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Długi, bo 27 letni okres pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II 
(1978-2005), który pozostawia po sobie ogromną spuściznę w postaci do-
kumentów, encyklik, wypowiedzi i przemówień oraz wielkich inicjatyw 
ważnych dla życia i funkcjonowania Kościoła oraz dla całego świata, coraz 
częściej zyskuje na znaczeniu. Rodzące się coraz liczniejsze grupy i stowa-
rzyszenia, które chcą rozważać wielkie inspiracje nauczania papieskiego, są 
wymownym dowodem wartości i ogromnej aktualności tego Wielkiego 
Pontyfikatu. 

Książka pt. Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II pod 
redakcją naukową M. Nowaka i C. Kality powstała na bazie ogólnopolskiej 
konferencje, która miała miejsce w dniach 20-21 kwietnia 2005 r. w PWSZ 
w Białej Podlaskiej. Do jej zorganizowania skłonił przede wszystkim fakt 
bliższego poznania związków Ojca Świętego Jana Pawła II z Regionem 
Bialskim. Chciano zebrać w całość liczne doświadczenia osobistych spo-
tkań, zapisy kontaktów, rozproszone w publikacjach, archiwach i po para-
fiach, aby spojrzeć na fenomen Papieża-Polaka, coraz częściej określanego 
„Wielkim Papieżem", z małej lokalnej perspektywy na południowym Podla-
siu. Chciano zwłaszcza utrwalić żywe jeszcze w pamięci ślady, które poka-
zują nam, Jana Pawła II jako jednego z nas, choć tak wysoko wyniesionego 
ponad nas. 

Recenzowana książka składa się z trzech części. 
W części pierwszej podjęto refleksję nad związkami Jana Pawła II 

z Ziemią Bialsko-Podlaską, co stanowi zarazem swoiste nawiązanie do spo-
sobu uprawiania refleksji samego Jana Pawła II. Ilekroć bowiem podejmo-
wał on jakiś problem, zwykle osadzał go w konkretnym środowisku i jego 
historii, w jego tradycji i wartościach w nim obecnych. Poszukiwał on także 
zazwyczaj swoich związków z daną Ziemią problemami czy przede wszyst-
kim z osobami i wspólnotami. W tym rozdziale Autorzy artykułów i komu-
nikatów podejmują refleksję w duchu słów Papieża: „Szukałem was, a teraz 
wy przyszliście do mnie". Tematyka tego rozdziału podzielona została na 
trzy etapy: 

A. Jan Paweł II a Region Bialsko-Podlaski i Miasto; 
B. Jan Paweł II a młodzież; 
C. Jan Paweł II w dziele odkrywania zadań i tożsamości szkoły. 
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Część II książki stanowią teksty podejmujące problem wkładu, roli 
i znaczenia Jana Pawła II dla pedagogiki i wychowania. W części tej wy-
różniono dwie sekcje. 

Sekcja A prezentuje teksty związane z filozoficzno-antropologicznymi 
podstawami pedagogiki w ujęciu Jana Pawła II, w tym na temat personali-
zmu filozoficznego w koncepcji wychowania Jana Pawła II, miejsca odpo-
wiedzialności w personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły 
oraz jego antropologii personalistycznej. Kolejny blok tematyczny tej sekcji 
tworzą teksty ukierunkowane na relacje do kultury, na relacje między wiarą 
i kulturą z odniesieniem problematyki do mediów w nauczaniu Jana Pawła 
II, teksty podejmujące problem prawdy osobowej jako fundamentu pedago-
giki Jana Pawła II, tomistyczno-fenomenologicznych źródeł antropologii 
Jana Pawła II oraz biblijnych podstaw wychowania w ujęciu Jana Pawła II. 

Z kolei sekcję B, zorientowaną na dziedziny i strukturę procesu wy-
chowania w nauczaniu Jana Pawła II, tworzą teksty na temat metodyczno-
strukturalnych elementów procesu integralnego wychowania osoby, forma-
cji intelektualnej kapłanów katechizujących w szkole, kształcenia charakte-
ru w poglądach antropologiczno-etycznych Karola Wojtyły i w nauczaniu 
Jana Pawła II, wychowawczych aspektów postaw interpersonalnych oraz 
kultury i wychowania w ujęciu Jana Pawia II. Ostatnią grapę problemową 
w tej części stanowią teksty na ternat elementów społeczno-kulturowych 
w pedagogii ewangelicznej Jana Pawła II, powołania artysty w świetle na-
uczania papieskiego oraz sztuki samowychowania w ujęciu Jana Pawła I I 

Część III książki zatytułowana Jan Paweł II wobec problemów peda-
gogiki społecznej zawiera teksty wskazujące na troskę Papieża Jana Pawła 
II o sprawy społeczne. W części tej znalazły się artykuły mówiące o duszpa-
sterstwie trampingowym w propozycji ks. Karola Wojtyły i Jerzego Ciesiel-
skiego, o wychowaniu w rodzinie w koncepcji Jana Pawła II, o wychowaniu 
prorodzinnym i miłości w ujęciu Karola Wojtyły, o komplementamości 
w realizacji wychowawczej funkcji rodziców oraz o wychowaniu do odpo-
wiedzialnego rodzicielstwa w dokumentach papieskich. Kolejne teksty 
omawiają problem, miłości małżeńskiej w nauczaniu Jana Pawła II, jego 
stanowisko w obronie życia dziecka, problematykę niepełnosprawności oraz 
troskę o kapłanów pracujących w szkole i parafii. 

Książka pt. Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II pod 
redakcją naukową M. Nowaka i C. Kality jest pozycją wartościową. Ze 
względu na poruszoną w niej problematykę ma nie tylko wartość poznaw-
czą ale przede wszystkim wychowawczą Prezentowane w niej treści sta-
nowią cenny materiał edukacyjny, dostarczający wielu informacji, które 
odgrywają doniosłą rolę w analizie problemów pedagogicznych. 
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Uważam, że prezentowana książka godna jest polecenia przede 
wszystkim studentom kierunków pedagogicznych a także nauczycielom, 
wychowawcom, pedagogom oraz wszystkim tym, którym bliska jest pro-
blematyka wychowania dzieci i młodzieży. 


