” swych 
pociech w nieska¿onej formie. W efekcie z takich dzieci wyrastaj¹ osoby nie-
zdolne do wysi³ku fizycznego i umys³owego. Powszechne jest powiedzenie 
rodziców „..”jeszcze siê w ¿yciu napracuje”. Nie, nie napracuje siê, tylko 
namêczy, bo nie bêdzie chcia³ i umia³ pracowaæ. M¹drzy rodzice wiedz¹, ¿e 
warto zlecaæ dziecku wykonywanie najpierw prostych czynnoœci takich, jak 
np. sprz¹tanie zabawek, potem trudniejszych, jak choæby samodzielne 
ubieranie siê, a¿ wreszcie anga¿owaæ je do coraz bardziej odpowiedzialnych 
zadañ. Rozs¹dni wychowawcy nie dogadzaj¹ wychowankom na zasadzie, 
¿e nas na to staæ. Dziecko, które musi wczeœnie rano wstaæ, ¿eby przejœæ 
pieszo do szko³y, bêdzie na pewno lepiej przygotowane do ¿ycia ni¿ to, które 
ka¿dego dnia jest do niej podwo¿one samochodem. Wa¿ne jest, by m³odym 
ludziom ukazywaæ sens podejmowania wysi³ku w myœl s³ów œw. ks. 
Zygmunta Gorazdowskiego: Serce przy Bogu, rêce przy pracy. Warto te¿ 
mieæ œwiadomoœæ koniecznoœci ci¹g³ego rozliczania siê z talentów i 
charyzmatów, które cz³owiek dosta³ od Boga. Bo je¿eli ktoœ umie np. graæ, 
gotowaæ, tañczyæ, pisaæ, malowaæ, to te zdolnoœci ma nie tylko dla siebie.

                                                                             Dziadek
�ród³a:   
               „Wychowaæ cz³owieka szlachetnego” Lublin 2011, D.Zalewski

http://www.edukacja-klasyczna.pl
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