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Wśród licznych opracowań naukowych ta publikacja zajmuje miejsce szcze
gólne, będąc pokłosiem pierwszej konferencji naukowej poświęconej papieżowi 
Janowi Pawłowi II, zorganizowanej bezpośrednio po jego śmierci. Stanowi asumpt 
zarówno do swoistej mobilizacji środowiska dydaktycznego i naukowego do 
kolejnych tego typu inicjatyw, jak i świadczy również o szczególnym znaczeniu 
papieskiego nauczania, dającego szansę na owocne prowadzenie badań nauko
wych, refleksji i codziennych decyzji.

Redaktorzy, pisząc Wstęp, ukazali genezę dzieła, zaakcentowali wymowny 
dowód wartości i ogrom aktualności wielkiego pontyfikatu, wypunktowali cel 
wydania książki odzwierciedlony w tematyce trzech części publikacji.

Obszerna Książka składa się z trzech dużych, zasadniczych części (oznaczo
ne cyferami rzymskimi: I., II., Ш.). Z kolei części te są przeważnie podzielone na 
podrozdziały (oznaczone luterami arabskimi: A., B., C.).

Część I. książki pt: Patronat im. Jana Pawła II w PWSZ w Białej Podlaskiej - 
jego podstawy i znaczenie dla środowiska, regionu i edukacji zawiera 17 artykułów.

Część II. książki nosi tytuł Jan Paweł II dla pedagogiki i wychowania składa 
się z 20 artykułów.

Część Ш. książki zatytułowana jest Jan Paweł II wobec problemów pedago
giki społecznej mieści w sobie 13 tekstów.

Część I. pt. Patronat im. Jana Pawła II w PWSZ w Białej Podlaskiej - jego 
podstawy i znaczenie dla środowiska, regionu i edukacji jest trójdzielna i składa się 
z trzech podrozdziałów (A., B., C.).

W pierwszym podrozdziale (A.) pt. Jan PawełIIa Region Bialsko-Podlaski i 
miasto znajduje się pięć artykułów.

Na początku ks. Marian Nowak omówił Związki Ojca Świętego Jana Pawła 
II z Podlasiem i Ziemią Bialską. Przypomniał biografię papieża Jana Pawła oraz 
kronikę oficjalnych jego relacji z Ziemią Podlaską.
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Ks. Infułat Antoni Laszuk w artykule pt. Wspomnienie z autopsji o papieżu 
Janie Pawle I Iopisał swoje osobiste kontakty z Ojcem Świętym, podkreślając jego 
modlitewne skupienie zauważone zwłaszcza podczas mszy św. Zachęcił do 
wcielenia we wszystkich płaszczyznach życia ewangelicznych wskazań papieża.

Wiesław Romanowicz w rozważaniach pt. Ekumenizm w świadomości stu
dentów PWSZ w Białej Podlaskiej w kontekście Encykliki Jana Pawła II „Ut unum 
sint” przedstawił stosunek badanych do ruchu ekumenicznego (84 procent zainte
resowanych tematyką), następnie postawę ekumeniczną jako cel wychowania 
religijnego i skonstatował, że Jan Paweł II otwiera młodego człowieka na drugą 
osobę, uczy szacunku wobec inności.

Cztery współautorki -  Magdalena Szyc, Justyna Ołtuszyk, Magdalena Dani
luk, Iwona Łukaszuk-Tazin -  studentki PWSZ w Białej Podlaskiej w artykule pt. 
Jan Paweł II jako Patron Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Białej Podla
skiej w opinii studentów udowodniły rzeczowo, że Jan Paweł II jest dla większości 
młodzieży wzorem do naśladowania, wyraża szacunek, pogłębia ich wiarę, niesie 
wartości uniwersalne, a jego nauczanie pomaga w trudach codziennego życia, 
jednoczy ludzi różnych wyznań na świecie. Zobrazowały, że 86,5 procent studen
tów tej uczelni popiera sprzeciw Jana Pawła II wobec aborcji. Autorki akcentowały, 
że papież z Polski był święty za życia.

Andrzej Kasprzyk w wystąpieniu pt. Wędrówki Karola Wojtyły po Polsce 
przedstawił ich mapę. Zaznaczył urzeczenie Karola Wojtyły górami i przybliżył 
historię jego górskich wycieczek. Dostrzegł, że podążanie szlakiem ojczystych 
wędrówek papieża uczy, że polska ziemia j est związana z niebem.

W drugim podrozdziale (B.) pt. Jan Paweł II a młodzież pomieszczono 
osiem tekstów.

Ks. Bp Henryk Tomasik w artykule pt. Jan Paweł II a Światowe Dni Mło
dzieży przypomniał, że celem tego przedsięwzięcia religijnego było wspólne 
wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, umocnienie u młodzieży poczucia przynależ
ności do Kościoła. Omówił historię Światowych Dni Młodzieży i przedstawił 
obraz dojrzałego, młodego chrześcijanina w nauczaniu Jana Pawła II, zwracając 
uwagę na następujące aspekty: 1. prawidłowy obraz Pana Boga, 2. pełnię prawdy o 
Bogu z objawienia, które przyniósł Jezus Chrystus, 3. afirmację Jezusa Chrystusa 
(„tak” dla Boga), 4. postawę modlitwy i kontemplacji, 5. poprawny obraz człowie
ka, 6. „projekt życia” oparty o Ewangelię, 7. wybór zakorzeniony w wartościach, 8. 
poprawnie ukształtowane sumienie, 9. dążenie do doskonałości (perfekcjoryzm), 
10. udział w budowaniu nowej cywilizacji, 11. przebywanie pod opieką Najświęt
szej Maryi Panny.

Cezary Kalita w artykule pt. Jan Paweł II -  dydaktyczny aspekt autoironii 
postulował przyjęcie myśli, wzorów, norm, poglądów Jana Pawła II za własne w 
procesie dydaktycznym, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Czerpiąc 
wzorce ze spuścizny Jana Pawła II, człowieka świętego, pedagodzy mają czynić
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dobro i miłować innych, dążyć do zmian na lepsze, być pokornymi, chronić się 
przed grzechem pychy przy pomocy autoironii.

Dorota Kornas-Biela w rozważaniach pt. Młodość i starość: wspólne oblicze. 
Na podstawie Listu Ojca Świętego Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku 
udowodniła, że ten dokument osobisty posłużył papieżowi do podzielenia się 
własną refleksją z ludźmi starszymi, do zaproszenia ich do wspólnego zastanowie
nia się nad tym, czego doświadczają oraz do umocnienia w drodze ku wieczności.

Ks. Piotr Mazur w artykule Program wychowawczy nowej ewangelizacji w 
ujęciu Jana Pawła II omówił pojęcie nowej ewangelizacji, która posiada trzy 
formy: działalność misyjną, pracę duszpasterską, ewangelizację społeczeństw 
zdechrystianizowanych, akcentuj ąc przy tym, że nadrzędnym jej zadaniem jest 
formacja sumienia zgodnie z Ewangelią i przykazaniami Bożymi. Przedstawił 
współczesne wyzwania wobec sekularyzacji, potrzebę poznania prawdy o sobie, 
odkrywania nadprzyrodzonej godności i powołania do życia z Bogiem, dawania 
świadectwa życia, powołania do świętości oraz wykorzystanie w tym dziele 
współczesnej techniki, a wszystko po to, by nastąpił integralny rozwój człowieka i 
osiągnięcie przez niego świadomej wiary.

Ks. Leonard N. Sadowski w refleksji pt. Zatroskanie Jana Pawła II o życie 
wewnętrzne kapłanów nauczających i wychowujących młode pokolenie przypo
mniał, że Jan Paweł II pragnął, by kapłani stawali się bardziej świętymi, pogłębiali 
wiarę u siebie i młodzieży, pracowali nad sobą, mieli nadzieję w powodzenie 
wychowawcze w katechezie, miłowali wspólnotę szkolną, byli przekonani, że 
wiara ostatecznie zwycięży świat, stosowali się do Dekalogu i Ewangelii, wymaga
li od siebie osobistego wysiłku formacyjnego, unikali zdenerwowania, przesady, 
gwałtowności, frustracji, konfliktów, wewnętrzną moc i optymizm pedagogiczny 
czerpali z Prawdy Jezusa, byli gorliwi, nie rezygnowali z pokory sługi Bożego, 
podtrzymywali gorliwość u uczniów, codziennie się modlili, wiedli nienaganne 
życie, korzystali z Sakramentów Świętych, żyli Ewangelią, naśladowali gorliwość 
Apostołów, pragnęli adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie, z szacunkiem 
odnosili się do wszelkich praktyk religijnych dzieci i młodzieży, permanentnie 
wdzięczni za przynależność do Kościoła, odznaczali się duchową radością i 
pamiętali, że kapłańska aktywność wypływa z bezinteresownej miłości do młode
go pokolenia o podłożu nadprzyrodzonym.

Michał Dobrynin w artykule pt. Polityka ateistyczna w ZSRR a osobliwości 
wychowania religijnego dzieci i młodzieży katolickiej w Białorusi przedstawił losy 
Kościoła Katolickiego na Białorusi oraz odrodzenie świadomości narodowej i 
religii katolickiej, które zaczęło się intensywnie z rozpowszechnianiem słowa 
Bożego przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Marta Borys i Edyta Borys-Frończuk w wystąpieniu pt. Jan PawełII-  świa
dek i apostoł prawdy zaakcentowały niezmienne wartości: Boga i Prawdę przeka
zywane światu przez Ojca Świętego. Zagadnienie to rozwinęły w trzech punktach:
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1.) prawda o człowieku, 2.) prawda o Kościele i świecie, 3.) prawda jako zasadni
cza wartość w procesie wychowania i skonstatowały, że Ojczyzna jest „ziemią 
żyzną”, kiedy ma ludzi świętych.

Ewa Kozłowska i Beata Wołosiuk w rozważaniach pt. Jan Paweł II -  osoba 
znacząca dla studentów pedagogiki PWSZ w Białej Podlaskiej podały wyniki 
swoich badań ankietowych w tejże uczelni, stwierdzając, że przebadano 67,4 
procent ogółu studentów PWSZ, z czego dla 97,9 procent respondentów Papież j est 
osobą znaczącą. Skonstatowały, że 83 procent osób badanych stosuje „czasami” 
nauki głoszone przez Jana Pawła II, a 12,7 procent respondentów kiereuje się 
owym nauczaniem papieskim „często”.

W trzecim podrozdziale (C.) pt. Jan Paweł II w dziele odkrywania zadań i 
tożsamości szkoły znajdują się cztery artykuły.

W pierwszym z nich Dorota Marchel pt. Programy wychowawcze w szko
łach noszących imię Papieża Jana Pawła II przyjęła założenie, że fundamentem 
programu wychowania dla ‘szkół papieskich’ stała się społeczna nauka Kościoła. 
Autorka odpowiedziała na pytanie, jak pracować nad młodym pokoleniem, aby 
człowiek był taki, jak nauczał Jan Paweł II?

Ks. Adam Maj w artykule pt. Inspiracje pedagogiczne Jana Pawła II w kre
owaniu koncepcji szkoły katolickiej omówił tożsamość szkoły katolickiej, jej 
wymiar chrześcijański, integralną formację, rolę uczniów, nauczycieli i rodziców 
złączonych z Chrystusem dającym Ducha Świętego.

Barbara Kulczycka w tekście pt. Prawa dziecka w nauczaniu Jana Pawła II i 
ich ochrona skonstatowała, że z godności dziecka jako osoby wyprowadza się 
prawa dziecka. Godność ta pochodzi od Boga -  Dawcy życia, które człowiek 
powinien nieustannie szanować.

Ks. Marian Nowak, omawiając Misję szkoły wyższej (zawodowej) w świetle 
nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, uwzględnił aspekt szkoły w funkcji 
poszukiwania prawdy oraz przekazu wartości i tradycji, społeczną służebność 
wspólnoty akademickiej oraz współtwórczą funkcję edukacji w szkole wyższej. 
Wykazał nowatorskie ujęcia Papieża oraz charakterystyczne cechy uczelni wyż
szej: dialog pomiędzy rozumem i wiarą, troskę o etyczny wymiar nauki, katolicką 
perspektywę teologiczną, zaangażowanie w służbę Ludowi Bożemu.

W części II. książki pt. Jan Paweł II dla pedagogiki i wychowania zawiera- 
jąśce razem 20 tekstów znajduje się parę podrozdziałów (A., B.): A. Filozoficzno 
antropologiczne podstawy pedagogiki i B. Dziedziny i struktura procesu wychowa
nia w nauczaniu Jana Pawła II.

W pierwszym podrozdziale (oznaczonym jako A.) ujętym jako Filozoficzno- 
antropologiczne podstawy pedagogiki zaprezentowało się dziewięcioro autorów.

Zygmunt Markocki w artykule pt. Personalizm filozoficzny w koncepcji wy
chowania Jana Pawła II przypomniał, że wychowawcom-nauczycielom są 
potrzebne następujące elementy: autorefleksja, dialog z innymi nauczycielami,
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kontakt z uniwersytetem i samodzielne studiowanie. Autor ten postulował zmiany 
odnośnie do doboru i merytorycznej oceny nauczycieli -  to nie powinni być 
urzędnicy (funkcjonariusze) oświatowi, lecz profesorowie i odpowiednio zorgani
zowane zespoły nauczycieli. Zaapelował o taki rodzaj edukacji, aby w europejskich 
strukturach wspólnotowych nie zatracić swej tożsamości narodowej i chrześcijań
skiej, ale aby ubogacić ją i świat własną tradycją.

Stanisław Chrobak w rozważaniach pt. Miejsce odpowiedzialności w perso- 
nalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły -  Jana Pawła II wyj aśnił poj ęcie 
odpowiedzialności. Nadto omówił podmiot odpowiedzialności -  jej istotę i treść 
oraz odpowiedzialność pedagogiczną. Podkreślił przy tym konieczność przekaza
nia studentom nie tylko wiedzy, ale i znajomości samego człowieka -  jego godno
ści własnej, historii życia, odpowiedzialności moralnej i cywilnej, powołania 
duchowego oraz związków z ludzkością.

Helena Konowaluk i Grażyna Gołub w artykule pt. Myśląc Człowiek. Karola 
Wojtyły antropologiapersonalistyczna, po pierwsze, uwzględniły personalizm jako 
punkt wyjścia, w tym -  wolność osoby, jej powołanie do miłości, duchowy, 
aksjologiczny wymiar kontaktu z innymi osobami oraz transcendencję ujawniającą 
się w działaniu związanym z doświadczeniem moralnym. Po wtóre, zajęły się 
personalistyczną koncepcją człowieka. Stwierdziły, że Karol Wojtyła uznał naukę 
św. Tomasza za punkt wyj ścia dla personalizmu.

Justyna Truskolaska w tekście pt. Kategorie osoby i czynu w personalizmie 
etycznym Karola Wojtyły i ich konsekwencja pedagogiczna ukazała znaczenie 
Wojtyliańskiej etyki personalistycznej we współczesnej pedagogice, zwłaszcza 
istotną funkcję „osoby i czynu”.

Edward Borodijuk w studium pt. Odpowiedzialność etyczna pedagoga w 
nauczaniu Jana Pawła II postulowała potrzebę istnienia pedagogów i nauczycieli 
rzetelnie wymagających od siebie oraz od innych, zachwycająco prezentujących 
wiedzę i prawidłowo wykorzystujących własne umiejętności interpersonalne.

Katarzyna Gabryś w artykule pt. Odpowiedzialność jako kluczowa wartość 
w wychowaniu. Rozważania na kanwie koncepcji personalistycznej Karola Wojtyły 
omówiła korzenie odpowiedzialności, urzeczywistnianie się wartości, relację 
wychowawczą i drogi rozwijania odpowiedzialności.

Marek Sokołowski w tekście pt. Między wiarą i kulturą. Media w nauczaniu 
Jana Pawła II przedstawił zagadnienie Kościoła Katolickiego w epoce globalnej 
komunikacji, wiarę i religię w świecie mediów, misję Kościoła w erze komputerów 
oraz ważność i aktualność przesłania Jana Pawła II.

Witold Starnawski w artykule pt. Prawda osobowa-fundamentpedagogiki 
Jana Pawła II udowodnił tezę, że siła oddziaływania Jana Pawła II opiera się na 
dwóch następujących zasadach: 1) całościowości jego myśli, która daje spójny 
obraz środowiska, zakorzeniony w filozofii i sięgający teologii oraz 2) perfekcjory-
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zmie egzystencjalnym, skoro doskonałościowe (perfekcjorystyczne) ujęcie 
pedagogii dotyczy istoty każdego człowieka.

Mariusz Ryszkowski w rozważaniach pt. Tomistyczno-fenomenologiczne 
źródła antropologii Jana Pawła II omówił realizm tomistyczny oraz fenomenolo
gię w antropologii Karola Wojtyły i skonstatował, że wyczerpujące studia z zakresu 
filozofii człowieka i etyki przyczyniły się u Jana Pawła II do głębokiego rozumienia 
drugiego człowieka, służby oraz miłości dla niego.

W drugim podrozdziale (B. noszącym tytuł Dziedziny i struktura procesu 
wychowania w nauczaniu Jana Pawła II) w ramach części drugiej (Jan Paweł II 
dla pedagogiki i wychowania) zaprezentowano jedenaście kolejnych tekstów.

Alina Rynio w artykule Metodyczno-strukturalne elementy procesu integral
nego wychowania osoby w nauczaniu Jana Pawła II stwierdziła, że wypowiedzi 
Papieża były atrakcyjne i dla wszystkich czytelne. Postawiła dwie tezy. Po pierw
sze, papieski sposób rozumienia procesu integralnego wychowania osoby oraz jego 
metodyczno-strukturalne elementy świadczą o przejrzystości pedagogicznej w 
papieskiej koncepcji. Po wtóre, istnieją różnorodne sposoby budzenia z uśpienia 
moralnego na drodze wychowania. Do elementów współtworzących proces 
integralnego wychowania osoby zaliczyła: aktywność podmiotowo-osobową, 
autorytet, spotkanie, dialogi, cierpienie, odniesienie do dobra, prawdy i piękna.

Ks. Eugeniusz Mitek w tekście pt. Jan Paweł II o formacji intelektualnej ka
płanów katechizujących w szkole napisał o potrzebie permanentnej formacji 
intelektualnej kapłanów i jej kierunkach, wskazując na nowe ukazanie posługi i 
życia kapłanów w nauczaniu papieża.

Anna Lendzion w studium pt. Kształtowanie charakteru w poglądach antro- 
pologiczno-etycznych Karola Wojtyły i w nauczaniu Jana Pawła II omówiła proces 
kształtowania samowiedzy, samoposiadania i samoopanowania, integrowanie 
dynamizmów człowieka, przewyższanie w sobie człowieka „niższego”, poznawa
nie prawdy, czynienie dobra, bycia człowiekiem sumienia.

Edyta Wolter w artykule pt. Pedagogiczne aspekty postaw interpersonalnych 
w ujęciu Jana Pawła II postulowała (za Janem Pawłem II) podmiotowe traktowa
nie ludzi i zwierząt, cywilizację miłości oraz eschatologiczne spełnienie.

Anna Sudewicz i Karol Sudewicz w tekście pt. Kultura i wychowanie w uję
ciu Jana Pawła II przypomnieli Wojtyliańską koncepcj ę wychowania przez kulturę 
(czyli w istocie -  starogrecką paideię) stanowiącą bogactwo duchowe każdego 
człowieka i ukazali obowiązki wychowawców w świetle nauki Papieża.

Ks. Roman Jusiak w artykule pt. Elementy społeczno-kulturowe w pedagogii 
ewangelicznej Jana Pawła II ogólnie scharakteryzował myśl Jana Pawła II doty
czącą wychowania, jego pogląd na wychowanie religijne, następnie omówił 
społeczne oraz kulturowe elementy procesu wychowania religijnego, które 
umożliwiają zwrócenie się człowieka ku Chrystusowi.
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Ojciec Wojciech Podlecki z Instytutu Pedagogiki PWSZ w Białej Podlaskiej 
w studium pt. Etyczno-moralne aspekty w służbie życiu ludzkiemu w nauczaniu 
Jana Pawła II wskazał na świętość życia ludzkiego jako wartość szczególnie 
ważną, bo prawo człowieka do życia stoi u podstaw wszystkich innych, niezby
walnych, pozostałych praw ludzkich.

Andrzej Kasprzyk w opracowaniu na temat Kapliczki i krzyże przydrożne 
zaprezentował swoiste kompendium wiedzy o tych obiektach, które odznaczają się 
różnorodnością form i bogactwem architektonicznym.

Małgorzata Piasecka, Katarzyna Piasecka w artykule pt. Szczególne powoła
nie artysty w świetle dokumentów papieskich zarysowały problematykę procesu 
twórczego i wybrane uwagi Jana Pawła II nt. artystów, konstatując, że każdy 
ochrzczony przede wszystkim powołany jest do tworzenia osobistej świętości.

Ewa Kozłowska w opracowaniu pt. Wychowanie do samowychowania w 
ujęciu personalistycznym przypomniała papieskie słowa skierowane do wycho
wawców dotyczące kwestii afirmacji młodego człowieka z umiłowaniem go dla 
niego samego i bycia bliskim przewodnikiem świadomie kształtującym rozwój 
religijny młodzieży.

Dariusz Adamczyk w artykule pt. Postawa służby na wzór Chrystusa istotą 
samowychowania nauczyciela omówił służbę nauczyciela jako powołanie oraz 
dojrzałość, życie nauczyciela wg nauki Chrystusa i niezłomne Jego naśladowanie.

Ostatnia, trzecia część książki nosi tytuł: Jan Paweł II wobec problemów pe
dagogiki społecznej i zawiera trzynaście rozważań i nie ma tu już jakiegolwiek 
podziału na podrozdziały.

Ojciec Jerzy Marian Cygan OFM Cap w artykule pt. Duszpasterstwo tram
pingowe w propozycji ks. Karola Wojtyły i Jerzego Ciesielskiego omówił narodziny 
duszpasterstwa turystycznego i Wojtyliańską, pionierską działalność duszpasterską.

Henryk Cudak w tekście pt. Wychowanie dzieci we wspólnocie rodzinnej w 
nauczaniu Jana Pawła II odtworzył ponadczasową papieską koncepcję oddziały
wania wychowawczego rodziny.

Beata Ecler-Nocoń w artykule pt. Wychowanie prorodzinne a miłość w uję
ciu Karola Wojtyły omówiła istotne aspekty Wojtyliańskiej koncepcji miłości, 
jakimi są etyka (moralność) oraz osoba (osobowość) wychowawcy odpowiedzial
nego za przygotowanie młodych ludzi do życia w małżeństwie i rodzinie.

Barbara Kiereś w opracowaniu pt. Familiaris consortio jako inspiracja dla 
wychowania do życia w rodzinie postawiła tezę o konieczności obrony wzoru 
tradycyjnej rodziny i tradycyjnego modelu małżeństwa w celu obrony kultury 
chrześcijańskiej i cywilizacji łacińskiej.

Danuta Opozda w tekście pt. Zasady kompłementamości w realizacji wy
chowawczej funkcji rodziców w świetle przesłania Jana Pawła II omówiła charak
teryzujące się wielością zadań i różnorodnością wymagań funkcje rodzicielskie, by 
pomóc człowiekowi odczytać i zrozumieć ideę kobiecości i męskości.
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Katarzyna Piasecka w artykule pt. Wychowanie do odpowiedzialnego rodzi
cielstwa w dokumencie Jana Pawła II przedstawiła i podsumowała wyniki ankiety, 
potwierdzając potrzebę wychowania do odpowiedzialnego macierzyństwa i 
ojcostwa współpracującego z Bogiem w dziele stworzenia i cieszącego się z 
otrzymanego daru życia.

Sławomir Cudak w opracowaniu pt. Miłość małżeńska w nauczaniu Jana 
Pawła II przypomniał papieskie nauczanie o miłości w małżeństwie, która pozwala 
stworzyć szczęśliwą rodzinę.

Dorota Tomczyszyn w artykule pt. Pro choise czy pro women? Papież Jan 
Paweł II w obronie życia dziecka podjęła pozytywną, papieską koncepcję obrony 
życia, i kwestię ubolewania Ojca Świętego nad negatywnymi zjawiskami aborcji 
oraz cywilizacji śmierci. Przypomniała jego apel o poszanowanie kobiety w Polsce.

Ewa Domagała-Zyśk w tekście pt. Pedagog wobec osoby niepełnosprawnej 
i chorej w świetle nauczania Jana Pawła II wykazała wiele głębokich i aktualnych 
treści papieskiego przesłania do osób pracujących z chorymi i niepełnosprawnymi 
oraz papieskie wezwanie do budowania cywilizacji życia i jego zachętę do czerpa
nia inspiracji z Ewangelii.

Bożena Sidor w artykule pt. Osoba niepełnosprawna jako podmiot działań 
rehabilitacyjnych w świetle nauczania Jana Pawła II zaakcentowała przekonanie 
Ojca Świętego o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego oraz to, że osoba 
cierpiąca przez swoje ograniczenia bardziej uwydatnia tajemnice osoby ludzkiej z 
całą godnością i wielkością.

Aleksandra Borowicz w opracowaniu pt. Nauczanie Jana Pawła II wobec 
osób niesłyszących omówiła duszpasterską troskę papieża o niesłyszących oraz 
kwestię poszanowania każdego życia.

Ewa Pawłowicz, Sebastian Sobczuk i Joanna Waszczuk w tekście pt. Po
trzeba wychowania proekologicznego w nauczaniu Jana Pawła II zaprezentowali 
papieską myśl na temat poszanowania środowiska naturalnego, umiłowania 
przyrody oraz kwestię wychowania proekologicznego.

Ks. Wiesław Haczkiewicz w artykule pt. Troska Jana Pawła II o kapłanów 
pracujących w szkole i parafii przedstawił troskę Ojca Świętego o rozwój Kościoła 
Chrystusowego, biskupów i kapłanów, wysoko ceniąc sobie ich duchową formację.

Przedstawiona tu w skrócie książka jest różnorodną tematycznie i pokaźną 
pod względem objętościowym publikacją. Ow obszerny tom refleksji przyniósł 
wyrazistą prezentację świętości Jana Pawła II i przedstawił zagadnienie Jego 
owocnego życia i ciągłej inspiracji papieskim nauczaniem. Doniosłość tej publika
cji wynika też z rzetelnych analiz i zreferowania poglądów, które wskazują ponad
czasową drogę pedagogii.
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