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ANALIZA BADAÑ W WIETLE LOGOTERAPII V.E. FRANKLA
WPROWADZENIE
Problemy m³odego cz³owieka w dzisiejszym wiecie wzbudzaj¹ ogólne zainteresowanie w krêgach nauki, a zw³aszcza wród psychologów, pedagogów, wychowawców, którzy pragn¹ uczyniæ ³atwiejszym proces dorastania. Pojawiaj¹ siê
nowe inicjatywy wychodzenia naprzeciw trudnociom, które napotykaj¹ m³odzi
ludzie. Celem artyku³u jest zarysowanie pokrótce rzeczywistoci, w której ¿yje
i wzrasta m³ody Polak, wyzwañ, które stawia przed nim epoka i przemiany dokonuj¹ce siê w naszym kraju, w Europie i na ca³ym wiecie, i zastanowienie siê,
w jaki sposób u³atwiæ proces wchodzenia w doros³oæ.
Wród wielu propozycji pomocy m³odemu cz³owiekowi znajduj¹ siê spotkania organizowane przez ró¿ne orodki duszpasterstwa m³odych, istniej¹ce przy
zgromadzeniach zakonnych i instytutach ¿ycia konsekrowanego. Jest to fenomen
istniej¹cy od wielu lat w naszym kraju i doæ rozpowszechniony, choæ nie ma
wielu badañ i opracowañ, które próbowa³yby zg³êbiæ to zjawisko i wskaza³y, co
zrobiæ, by te spotkania uczyniæ jeszcze bardziej owocnymi dla m³odych ludzi, by
lepiej odpowiada³y na ich potrzeby.
W drugiej czêci artyku³u zostan¹ przedstawione wyniki badañ przeprowadzonych w 13 orodkach duszpasterstwa m³odych w roku 2007/2008. W badaniach tych zosta³y wziête pod uwagê ró¿ne aspekty procesu wzrastania m³odego
cz³owieka. W artykule przedstawiona zostanie jedna zmienna, to jest poszukiwanie sensu ¿ycia, bowiem w m³odym cz³owieku czêsto rodz¹ siê pytania: Kim
jestem?, Po co ¿yjê?, Jaki sens ma to, co czyniê?, Jakie jest moje miejsce
w wiecie?.
W tym trudnym procesie dojrzewania mo¿na towarzyszyæ m³odej osobie,
udzielaj¹c pomocy i wsparcia. Taki cel stawiaj¹ sobie najczêciej organizatorzy
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ró¿norodnych spotkañ i rekolekcji powiêconych m³odym ludziom. Rodzi siê jednak pytanie, na ile mo¿na ingerowaæ w rozwój poszczególnych osób, w kszta³towanie ich osobowoci, poniewa¿ przez treci i wartoci, proponowane podczas
spotkañ, w znacz¹cy sposób wp³ywa siê na ka¿dego uczestnika, na jego postrzeganie wiata i samego siebie. W³anie temu zagadnieniu zosta³y powiêcone przeprowadzone badania.
W ostatniej czêci artyku³u zostan¹ zaprezentowane niektóre propozycje, które
mog¹ pomóc organizatorom spotkañ jeszcze w pe³niejszy sposób odpowiadaæ na
potrzeby i oczekiwania m³odych. Dotycz¹ one zarówno osób odpowiedzialnych
za te spotkania, jak i programu samych spotkañ.
1. SKOMPLIKOWANA RZECZYWISTOÆ  RÓD£EM TRUDNOCI
CZY MO¯LIWOCI?
Ka¿dy etap ¿ycia cz³owieka, a szczególnie okres adolescencji, wed³ug teorii
E. Eriksona, charakteryzuje siê ró¿nymi zadaniami1. Ten czas zawiera w sobie
bardzo skomplikowany proces, podczas którego najwa¿niejszym zadaniem jest
poszukiwanie i tworzenie w³asnej to¿samoci2. M³ody cz³owiek pragnie odnaleæ
tak¿e sens, znaczenie w³asnego ¿ycia, po to by uczyniæ je godnym prze¿ycia. Ten
krok mo¿e w konsekwencji prowadziæ do zaprojektowania w³asnej przysz³oci.
Czêsto jednak realizacja owych zadañ wi¹¿e siê z poczuciem pewnego kryzysu,
prze³omu, który jest nieodzowny na tym etapie rozwoju osobowego. W tym momencie rodzi siê pytanie: Czy jest mo¿liwa realizacja tych zadañ w obecnej rzeczywistoci?
Obserwuje siê bardzo szybkie przemiany w ró¿nych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego. Mo¿na stwierdziæ, ¿e w naszym kraju dokonuj¹ siê nieustanne przeobra¿enia i rozwój na dwóch poziomach. Pierwszy wi¹¿e siê z ci¹g³ym d¹¿eniem
do coraz pe³niejszej demokracji i do wy¿szego poziomu ¿ycia pod wzglêdem ekonomicznym, szczególnie po prze³omie roku 1989. Drugi poziom jest zwi¹zany ze
zmianami dokonuj¹cymi siê w Europie i w ca³ym wiecie. Sk³ada siê na to, miêdzy innymi, proces globalizacji, który niesie ze sob¹ zanikanie granic pomiêdzy
pañstwami, narodami, kulturami. Jego skutkiem jest zmniejszenie odleg³oci pomiêdzy ludmi, jak równie¿ ró¿nic istniej¹cych w ich wiatopogl¹dach, mentalnoci, sposobie ¿ycia i bycia. Wp³yw globalizacji mo¿na zaobserwowaæ miêdzy
innymi w komunikacji, szybkiej wymianie informacji i obrazów. Dotyka ona rów-

1 Por. E.H. Erikson, Gioventù e crisi didentità, Collana medicopsicopedagogica, red. G. Bollea, Roma 1995, s. 108109.
2 Por. P. Gambini, La ricerca didentità e di senso nelladolescenza, Orientamenti Pedagogici
52(2005), s. 476.
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nie¿ sposobu postrzegania wiata: coraz wiêcej ludzi ma wra¿enie, ¿e ¿yje w jednej globalnej wiosce, w której osoby ¿yj¹ blisko siebie i wspólnie dziel¹ i rozwi¹zuj¹ trudne sytuacje3.
Globalizacja sama w sobie nie jest ani pozytywna ani negatywna. Wszystko
zale¿y od tego, jak bêdzie postrzegana i realizowana w codziennoci. Nale¿y jednak
podkreliæ, ¿e przemiany dokonuj¹ce siê z tego powodu mog¹ tworzyæ w cz³owieku zamieszanie, poniewa¿, jak pisze Z. Bauman, w swym najg³êbszym
znaczeniu pojêcie globalizacji przekazuje nieokrelony, kapryny i autonomiczny
charakter wiata i jego spraw4, który mo¿e siê wyra¿aæ w chaosie wartoci, w tendencyjnej selekcji zachowañ preferowanych i akceptowanych, w samotnoci,
w kryzysie dojrza³ej religijnoci.
Sytuacja, która w ten sposób tworzy ludzk¹ codziennoæ, czêsto przedstawiana jest w sposób negatywny, jako pe³na trudnoci, problemów, którym musi
stawiæ czo³a m³ody cz³owiek. Widzi siê problemy, które stwarza osoba nastolatka, ale równie¿ problemy i wyzwania, przed którymi staje m³ody cz³owiek. Nasuwa siê tutaj pytanie: czy odpowiedzialnoci¹ za tak¹ sytuacjê nale¿y obarczyæ
bezporednio samych m³odych, czy mo¿e to wiat doros³ych ponosi odpowiedzialnoæ za warunki, w których ka¿e wzrastaæ m³odemu pokoleniu?
Pêd i popiech, charakteryzuj¹ce wspó³czesny styl ¿ycia, sprawiaj¹ wra¿enie, ¿e ¿ycie up³ywa w klimacie niesta³oci i chwiejnoci. Liczy siê tylko teraz.
Dominuje pogl¹d, ¿e szczególnie m³odzi ludzie zamykaj¹ siê w dowiadczeniu
chwili, nie zastanawiaj¹ siê nad przysz³oci¹, nie robi¹ projektów. Taki styl ¿ycia
jest owocem oddzia³ywania mass mediów. rodki spo³ecznego przekazu sta³y siê
sposobem urabiania opinii, narzêdziem manipulacji ludmi5. Z nies³ychan¹ ³atwoci¹ przyci¹gaj¹ uwagê ruchomym obrazem, szybk¹ wymian¹ informacji, skutecznoci¹ komunikacji, daj¹ wrêcz mo¿liwoæ ucieczki od rzeczywistoci, która
przerasta m³odego cz³owieka problemami i trudnociami. Kryje siê w tym jednak
ogromne niebezpieczeñstwo. M³ody cz³owiek nie potrafi krytycznie oceniæ i wybraæ sporód wielu propozycji tych, które maj¹ konkretn¹ wartoæ czy korzyæ
i mog¹ wnieæ co dobrego w jego ¿ycie. Niejednokrotnie nosi w sobie wykrzywione pojêcie rzeczywistoci, gdy¿ tak miesza siê ona z rzeczywistoci¹ wykreowan¹ przez media, ¿e zaciera siê granica rozró¿nialnoci. Do tego stopnia, ¿e
czasem w³anie przekazy medialne staj¹ siê dla m³odych bardziej realne ni¿ ich
w³asne ¿ycie6.
3

Por. J. Mastalski, Samotnoæ globalnego nastolatka, Kraków 2007, s. 357360.
Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika?, Warszawa 2000, s. 74.
5 Por. J. Bagrowicz, Edukacja religijna wspó³czesnej m³odzie¿y. ród³a i cele, Toruñ 2000,
4

s. 17.

6

Por. K. £uszczek, Nowoczesna telewizja, czyli bliskie spotkania z kultur¹ masow¹, Tychy
2004, s. 1920.
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Kultura masowa jest efektem dialogu pomiêdzy produkcj¹ i konsumpcj¹, gdzie
konsument nie wyra¿a swojej opinii, jego rol¹ jest s³uchaæ i patrzeæ. Wp³ywa to
nie tylko na jego sposób postrzegania wiata i samego siebie, ale te¿ na sposób
mylenia i ¿ycia, czyli na jego wybory i wartoci, którymi siê kieruje7. M³odzie¿
bardzo du¿o czasu spêdza przed telewizorem, komputerem i w Internecie. Wed³ug
badañ, na które powo³uje siê P. Kossowski, m³ody Polak spêdza przed telewizorem rednio 3 godziny w dni robocze i 5 godzin w dni wi¹teczne8. A. Przec³awska, powo³uj¹c siê na badania przeprowadzone w 2001 roku, pisze, ¿e iloæ czasu
spêdzonego przed telewizorem zale¿y czêsto od wieku i rodowiska, w którym
¿yje jednostka. W niektórych grupach m³odzie¿y czas ten przekracza 56 godzin
dziennie9.
Komputer i Internet maj¹ szczególny wp³yw na sposób wchodzenia w relacje
z innymi, tworzenia i trwania w nich. Odpowiadaj¹ bowiem na potrzeby m³odego
cz³owieka, który pragnie dowiadczaæ coraz to nowych sytuacji i w³anie dziêki
nim otrzymuje tak¹ mo¿liwoæ. Zatapia siê w rzeczywistoci wirtualnej bogatej
w przeró¿ne emocje. W ten sposób rezygnuje z wchodzenia w relacje rzeczywiste, które mog¹ daæ mu mo¿liwoæ nowych dowiadczeñ i wra¿eñ, ale jednoczenie wymagaj¹ od niego wysi³ku moralnego i intelektualnego. W ten sposób m³oda osoba zatraca poczucie rzeczywistoci, a codziennoæ staje siê coraz bardziej
szara i nudna. Czêste korzystanie z Internetu mo¿e doprowadziæ nie tylko do zaburzeñ relacji interpersonalnych, ale tak¿e do utraty zainteresowañ ró¿nymi formami aktywnoci spo³ecznej, a nawet do osamotnienia, co z kolei mo¿e potêgowaæ stany depresyjne10. Taka kultura, jak napisa³ Jan Pawe³ II w instrukcji Aetatis
novae, prowadzi m³ode pokolenie do mentalnoci konsumpcyjnej i ukazuje wykrzywiony obraz rzeczywistoci, zafa³szowuje sens i cel ¿ycia ludzkiego11.
Rodz¹ siê tu kolejne pytania: Czy za wiat mediów odpowiadaj¹ sami m³odzi? Czy karmi¹ siê tylko tym, co sami sobie proponuj¹? wiat mediów znajduje
siê przecie¿ w rêkach ludzi doros³ych, którzy przygotowuj¹ programy, filmy, czasopisma dla m³odzie¿y, za rola m³odych ludzi ogranicza siê do bycia nie tylko
bohaterem, co raczej przede wszystkim ofiar¹ wiatopogl¹du doros³ych. Trafne
7

Por. J. Bagrowicz, Edukacja , dz. cyt., s. 17.
Por. P. Kossowski, Telepokolenie  miejsce telewizji w ¿yciu dzieci i m³odzie¿y, Warszawa
2000, s. 8285.
9 Por. A. Przec³awska, Wspó³czesna m³odzie¿ polska  jaka jest? Próba poszukiwania odpowiedzi, w: W trosce o m³odzie¿. Edukacja, praca, obywatelstwo, red. J. Niewêg³owski, Warszawa
2004, s. 31.
10 Por. A. Hanka³a, Psychologiczne i spo³eczne zagro¿enia zwi¹zane z zastosowaniem mediów
i technologii informatycznej w edukacji, WarszawaKraków 2004, s. 80.
11 Por. Giovanni Paolo II, Istruzione Pastorale sulle comunicazioni sociali Aetatis novae, 22 febbraio 1992, w: Enchiridion vaticanum, 13. Documenti ufficiali della Santa Sede 19911993, Bologna 1995, s. 497499.
8
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wydaj¹ siê s³owa m³odego cz³owieka, który wzi¹³ udzia³ w badaniach, na które
powo³uje siê Hanna widaZiemba: Nie ma dzi ró¿nicy miêdzy tym, co widzimy w telewizji (kolorowej i wielokana³owej ), a tym, co spotyka nas codziennie. Cudownie ¿yæ wzorcami osobowoci podanymi na tacy przez b³yszcz¹ce reklamy w drodze do szko³y i gangsterski film po kolacji. ( ) Pokazuj¹ drogê do
szczêcia, szybkiej mi³oci, pieniêdzy, powodzenia12.
Wypowied ta pokazuje, ¿e w ocenie m³odych wiat telewizji, Internetu i innych rodków komunikacji, prezentuje im model ³atwego ¿ycia, gdzie problemy
rozwi¹zuje siê natychmiast, gdzie ¿ycie up³ywa pod has³em wolnoci i przyjemnoci, nikt nie zadaje zbêdnych pytañ. Natomiast natur¹ m³odego cz³owieka jest
szukaæ, pytaæ. Chce wiedzieæ, chce poznaæ, chce zrozumieæ. wiat jednak pêdzi
do przodu, a m³ody cz³owiek za nim, by nie zostaæ w tyle.
Obserwuj¹c rzeczywistoæ, mo¿na dojæ do przekonania, ¿e dzisiejszy cz³owiek jest zmuszany wspinaæ siê na szczyty swoich mo¿liwoci, swoich zdolnoci.
¯ycie w spo³eczeñstwie p³ynnej nowoczesnoci nie mo¿e staæ w miejscu. Musi
siê modernizowaæ ( )  w przeciwnym razie zmarnieje13. Musi osi¹gn¹æ maksimum swojego istnienia, co oznacza przede wszystkim zdobycie tego wszystkiego, co daje lepsze samopoczucie, osi¹gniêcie sukcesu we wszystkim, czego siê
podejmuje, co pozwala postrzegaæ ¿ycie w pojêciach przyjemnoci i zabawy.
Wydaje siê, ¿e zanik³a jakakolwiek forma napiêcia wewnêtrznego14, które prowadzi³o do refleksji nad w³asnym ¿yciem, które stawia³o przed cz³owiekiem pytania, w¹tpliwoci zwi¹zane z dalszym postêpowaniem. Jednoczenie cz³owiek jest
poddany wp³ywom i wymogom mody. Jego wartoæ i godnoæ le¿y w etykietach
ubrañ, sprzêtów, w markach samochodów, których u¿ywa. Wydaje siê, ¿e jest
zmuszony robiæ to, co inni, ¿eby byæ przyjêtym i zaakceptowanym przez nich. To,
co liczy siê najbardziej, to jego wygl¹d zewnêtrzny, nie za to, co kryje siê w jego
wnêtrzu, nie to, w co wierzy, wartoci, którymi ¿yje na co dzieñ.
Wydawaæ siê mo¿e, ¿e ¿ycie to chwila obecna, przyjemnoæ, któr¹ niesie ze
sob¹. Nie liczy siê ani przysz³oæ, ani tym bardziej przesz³oæ. Najwa¿niejsze jest
tu i teraz. Cz³owiek wydaje siê byæ zagubiony w gor¹czce ¿ycia chwil¹, w popiechu, w mno¿eniu dowiadczeñ, w wykorzystywaniu inicjatyw, nie ciesz¹c siê
ju¿ dobrami, które nadaj¹ ¿yciu sens i poczucie zadowolenia [t³um. Z.F.]15. Dlatego m³odzi zatrzymuj¹ siê na tym, co teraz przyjemne i ³atwe, co nic, albo prawie
12

H. widaZiemba, M³odzi w nowym wiecie, Kraków 2005, s. 1920.
Z. Bauman, P³ynne ¿ycie, Kraków 2007, s. 8.
14 Por. S. Palumbieri, Luomo, meraviglia nel paradosso. Precariato esistenziale o essere come
poteressere?, w: Il senso come terapia. Fondamenti teorico clinici della logoterapia di Victor
E. Frankl, red. E. Fizzotti, Milano 2007, s. 44.
15 Z. Formella, Il vuoto dentro, gli effetti e la cura, Rogate ergo. Rivista di Animazione Vocazionale 72(2009)3, s. 22.
13
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nic, nie kosztuje. Wszystko wolno i jednostka sama decyduje o tym, co wybiera.
Wiêc wolny m³ody cz³owiek dokonuje wyboru. Popada w wiat u¿ywek, wczenie rozpoczyna wspó³¿ycie seksualne, co powoduje, ¿e postrzegany jest jako
zagubiony, niezrozumia³y i obojêtny16.Wobec takiego stanu rzeczy m³ody cz³owiek po prostu ucieka, co jest konsekwencj¹ ucieczki przed samym sob¹, przed
w³asnym wnêtrzem, które jest ród³em pytañ i w¹tpliwoci, na które nie potrafi
znaleæ odpowiedzi17.
Przy zjawisku rozchwiania ideologicznego, relatywizacji wszystkiego bez
wyj¹tku, zanurza siê on w odosobnienie, w marsz niejako po omacku. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e wczeniejsze pokolenia wzrasta³y wpatrzone w konkretne idea³y,
przekazane przez starsze pokolenie, rodziców, nauczycieli18. To oni wskazywali,
gdzie i jak szukaæ w³asnego miejsca w wiecie. Byli autorytetami, u których mo¿na by³o szukaæ wsparcia. A dzi? Dzi m³ody cz³owiek napotyka wiele opinii
i stanowisk, czêsto sprzecznych ze sob¹, i nie potrafi uporz¹dkowaæ tego wszystkiego, co trafia do niego w g¹szczu informacji19. Szuka coraz bardziej. Chce odkrywaæ, prze¿ywaæ to, co w jego odczuciu jest autentyczne, a odrzuca to, co nie
pokrywa siê z rzeczywistoci¹, w której istnieje rozdwiêk miêdzy s³owami a czynami. Wiadomo, ¿e odrzucenie czy zanegowanie idea³ów pokolenia doros³ych
towarzyszy³o ka¿demu kolejnemu pokoleniu. Dzi jednak staje siê to zjawiskiem
specyficznym. M³odzie¿ bowiem neguje i odrzuca wszystko, co proponuje wiat
doros³ych, odrzuca proponowane modele ¿ycia.
Czy wiêc na takim fundamencie mo¿na wybudowaæ gmach w³asnego ¿ycia
czy szczêcia? Czy w lep¹ uliczkê zniewolenia pcha m³odego cz³owieka tylko
ciekawoæ i chêæ doznania chwilowej przyjemnoci? Mo¿e w tym wzglêdzie powody s¹ g³êbszej natury?
Ka¿dy cz³owiek, aby móg³ siê normalnie rozwijaæ, realizowaæ zadania, które
stawiane s¹ mu przez konkretne etapy rozwoju osobowego, potrzebuje czuæ siê
bezpiecznie. Poczucie bezpieczeñstwa jest bowiem podstawow¹ potrzeb¹ cz³owieka, a nieustanne jej niezaspokajanie lub zaspokajanie niewystarczaj¹ce mo¿e
spowodowaæ rozwój osobowoci neurotycznej i postaw aspo³ecznych20. M³ody
cz³owiek szuka wiêc kogo, kto zapewni³by mu to poczucie, na kim móg³by siê
oprzeæ na drodze rozwoju, potrzebuje autorytetu, kogo, kto udzieli mu wskazówek, kto w klimacie niepewnoci da poczucie stabilnoci.
Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e m³odzi naszych czasów nie chc¹ byæ prowadzeni za rêkê. Chc¹ wskazówek, chc¹ byæ wys³uchani, chc¹ jednak nie tyle nauczy16

Por. H. widaZiemba, M³odzi , dz. cyt., s. 1920.
Por. tam¿e, s. 125.
18 Por. J. Bagrowicz, Edukacja , dz. cyt., s. 57.
19 Por. tam¿e, s. 92.
20 Por. L. Dyczewski, Rodzina, spo³eczeñstwo, pañstwo, Lublin 1994, s. 146.
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cieli, co wiadków, a jeli nauczycieli  to tylko dlatego, ¿e s¹ wiadkami21. M³odzi chc¹ byæ samodzielni, ale jednoczenie oczekuj¹ wsparcia22. wiat doros³ych
musi podj¹æ to trudne wyzwanie. Jan Pawe³ II w Orêdziu na III Miêdzynarodowy
Dzieñ M³odych pisa³: wiatem, w którym ¿yjemy, wstrz¹saj¹ rozmaite kryzysy,
a wród nich jednym z najbardziej niebezpiecznych jest zagubienie sensu ¿ycia.
Wielu wspó³czesnych nam ludzi utraci³o prawdziwy sens ¿ycia i szuka jego namiastek w niepohamowanym konsumizmie, w narkotykach, w alkoholu lub w erotyzmie. Szukaj¹ szczêcia, a znajduj¹ smutek, pustkê w sercu, a nierzadko rozpacz. W takiej sytuacji wielu m³odych stawia sobie zasadnicze pytania. jak powinienem prze¿yæ swoje ¿ycie, aby go nie zmarnowaæ? Na jakim fundamencie
powinienem je budowaæ, aby by³o ono naprawdê szczêliwe? Co mam czyniæ,
aby swojemu ¿yciu nadaæ sens? Jak mam postêpowaæ w trudnych i skomplikowanych sytuacjach ¿yciowych  w rodzinie, w szkole, na uniwersytecie, w pracy,
w krêgu przyjació³?23.
Od wielu lat badania socjologiczne potwierdzaj¹, ¿e dla m³odego Polaka najwa¿niejsza jest mi³oæ i rodzina24. Równie¿ badania, na które powo³uje siê H. widaZiemba, wykazuj¹, ¿e m³ody cz³owiek bardzo liczy siê z opini¹ w³asnych rodziców, szczególnie w momentach podejmowania trudnych decyzji25.
Poród wielu wartoci m³ody cz³owiek dzi stawia te¿ bardzo wysoko wykszta³cenie, uwa¿ane za najwa¿niejszy czynnik warunkuj¹cy osi¹gniêcie sukcesu
¿yciowego. Dlatego czas nauki i studiowania nie mo¿e byæ zmarnowany na rozrywki i zabawy26. Jest otwarty i ch³onny na wiedzê, nowe informacje.
J. Stala w swej ksi¹¿ce pyta, jaka jest wspó³czesna m³odzie¿ i jednoczenie
odpowiada, ¿e na pewno jest bardzo wra¿liwa na dialog27. Pyta i szuka odpowiedzi. S³ucha i chce byæ wys³uchana. Oczekuje jednak odpowiedzi konkretnych,
opartych o ¿yciowy realizm, a nie tylko fikcyjnych ideologii, które prowadz¹ do
stanu frustracji i poczucia bezsensu28.
Na uwagê zas³uguje jeszcze jeden aspekt, a mianowicie podejcie m³odego
Polaka do religijnoci. Od wielu lat ponad po³owa badanych, pomimo pe³nej wolnoci w wyborze religii, a tak¿e pojawiaj¹cych siê w¹tpliwoci w wierze, okrela
siê jak osoby wierz¹ce. Faktem jest te¿, ¿e m³odzi czêsto bagatelizuj¹ praktyki
21

Por. Pawe³ VI, Adhortacja Evangelii nuntiandi (8 grudnia 1975), nr 41.
Por. K. Pawlina, Polska m³odzie¿ prze³omu wieków, Warszawa 1998, s. 97114.
23 Jan Pawe³ II, Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie
(1988), w: Orêdzia Ojca wiêtego
Jana Paw³a II, t. 1, Kraków 1998, Wydawnictwo M, s. 170171.
24 Por. A. Przec³awska, Wspó³czesna , dz. cyt., s. 2537.
25 Por. H. widaZiemba, M³odzi , dz. cyt., s. 232.
26 Por. A. Przec³awska, Wspó³czesna , dz. cyt., s. 31.
27 Por. J. Stala, Dzisiejsza m³odzie¿ powiedzia³a, ¿e
Problemy i wyzwania, Kielce 2006, s. 18.
28 Por. M. Dziewiecki, Jak byæ m³odym z charakterem? Wskazówki dla m³odzie¿y i doros³ych,
Szczecinek 2008, s. 18.
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religijne, czyli oddzielaj¹ wiarê wyznawan¹ od jej praktykowania29. To jednak
nie zmienia faktu, ¿e m³odzi ludzie szukaj¹ Boga, szukaj¹ g³êbokich wartoci,
które nada³yby sens ich ¿yciu, pomog³y okreliæ miejsce w wiecie.
Tych pozytywów jest o wiele wiêcej, wystarczy wspomnieæ tylko rozwój
wolontariatu wród m³odych, otwartoæ na drugiego cz³owieka, ciekawoæ ¿ycia,
energiê do dzia³ania. W tych kilku aspektach mo¿na wyranie zauwa¿yæ, ¿e m³odzie¿ kryje w sobie wiele pozytywnych cech, które jednak trzeba pomóc jej odkryæ i rozwin¹æ. Trzeba pomóc m³odemu cz³owiekowi zobaczyæ prawdziwy obraz samego siebie i poczuæ siê potrzebnym we wspó³czesnym wiecie.
  ANALIZA BADAÑ WRÓD M£ODYCH
UCZESTNIKÓW SPOTKAÑ W ORODKACH DUSZPASTERSTWA I FORMACJI
DUCHOWEJ

2. M£ODZIE¯ POSZUKUJE

Proces dorastania m³odego cz³owieka, czyli wchodzenie w wiat doros³ych,
dotyczy wszystkich p³aszczyzn ¿ycia. Przemiany dokonuj¹ siê w ka¿dym wymiarze osobowoci i nie chodzi tylko o osi¹gniêcie dojrza³oci fizycznej, psychologicznej, emocjonalnej czy seksualnej. Dojrza³oæ osi¹ga siê równie¿ w wymiarze
¿ycia duchowego, czyli dotyczy ona wiary i przekonañ religijnych. Erikson uwa¿a, ¿e pozytywne i stymuluj¹ce formy wiary i tradycji s¹ niezbêdne do ukszta³towania siê dojrza³ej osobowoci30. Rozwój ten nie przebiega spokojnie i bezbolenie. Wrêcz przeciwnie. Czêsto objawia siê on w poczuciu chwiejnoci emocjonalnej, niestabilnoci, zagubieniu czy frustracji. Podobnie rzecz ma siê z ¿yciem
religijnym, gdzie u m³odego cz³owieka mo¿na zaobserwowaæ swoist¹ niepewnoæ i niesta³oæ. Wa¿ne jednak jest, ¿e m³ody cz³owiek szuka, pyta, po której
stronie znajduje siê prawda, w któr¹ stronê pójæ. Szuka swojego miejsca w wiecie, który go otacza. Ka¿dy cz³owiek ma swoje wyj¹tkowe powo³anie czy misjê,
której celem jest wype³nienie konkretnego zadania. Nikt nas w tym nie wyrêczy
ani nie zast¹pi, tak jak nie dostaniemy szansy, aby drugi raz prze¿yæ swoje ¿ycie31. I w³anie ta misja, owo powo³anie sprawia, ¿e m³ody cz³owiek nie zadowala siê tym, co proponuje mu wiat mediów, wiat ideologii, wiat ³atwego ¿ycia. W tym poszukiwaniu nie chodzi o to, ¿eby by³o ³atwo, ale ¿eby cz³owiek
czu³, ¿e jego ¿ycie ma sens.
Droga owego poszukiwania wymaga jednak refleksji i zatrzymania siê i w³anie tak¹ mo¿liwoæ daj¹ m³odemu Polakowi spotkania organizowane w orodkach duszpasterstwa m³odzie¿y i formacji duchowej przy zgromadzeniach i instytutach ¿ycia konsekrowanego, które zostan¹ przedstawione.
29

Por. A. Przec³awska, Wspó³czesna , dz. cyt., s. 31; J. Stala, Dzisiejsza , dz. cyt., s. 12.
Por. E.H. Erikson, To¿samoæ a cykl ¿ycia, t³um. M. ¯ywicki, Poznañ 2004, s. 60.
31 V.E. Frankl, Cz³owiek w poszukiwaniu sensu, t³um. A. Wolnicka, Warszawa 2009, s. 164.
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2.1. Badania i ich cel
Przeprowadzone badania dotyczy³y m³odego cz³owieka, jego potrzeb i oczekiwañ w odniesieniu do spotkañ, które s¹ mu proponowane jako forma pomocy
na drodze poszukiwania sensu ¿ycia, w³asnej to¿samoci oraz jak to wp³ywa na
proces projektowania w³asnej przysz³oci. Skonstruowany zosta³ specjalny kwestionariusz M³odzie¿ poszukuje , w którym m³odzi, odpowiadaj¹c na pytania,
dokonywali oceny tych spotkañ. Kwestionariusz przygotowany zosta³ w dwóch
czêciach. Pierwsza, dotycz¹ca osoby odpowiadaj¹cej na pytania, informacji ogólnych, jej postaw, wartoci, zastosowana by³a pierwszego dnia spotkania. W tej
czêci zawarte te¿ by³y pytania dotycz¹ce motywacji przyjazdu na spotkanie. Druga
czêæ kwestionariusza, zastosowana pod koniec spotkania, dotyczy³a bezporednio jego oceny, czyli co ono da³o konkretnemu uczestnikowi.
Wyniki badañ sta³y siê podstaw¹ wielu przemyleñ i wniosków. W zwi¹zku
z tym, w podsumowaniu podano kilka sugestii edukacyjnych, które mog¹ byæ
pomocne zarówno w organizacji tych spotkañ, jak i w kontynuowaniu formacji
pomiêdzy spotkaniami.
2.2. Logoterapia podstaw¹ teoretyczn¹ badañ
Ka¿de badanie o charakterze naukowym, maj¹ce na celu analizê pewnego
fenomenu, opiera siê o konkretn¹ teoriê. U podstaw badañ prezentowanych w niniejszym artykule znajduje siê logoterapia  teoria, wed³ug której ¿ycie ma dla
cz³owieka zawsze «jaki» sens i znaczenie32. Ta teoria mo¿e byæ pomoc¹ w procesie odkrywania i dowiadczania bycia cz³owiekiem i sposobów jego realizowania, poniewa¿ bierze pod uwagê wszystkie wymiary i aspekty ¿ycia ludzkiego,
próbuj¹c zrozumieæ proces rozwoju jednostki i sposób realizacji w³asnego ¿ycia.
Logoterapia skupia siê na sensie ludzkiej egzystencji, jak równie¿ na poszukiwaniu owego sensu przez cz³owieka. Zgodnie z logoterapi¹, d¹¿enie do znalezienia w ¿yciu sensu jest u cz³owieka najpotê¿niejsz¹ si³¹ motywuj¹c¹33.
Dla V. Frankla, autora logoterapii, s³owo logos odnosi³o siê przede wszystkim
do ducha cz³owieka, do wymiaru duchowego jego osobowoci. Teoria ta koncentruje uwagê bardziej na zdolnoci do decydowania o w³asnym ¿yciu ni¿ na uwarunkowaniach niewiadomych, na ukierunkowaniu ku przysz³oci, bogatej w cele
egzystencjalne i wartoci, ni¿ na przesz³oci34. Definiuje tak¿e pojêcie poszukiwania sensu w ¿yciu, które jest jedn¹ ze zmiennych w przeprowadzonym badaniu.
32 K. Popielski, Noetyczny wymiar osobowoci. Psychologiczna analiza poczucia sensu ¿ycia,
Lublin 1994, s. 20.
33 V.E. Frankl, Cz³owiek , dz. cyt., s. 151.
34 Por. Z. Formella, Il vuoto , dz. cyt., s. 23.
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2.2.1. Wola sensu jako mechanizm motywuj¹cy do ¿ycia w pe³ni
Logoterapia postrzega cz³owieka jako istotê, dla której podstawow¹ motywacj¹ jest d¹¿enie do wype³nienia sensu swojego ¿ycia, a nie tylko osi¹gniêcie
poczucia zadowolenia czy zaspokojenia swoich popêdów i impulsów35. Oznacza
to, ¿e celem cz³owieka nie jest d¹¿enie do przyjemnoci czy unikanie bólu, cierpienia, ale poszukiwanie i odnalezienie sensu w ¿yciu36.
To poszukiwanie czêciej prowadzi do stanu wzmo¿onego napiêcia, ani¿eli
pomaga osi¹gn¹æ wewnêtrzn¹ równowagê. Ale to w³anie owo napiêcie stanowi
zasadniczy warunek zdrowia psychicznego37. Wed³ug autora logoterapii, to napiêcie rodzi siê z rozdwiêku, jaki powstaje pomiêdzy tym, co ju¿ osi¹gnêlimy,
i tym, co jeszcze musimy osi¹gn¹æ, albo tym, kim jestemy, a kim byæ powinnimy. W³anie ono jest nieod³¹czn¹ cech¹ ludzkiej natury i jednoczenie niezbêdnym warunkiem zdrowia psychicznego, tym czego cz³owiek naprawdê potrzebuje.
Jest to rodzaj wewnêtrznej walki, by osi¹gn¹æ cel, który zawiera w sobie wartoæ.
Tym, czego jednostka potrzebuje, nie jest wiêc roz³adowanie za wszelk¹ cenê
wewnêtrznych napiêæ, lecz wezwanie do wype³nienia potencjalnego sensu38.
We wspó³czesnym wiecie coraz czêciej ujawnia siê poczucie braku sensu
¿ycia. Ludziom brak wiadomoci celu, dla którego warto by³oby ¿yæ. Towarzyszy temu poczucie wewnêtrznej pustki. Ma siê wra¿enie, ¿e cz³owiek znalaz³ siê
na duchowej pustyni. Frankl taki stan okrela egzystencjaln¹ pustk¹, a jego g³ównym przejawem jest permanentne znudzenie. Czasami sfrustrowana wola sensu
bywa kompensowana wol¹ mocy, a czasem wol¹ przyjemnoci, czyli poprzez
zachowania seksualne39. Jej g³ównymi objawami s¹ brak zainteresowania i brak
podejmowania jakichkolwiek inicjatyw. Te symptomy zwi¹zane s¹ z zaburzeniem
systemu motywacyjnego osoby, z os³abieniem motywacji40.
2.2.2. Poszukiwanie sensu ¿ycia
¯ycie ka¿demu stawia pytania o sens, a jedynym sposobem, aby na nie odpowiedzieæ, jest czuæ siê odpowiedzialnym za swoje ¿ycie. Zgodnie z za³o¿eniami
Frankla, sens w ¿yciu mo¿na odkryæ na trzy sposoby: 1. poprzez twórcz¹ pracê
lub dzia³anie, 2. poprzez dowiadczanie czego  na przyk³ad dobroci, prawdy,

35

Por. V.E. Frankl, Cz³owiek , dz. cyt., s. 157.
Por. tam¿e, s. 170.
37 Tam¿e, s. 157.
38 Por. tam¿e, s. 159.
39 Por. tam¿e, s. 160162.
40 Por. V.E. Frankl, Alla ricerca di un significato della vita. I fondamenti spiritualistici della
logoterapia, Milano 1980, s. 13.
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piêkna; lub kontakt z drugim cz³owiekiem, którego wyj¹tkowoci mo¿emy dowiadczyæ poprzez mi³oæ; 3. poprzez to, jak znosimy nieuniknione cierpienie41.
Nigdy nie powinnimy zapominaæ, ¿e sens ¿ycia mo¿na odnaleæ nawet wtedy,
gdy znajdziemy siê w beznadziejnej sytuacji, twarz¹ w twarz z przeznaczeniem,
którego nie sposób zmieniæ. Jedyne, co mo¿emy wówczas zrobiæ, to byæ wiadkami czego wyj¹tkowego, do czego zdolny jest tylko cz³owiek, a mianowicie przemiany osobistej tragedii w triumf ludzkiego ducha, upadku w zwyciêstwo. W sytuacji, której nie jestemy w stanie zmieniæ  przyk³adem mo¿e byæ którakolwiek
z nieuleczalnych chorób, choæby nieoperacyjny rak  stajemy przed wyzwaniem,
które brzmi: zmieñ samego siebie42.
Logoterapia, zajmuj¹c siê wol¹ sensu, bierze pod uwagê równie¿ wolê ostatecznego sensu, okrelanego nadsensem. W tym aspekcie wiara religijna przyjmuje wymiar wiary w ów nadsens i jest zaufaniem do niego43. Oznacza to, ¿e
w celach terapeutycznych mo¿na wykorzystaæ tak¿e religijne przekonania, opieraj¹c siê na duchowym bogactwie jednostki.
Mówi¹c o poszukiwaniu sensu, nale¿y podkreliæ, ¿e sensu nie mo¿na nadaæ,
trzeba go znaleæ, nie mo¿na go równie¿ wymyliæ, lecz odkryæ. W procesie poszukiwania i odkrywania go kieruje cz³owiekiem sumienie, które Frankl okrela
organem sensu. Mo¿na je zdefiniowaæ jako zdolnoæ tropienia utajonego w ka¿dej sytuacji, niepowtarzalnego i jedynego w swoim rodzaju sensu44.
Poszukiwanie sensu, pytanie o niego jest przywilejem cz³owieka. Jest to przejaw intelektualnej szczeroci i uczciwoci. Frankl podkrela³ nawet, ¿e szczególnym przywilejem m³odoci jest nieprzyjmowanie z góry, ¿e istnieje ustalony sens
¿ycia, ale w³anie mia³e rzucanie mu wyzwania. Tej odwadze musi jednak towarzyszyæ cierpliwoæ45. Potwierdzeniem, jak wa¿n¹ rolê odgrywa to poszukiwanie, niech bêd¹ s³owa Alberta Einsteina, na które czêsto te¿ powo³uje siê sam
Frankl: Cz³owiek, który uznaje swe ¿ycie za bezsensowne, nie jest tylko nieszczêliwy, lecz nieprzystosowany do ¿ycia46.
2.2.3. Autotranscendencja i umiejêtnoæ abstrahowania od siebie samego
Id¹c dalej za autorem logoterapii, mo¿na powiedzieæ, ¿e cz³owieka bardziej
charakteryzuje poszukiwanie sensu ni¿ poszukiwanie samego siebie. Im bardziej
zapominamy o sobie, oddaj¹c siê sprawie czy drugiej osobie, tym bardziej jeste-

41

Por. ten¿e, Cz³owiek , dz. cyt., s. 167168.
Tam¿e, s. 169.
43 Por. V.E. Frankl, Nieuwiadomiony Bóg, t³um. B. Chwedeñczuk, Warszawa 1978, s. 91.
44 Tam¿e, s. 90.
45 Por. tam¿e, s. 169.
46 Tam¿e, s. 179.
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my ludzcy. Im bardziej jestemy zanurzeni i poch³oniêci czym czy kim innym
ni¿ my sami, tym bardziej rzeczywicie stajemy siê sob¹47.
Tê cechê cz³owieka Frankl nazwa³ samoprzekraczaniem ludzkiej egzystencji
lub autotrascendencj¹. Pod tym pojêciem rozumia³, ¿e cz³owiek zawsze kieruje
siê oraz jest kierowany w stronê czego lub kogo innego ni¿ on sam  mo¿e to
byæ zarówno oczekuj¹cy wype³nienia sens, jak i inny cz³owiek, którego spotykamy na swojej drodze. Im bardziej zapominamy o sobie  oddaj¹c siê sprawie,
której pragniemy s³u¿yæ, b¹d te¿ osobie, któr¹ pragniemy kochaæ  tym g³êbsze
jest nasze cz³owieczeñstwo i tym bardziej urzeczywistniamy swój potencja³. To,
co znamy pod nazw¹ samourzeczywistnienia, jest niczym innym, jak nieosi¹galnym celem, z tego prostego wzglêdu, ¿e im bardziej d¹¿ymy do samourzeczywistnienia, tym bardziej siê od niego oddalamy. Innymi s³owy, samourzeczywistnienie mo¿liwe jest wy³¹cznie jako efekt uboczny autotranscendencji48.
Ze zdolnoci¹ przekraczania siebie bardzo silnie zwi¹zana jest umiejêtnoæ
abstrahowania od siebie, która oznacza umiejêtnoæ odrywania siê od siebie. Dla
Frankla egzystencja, czyli istnieæ, oznacza nabraæ dystansu do siebie i stan¹æ
naprzeciwko siebie. Cz³owiek wychodzi na zewn¹trz z wymiaru psychofizycznego i poprzez przestrzeñ duchow¹ powraca do siebie49. Dziêki tej zdolnoci, której
nieod³¹cznym elementem jest poczucie humoru, jest mo¿liwe zdystansowanie siê
od w³asnych lêków, natrêctw50.
2.2.4. Wolnoæ i odpowiedzialnoæ jako wyraz dojrza³oci osobowej
W wietle analizy egzystencjalnej byt ludzki pojmowany jest jako bycie odpowiedzialnym, a ona sama okrela siebie jako analizê skierowan¹ na bycie odpowiedzialnym51. Ale nasza odpowiedzialnoæ za byt jest nie tylko odpowiedzialnoci¹ «w czynie», musi te¿ byæ odpowiedzialnoci¹ «tu i teraz», w konkretnoci danej osoby i w konkretnoci jej ka¿dorazowej sytuacji. Odpowiedzialnoæ
za byt jest zawsze dla nas odpowiedzialnoci¹ ad personam i ad situationem52.
Autentycznoæ egzystencji cz³owieka zaczyna siê tam, gdzie nie ma ju¿ ¿adnego poddania siê popêdom, a koñczy siê w byciu odpowiedzialnym, czyli gdzie
ego decyduje ca³kowicie o sobie53. Oznacza to równie¿, ¿e istota ludzka nie pod47

Tam¿e, s. 106.
V.E. Frankl, Cz³owiek , dz. cyt., s. 166167.
49 Por. A. Gismondi, Autodistanziamento e autotrascendenza. Risorse umane in ogni condizione, w: Il senso come terapia. Fondamenti teoricoclinici della logoterapia di Victor E. Frankl, red.
E. Fizzotti, Mialno 2007, s. 109.
50 Por. V.E. Frankl, Cz³owiek , dz. cyt., s. 184185.
51 Ten¿e, Nieuwiadomiony , dz. cyt., s. 11.
52 Tam¿e, s. 1213.
53 Por. tam¿e, s. 1617.
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lega ca³kowicie zewnêtrznemu warunkowaniu i zewnêtrznym wp³ywom, lecz sama
wiadomie decyduje, czy ulec danym okolicznociom, czy im siê przeciwstawiæ.
Innymi s³owy, ma nieograniczon¹ wolnoæ samookrelania siê. Nie tylko istnieje,
ale nieustannie kszta³tuje swoj¹ egzystencjê, determinuj¹c to, kim w danej chwili
jest i kim bêdzie w nastêpnym momencie54. Cz³owiek wiêc ma wolnoæ sta³ej
przemiany, czyli wznosz¹c siê ponad uwarunkowania, mo¿e zmieniaæ wiat na
lepsze tylko wtedy, gdy jest to mo¿liwe, mo¿e jednak zmieniaæ siebie na lepsze,
wtedy gdy jest to konieczne.
Mówi¹c o wolnoci, nale¿y zaznaczyæ, ¿e Frankl wyró¿nia wolnoæ od czego i wolnoæ do czego. Wolnoæ woli ludzkiej od czego, to wolnoæ od bycia
we w³adzy popêdów, za wolnoæ do oznacza byæ odpowiedzialnym i posiadaæ
sumienie55.
Cz³owiek w wolnoci podejmuje decyzje, które okrelaj¹ drogê poszukiwania i realizacji sensu w³asnego ¿ycia, jednak za ka¿d¹ z nich bierze odpowiedzialnoæ. Poza tym, im bardziej jego dzia³anie ukierunkowane jest na innych, tym
pe³niejsze jest jego cz³owieczeñstwo.
2.3. Fenomen spotkañ i ich wartoæ
W wietle analizy sytuacji spo³ecznej, w której wzrasta m³ody cz³owiek, teraz zostan¹ przedstawione wyniki badañ przeprowadzonych wród m³odych uczestników spotkañ, organizowanych w orodkach duszpasterstwa i formacji duchowej. Celem badañ jest wykazanie, na ile te spotkania pomagaj¹ m³odym w realizacji zadañ ewolucyjnych i w przygotowaniu siê do ¿ycia doros³ego. Podczas
analizy odpowiedzi zweryfikowane zosta³y tak¿e motywacje i oczekiwania, z którymi m³odzi przyje¿d¿aj¹ do tych orodków.
Kwestionariusz zosta³ zastosowany wród m³odych w przedziale wiekowym
1523 lata. W tej grupie 57,5% stanowi¹ osoby w wieku 1519 lat, natomiast
m³odzi pomiêdzy 2023 rokiem ¿ycia to 26,8% badanych. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e w grupie badanych znalaz³y siê tak¿e osoby starsze  powy¿ej 24 lat,
które tworz¹ 14,5%. Zdecydowano siê poddaæ analizie odpowiedzi m³odych z tego przedzia³u wiekowego, by zobaczyæ, jak zmienia siê sposób mylenia m³odych wraz z wiekiem. W sumie, w badaniu wziê³o udzia³ 228 osób. Jedn¹ trzeci¹
stanowi¹ ch³opcy, a dwie trzecie dziewczêta. Dysproporcja wynika z faktu, i¿
w spotkaniach organizowanych w zgromadzeniach ¿eñskich bior¹ udzia³ zasadniczo tylko dziewczêta, natomiast w zgromadzeniach mêskich takie spotkania
przeznaczone s¹ nie tylko dla ch³opców, ale tak¿e dla grup mieszanych.

54
55

V.E. Frankl, Cz³owiek , dz. cyt., s. 193.
Por. tam¿e, s. 195.
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Jeli chodzi o miejsce, sk¹d m³odzie¿ przyjecha³a na spotkanie, to najwiêksz¹ grupê  28,5% stanowi¹ m³odzi pochodz¹cy z miast rednich (25.000100.000
mieszkañców), za 20,2% pochodzi z du¿ych miast, w których jest ponad 100.000
mieszkañców. Jeli chodzi o region pochodzenia, to dominuje województwo l¹skie (24,1%) i województwo mazowieckie (16,2%).
Sporód wszystkich badanych 47% uczêszcza do liceum ogólnokszta³c¹cego, a 35,4% rozpoczê³o ju¿ studia wy¿sze. Ten wynik mo¿e potwierdzaæ pogl¹d,
¿e wród polskiej m³odzie¿y jest wysoka chêæ zdobywania wykszta³cenia, które,
w opinii m³odych, jest konieczne w podjêciu odpowiedzialnych zadañ i osi¹gniêciu ¿yciowego sukcesu.
Dominuj¹ca wiêkszoæ badanych, bo a¿ 75%, pochodzi z rodzin o rednim
statusie ekonomicznospo³ecznym. Tylko jedna osoba oceni³a swoj¹ rodzinê jako
bardzo zamo¿n¹ i jedna jako rodzinê bardzo ubog¹. Pod wzglêdem wykszta³cenia
rodziców widoczne s¹ pewne ró¿nice. Wród ojców najwiêksz¹ grupê stanowi¹
ci, którzy ukoñczyli szko³ê zawodow¹ (40,1%), nastêpnie ci ze rednim wykszta³ceniem (33,5%). Jeli chodzi o matki, to przewa¿a grupa ze rednim wykszta³ceniem (40,8%) oraz z wykszta³ceniem wy¿szym (26,8%). 91% badanych ma przynajmniej jednego brata lub siostrê.
2.3.1. Styl ¿ycia preferowany przez m³odych
W pierwszej czêci kwestionariusza, znalaz³y siê pytania dotycz¹ce idea³ów
i stylów ¿ycia, które m³odzie¿ preferuje, sposobu spêdzania wolnego czasu, zainteresowañ oraz podejcia do obowi¹zków szkolnych. Te pytania maj¹ ogromne
znaczenie w analizowaniu zmiennej takiej jak poczucie sensu. Pokazuj¹ bardzo
wyranie, czy m³ody cz³owiek zdaje sobie sprawê z tego, co dzieje siê w jego
¿yciu, czy sam wiadomie dokonuje wyboru, na ile jest zadowolony ze swojego
¿ycia, a co tak naprawdê chcia³by w nim zmieniæ.
Analizuj¹c tê czêæ odpowiedzi, nale¿y stwierdziæ, ¿e w grupie badanych
znajduje siê m³odzie¿, która osi¹ga w szkole wyniki dobre (55,1%) i bardzo dobre
(37,4%), co wiadczy o tym, ¿e m³odzie¿ czuje siê zmotywowana do zdobywania
wiedzy, jest otwarta na wiat nauki. O zaanga¿owaniu m³odych w obowi¹zki szkolne wiadczyæ mo¿e równie¿ fakt, ¿e wiêkszoæ z nich, prawie 55%, tylko czasami
opuszcza zajêcia i to najczêciej z jakiego konkretnego i wa¿nego powodu.
Ich zaanga¿owanie nie ogranicza siê jednak do zajêæ szkolnych, bowiem 81,6%
badanych w³¹cza siê w ró¿ne zajêcia organizowane poza rodowiskiem szkolnym. Dominuj¹ tutaj znacz¹co grupy i organizacje o charakterze religijnym
(58,3%). Inne propozycje uzyska³y doæ zbli¿one wartoci: grupa muzyczna 
19,8%, sport  19,3%, wolontariat  17,1%, a 12% badanych wskaza³o jeszcze
inne mo¿liwoci ni¿ te zaproponowane w kwestionariuszu.
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Nale¿y tak¿e pokreliæ, ¿e prawie ca³a grupa uczestników badania (95,6%)
odpowiedzia³a pozytywnie odnonie do w³asnego hobby. Ich zainteresowania s¹
bardzo szerokie. Dominuj¹ dziedziny takie jak muzyka, piew, gra na instrumencie, sport, turystyka, podró¿e. Nie brakuje jednak tak¿e zainteresowania ró¿nymi
dziedzinami nauki. Wbrew powszechnym opiniom, na czwartym miejscu znajduje siê sztuka, literatura, poezja, ogólnie mówi¹c kultura. M³odzi czytaj¹, ale i sami
tworz¹ wiersze, dzie³a, o czym otwarcie pisz¹. Do ich zainteresowañ zaliczyæ
mo¿na tak¿e teatr, kino, filmy oraz malarstwo i fotografia. Wyra¿aj¹ równie¿ chêæ
pog³êbiania swojej wiedzy z zakresu teologii, historii Kocio³a i wszystkiego, co
wi¹¿e siê z pog³êbieniem wiary. Nastêpnie wskazuj¹ komputer, Internet, gry komputerowe jako formê spêdzania wolnego czasu. Te wyniki wyranie pokazuj¹, ¿e
mamy do czynienia ze szczególn¹ grup¹ m³odzie¿y, która pragnie rozwijaæ siê
pod wieloma wzglêdami.
Pojêcie tematu hobby nasuwa pytanie, gdzie najczêciej m³odzi spêdzaj¹ wolny
czas. Przewa¿aj¹ca wiêkszoæ, bo a¿ 66%, lubi przebywaæ z przyjació³mi, 46%
preferuje spêdzaæ wolny czas w rodzinie, a 41% po prostu przed komputerem.
Prawie tyle samo m³odych chêtnie uczestniczy w spotkaniach organizowanych
w parafiach. 24% badanych lubi przebywaæ samemu w domu. Pozosta³e propozycje okaza³y siê mniej znacz¹ce. Z tych odpowiedzi mo¿na wnioskowaæ, ¿e pod
tym wzglêdem grupa badanych nie ró¿ni siê zbytnio od ogó³u swych rówieników. Niektóre zajêcia bowiem, takie jak spotkania z przyjació³mi czy komputer,
s¹ typowe dla osób w tym wieku. Charakterystyczne te¿ jest przebywanie samemu w domu, gdy¿ m³ody cz³owiek pragnie w ten sposób odci¹æ siê od problemów
i trudnoci, które napotyka w codziennoci. Ró¿nica pomiêdzy badanymi a ich
rówienikami tkwi w chêtnym uczestniczeniu w spotkaniach parafialnych. Mo¿e
to wyp³ywaæ z potrzeby przebywania we wspólnocie ludzi, którzy myl¹ i ¿yj¹
podobnie, a tak¿e mo¿e to byæ kontynuacj¹ tego, czego m³odzi dowiadczaj¹ na
spotkaniach w orodkach duszpasterskich.
Równie¿ ich hierarchia wartoci ró¿ni siê pod kilkoma wzglêdami od tej powszechnie uznawanej przez m³odych. Na czym polega jej wyj¹tkowoæ? Tak jak
wczeniej zosta³o to zaprezentowane, dla wiêkszoci m³odych Polaków najwy¿sz¹ wartoci¹ jest rodzina. Dla badanej grupy rodzina jest tak¿e bardzo wa¿na,
jednak dla 88,6% badanych najwa¿niejszy w ¿yciu jest Bóg i wiara. Na drugim
miejscu znajduje siê, ju¿ zgodnie z danymi ogólnie dostêpnymi, mi³oæ (76,3%)
i rodzina (74,1%). 30,7% jako bardzo wa¿n¹ wskaza³o przyjañ, a 18,4%  zdrowie. Natomiast takie wartoci jak sukces w ¿yciu, przyjemnoæ, dobra praca czy
pieni¹dze ocenione zosta³y jako drugorzêdne. Mo¿na w tym miejscu postawiæ
hipotezê, ¿e w tym systemie wartoci widoczny jest wp³yw formacji prowadzonej
w omawianych orodkach.
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Tab. 1. Wartoci
Propozycje wartoci

Iloæ osób

%

Bóg i wiara

202

88,6%

Mi³oæ

174

76,3%

Rodzina

169

74,1%

Przyjañ

70

30,7%

Zdrowie

42

18,4%

Sukces ¿yciowy

11

4,8%

Przyjemnoæ

6

2,6%

Dobra praca

5

2,2%

Pieni¹dze

2

0,9%

Mówi¹c o wartociach, nale¿y wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e w³anie rodzina jest
pierwsz¹ szko³¹, w której m³ody cz³owiek uczy siê wybieraæ pewne idea³y i wartoci oraz byæ im wiernym. W opisie sytuacji spo³ecznej zaznaczono, ¿e m³odzie¿, mimo ró¿nych uwarunkowañ, nadal bardzo ceni zdanie swoich rodziców
i równie¿ w tej grupie 47,8% postrzega swoich rodziców jako pierwszy autorytet
i docenia pomoc i wsparcie, jakie otrzymuje w rodzinie. Ciekawe jest, ¿e taki
pogl¹d wyra¿a 57,3% badanych ch³opców.
W odpowiedziach otwartych m³odzi podkrelaj¹ najczêciej w osobie rodzica rolê nauczyciela, tego, który uczy jak ¿yæ, który wspiera i s³u¿y pomoc¹, szczególnie w trudnych chwilach, ¿e mog¹ na niego liczyæ. 42,5% badanych docenia
swoich rodziców tylko pod pewnymi wzglêdami i taki pogl¹d najczêciej wyra¿aj¹ dziewczêta. Podkrelaj¹ przyjañ, mi³oæ i troskê, z jak¹ siê spotykaj¹ ze strony
swych najbli¿szych. Jednoczenie jednak dostrzegaj¹ wiele s³aboci i niekonsekwencji w ich postêpowaniu, w ich podejciu do wartoci. Widz¹ bardzo jasno ich
braki i z tego te¿ powodu nie uwa¿aj¹ ich za autorytet, kogo, na kim mo¿na siê
wzorowaæ. Jest to bardzo wyrane w uzasadnieniu, dlaczego m³odzie¿ tak, a nie
inaczej, ocenia swych najbli¿szych. Uwidacznia siê w tym zarówno zmys³ krytyczny, charakterystyczny dla tego wieku, jak i zdolnoæ obiektywnego postrzegania osoby rodzica. Tylko 8,8% badanych osób nie dowiadcza na co dzieñ pomocy ze strony swoich najbli¿szych, co najczêciej t³umaczone jest z³¹ relacj¹
miêdzy dzieckiem a rodzicami lub po prostu jej brakiem. St¹d widzimy, ¿e generalnie m³odzi doceniaj¹ wk³ad, jaki rodzice wnosz¹ w ich wychowanie, jednocze-
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nie s¹ bardzo wymagaj¹cy wobec pierwszych wychowawców. Czêsto b³êdy, wady
czy po prostu niekonsekwencja w postêpowaniu staj¹ siê powodem, ¿e m³odzi
badani nie do koñca chc¹ byæ podobni w przysz³oci do swych rodziców, co wyrazi³o 57% osób. Natomiast zupe³nie przeciwne zdanie mia³o 13,6%.
Zgodnie z odpowiedziami, 49% badanych okrela siebie jako osoby zadowolone ze swego ¿ycia, a 43% jako zadowolone po czêci. W grupie zadowolonych
przewa¿aj¹ ch³opcy (56,6% jest zadowolonych i 38%  po czêci) nad dziewczêtami (wród których rozk³ad procentowy jest odwrotny ni¿ u ch³opców). Mimo,
i¿ tak wysoki procent badanych zasadniczo jest zadowolonych z ¿ycia, to jednak
znajduj¹ w sobie co, co chcieliby zmieniæ. Najwiêksza grupa  38,6% chcia³aby
zmieniæ w sobie pewne cechy charakteru, nastawienie do niektórych spraw, czy
rozwin¹æ jakie zdolnoci. Prawie 26% chcia³oby co zmieniæ w relacjach z innymi ludmi, najczêciej z najbli¿szymi. M³odzi badani chcieliby na przyk³ad byæ
bardziej otwarci na innych. Pewna grupa (16,7%) chcia³aby wyeliminowaæ ze
swego ¿ycia niektóre wady czy s³aboci, a tyle samo osób chcia³oby zmieniæ pracê, mieszkanie, wyjæ za m¹¿ czy mieæ wiêcej wolnego czasu. Inne propozycje
zmian, dotycz¹ce relacji z Bogiem, zrozumienia w³asnego powo³ania czy odkrycia radoci w ¿yciu znalaz³y siê na dalszych miejscach. 13% nie chce niczego
zmieniaæ, a 2,2% nie potrafi³o okreliæ, co chcia³oby zmieniæ.
Godnym uwagi jest równie¿ fakt, i¿ prawie 70% badanych zastanawia siê
nad w³asnym ¿yciem, co mo¿e wskazywaæ na to, ¿e chc¹ oni byæ w pe³ni wiadomi swojego postêpowania, swoich wyborów, a tak¿e tego, w któr¹ stronê zmierza
ich ¿ycie. Pomiêdzy tym pytaniem a pytaniem o zadowolenie w ¿yciu istnieje
znacz¹ca dla badañ korelacja, to znaczy 41,8% osób zastanawiaj¹cych siê nad
w³asnym ¿yciem jednoczenie jest zadowolonych z tego, jak ono przebiega. Na
tej podstawie mo¿na przypuszczaæ, ¿e mo¿liwoæ refleksji pomaga odkryæ zadowolenie i poczucie spe³nienia w ¿yciu. Pokazuje tak¿e, i¿ m³odzi, którzy ciesz¹
siê swoim ¿yciem, chêtnie siê nad nim zastanawiaj¹.
Cz³owiek nie zawsze jest w stanie stawiæ czo³o wszystkim sytuacjom w codziennoci, odnaleæ w³aciwy sens i znaczenie wydarzeñ. Mo¿e to prowadziæ do
poczucia frustracji, która w konsekwencji mo¿e powodowaæ poczucie pustki egzystencjalnej i byæ przyczyn¹ popadania w depresjê. Te stany czêsto poprzedza
poczucie znudzenia i zmêczenia. Jest to zjawisko doæ charakterystyczne dla okresu
dojrzewania. Jednak przeprowadzone badania nie potwierdzaj¹ tego, poniewa¿
z wyników wyranie widaæ, ¿e dla badanej m³odzie¿y nie jest to zjawisko popularne. W ¿yciu 46,9% badanych osób momenty znudzenia pojawiaj¹ siê rzadko,
a 29,4% czasami miewa takie chwile, kiedy wszystko doko³a wydaje siê nie mieæ
sensu. 11,8% za nigdy nie dowiadcza takiego stanu, a ¿ycie jest dla nich wielk¹
przygod¹. W chwilach, kiedy jednak pojawiaj¹ siê momenty znudzenia, m³odzi
reaguj¹ w ró¿ny sposób. Na pierwszym miejscu znajduj¹ siê dwie odpowiedzi

190

KS. ZBIGNIEW FORMELLA SDB, S. M. AMATA EKERT

zupe³nie przeciwstawne. Z jednej strony, m³odzi chc¹ wtedy spotkaæ siê z przyjació³mi, a z drugiej, zamkn¹æ siê we w³asnym pokoju. Znacz¹c¹ grupê stanowi¹
m³odzi, którzy po prostu id¹ spaæ, by zabiæ poczucie nudy.
Najbardziej skrajn¹ form¹ reagowania na poczucie pustki i braku sensu s¹
pojawiaj¹ce siê myli samobójcze. W tej grupie najwiêcej osób (28,5%) chce cieszyæ siê ¿yciem, które postrzega jako piêkne, a myl, ¿eby je skróciæ nigdy siê nie
pojawia. 24,6% badanych stwierdzi³o tylko, ¿e nie miewa takich myli, a u 17,1%
m³odych pojawiaj¹ siê one bardzo rzadko.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e m³odzie¿ z badanej grupy radzi sobie
z poczuciem frustracji i znudzenia, gdy¿ takie momenty nie wp³ywaj¹ na ich globalne spojrzenie na w³asne ¿ycie i wiat. Charakteryzuje tych m³odych ludzi optymizm i pozytywne podejcie do przysz³oci.
2.3.2. Sens i poczucie odpowiedzialnoci w ¿yciu m³odego cz³owieka
Analiza badañ pokazuje równie¿ bardzo wyranie, ¿e m³odzi potrafi¹ nadaæ
konkretny cel w³asnemu dzia³aniu. Tak to postrzega 67,5% badanych, 8,3% nigdy siê nad tym nie zastanawia³o, a 21,5% nie potrafi tego stwierdziæ. Tylko jedna osoba nie ma okrelonego celu w tym, co robi. Równie¿ na pytanie: Czy
czujesz, ¿e Twoje ¿ycie ma sens? 58,3% odpowiedzia³o twierdz¹co, natomiast
37,7% miewa czêsto takie poczucie, jednak bywaj¹ równie¿ chwile, kiedy ¿ycie
wydaje siê im bezsensowne. W aspekcie poszukiwania sensu wa¿ne pytanie dotyczy³o równie¿ tego, czego m³odzi najbardziej pragn¹ w ¿yciu. Tu odpowiedzi
oscylowa³y wokó³ pojêcia mi³oci i przyjani. 41,2% badanych pragnie spotkaæ
ukochan¹ osobê i za³o¿yæ szczêliw¹ rodzinê. Podobn¹ liczebnie grupê (40,8%)
stanowi¹ ci, którzy przede wszystkim pragn¹ pog³êbiæ swoj¹ relacjê z Bogiem,
z której wyp³ywa³oby ¿ycie zgodne z Jego wol¹. M³odzi w tej grupie czêsto te¿
podkrelali pragnienie osi¹gniêcia wiêtoci i ¿ycia wiecznego. 28,5% osób bardzo konkretnie mówi³o o pragnieniu szczêcia i zdrowia. Wród odpowiedzi pojawia³y siê tak¿e realizacja celów i marzeñ, czyli studia, dobra praca, jak równie¿ pomoc i s³u¿ba innym. Tylko dwie osoby nie wiedzia³y, czego pragn¹ najbardziej w ¿yciu.
W wietle logoterapii i za³o¿eñ Frankla z poczuciem sensu wi¹¿e siê bardzo
cile pojêcie odpowiedzialnoci. W badanej grupie 65% m³odych czuje siê odpowiedzialnymi za w³asne ¿ycie w ka¿dej sytuacji, a 31% tak czuje tylko w sytuacjach, kiedy mog¹ sami decydowaæ o sobie. Godnym uwagi jest fakt, ¿e 50%
badanych, podejmuj¹c wa¿ne decyzje, modli siê i prosi Boga o wiat³o, 35% prosi
o radê przyjació³, a 26% zawsze radzi siê rodziców, gdy¿ oni s¹ najlepszymi doradcami w ich opinii. 28% czasami pyta o zdanie innych, jednak to zasadniczo nie
ma wp³ywu na sam¹ decyzjê. Prawie 23% szuka pomocy i wiat³a na spotkaniach,
o których mowa w tym artykule. Odpowiedzi te wiadcz¹, ¿e m³odzi czuj¹ siê
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odpowiedzialni za swoje ¿ycie, jednak to nie wyklucza czerpania z m¹droci i dowiadczenia innych. O ich poczuciu odpowiedzialnoci za w³asne ¿ycie wiadczy
tak¿e fakt, ¿e 51% sporód badanych wie, co chcia³oby robiæ za 10 lat, ma nawet
konkretne plany, które chcia³oby zrealizowaæ. Drug¹ znacz¹c¹ grupê stanowi¹
osoby, które zastanawia³y siê ju¿ nad tym, jednak nie potrafi¹ jeszcze sprecyzowaæ swoich planów. Konfrontuj¹c te odpowiedzi ze zmienn¹ wieku, mo¿na stwierdziæ, ¿e grupê najbardziej zdecydowan¹ stanowi¹ najstarsze osoby poród badanych. Wysoki procent w tym wzglêdzie stanowi¹ tak¿e osoby w przedziale wiekowym 1519 lat.
2.3.3. Prawdziwoæ hipotez i realny wp³yw spotkañ na formacjê m³odego
cz³owieka
Zestawienie ze sob¹ dwóch lub trzech zmiennych mo¿e daæ tak¿e szersze
spojrzenie na badan¹ grupê. W tym celu, obok hipotezy g³ównej, która dotyczy³a
bezporednio wp³ywu spotkañ na m³odzie¿, postawiono równie¿ hipotezy operacyjne, szczegó³owe. W stwierdzeniu prawdziwoci hipotez pos³u¿ono siê tabelami korelacji i testem Pearsona.
Pierwsza hipoteza: M³odzi, którzy maj¹ hobby i potrafi¹ cieszyæ siê ¿yciem,
nie maj¹ trudnoci w odnalezieniu sensu swojego ¿ycia i w robieniu projektów na
przysz³oæ podczas analizy zosta³a potwierdzona. W celu sprawdzenia, czy istniej¹ znacz¹ce dla analizy korelacje zestawiono ze sob¹ odpowiedzi na niektóre pytania. Na przyk³ad po³¹czenie ze sob¹ pytania: Czy zdarza Ci siê byæ znudzonym/¹ ¿yciem? i Czy to, co robisz ma jaki okrelony sens? daj¹ rezultat potwierdzaj¹cy tezê, bowiem m³odzi, którzy rzadko czuj¹ siê znudzeni ¿yciem,
a wrêcz przeciwnie postrzegaj¹ je jako wielk¹ przygodê potrafi¹ jednoczenie okreliæ cel tego, co robi¹. Inne wartociowe dla badañ po³¹czenie, tworz¹ pytania
dotycz¹ce poczucia znudzenia i postrzegania sensu w ¿yciu. W tym przypadku
m³odzi, którzy nie s¹ znudzeni ¿yciem, potrafi¹ dostrzec tak¿e sens, jaki ono w sobie
zawiera. Nasuwa siê tu jeszcze inny wniosek, ¿e mo¿e m³odzi ciesz¹ siê ¿yciem
dlatego, ¿e wiedz¹, ¿e ma ono sens. Na podstawie tych obserwacji mo¿na twierdziæ, ¿e poczucie nudy ma du¿y wp³yw na dostrzeganie sensu w ¿yciu m³odych
ludzi i istnieje silna korelacja pomiêdzy tymi zmiennymi.
Zaanga¿owanie w obowi¹zki szkolne mo¿e byæ oznak¹, ¿e m³ody cz³owiek
postrzega swoje ¿ycie jako ciekawe i stymuluj¹ce  to druga hipoteza operacyjna,
która przez zestawienie pytania Czy zdarza Ci siê byæ znudzonym w ¿yciu?
z wynikami w szkole zostaje potwierdzona. Pozytywna korelacja istniej¹ca pomiêdzy nimi wyranie pokazuje, ¿e zaanga¿owanie w codzienne obowi¹zki ma
wp³yw na to, jak postrzegane jest w³asne ¿ycie, bowiem osoby, w ¿yciu których
rzadko albo nigdy nie pojawiaj¹ siê momenty znudzenia i osi¹gaj¹ce dobre lub
bardzo dobre wyniki w szkole stanowi¹ a¿ 80% wszystkich badanych.
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Kolejna z serii hipotez szczegó³owych brzmia³a: M³odzi, którzy dowiadczaj¹ pomocy i wsparcia u swoich rodziców, ³atwiej przechodz¹ przez okres dorastania i nie maj¹ trudnoci z pozytywnym spojrzeniem na w³asn¹ przysz³oæ. Jest to
prawda ogólnie przyjmowana, jednak w badaniach postanowiono to sprawdziæ.
Analiza w tym wypadku wykaza³a, ¿e po³owa osób znajduj¹cych oparcie u swoich rodziców rzadko dowiadcza poczucia znudzenia w swoim ¿yciu. Autorytet
i oparcie w rodzicach sprawia, ¿e m³odzi bez wiêkszego problemu odnajduj¹ sens
w swoim ¿yciu. Równie¿ 70% sporód tych, którzy na co dzieñ mog¹ liczyæ na
pomoc rodziców, nie miewa myli samobójczych, a 57% m³odych ma tak¿e konkretne plany na przysz³oæ. Widaæ tutaj bardzo wyranie, jak wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ rodzice w procesie dorastania swych dzieci.
Ostatnia hipoteza szczegó³owa dotyczy poczucia sensu w ¿yciu i bycia odpowiedzialnym i brzmi: M³odzi, którzy odkryli znaczenie i sens swojego ¿ycia, maj¹
mniejsz¹ trudnoæ lub wcale jej nie maj¹ w opracowaniu w³asnego projektu na
przysz³e ¿ycie oraz odznaczaj¹ siê wysokim poczuciem odpowiedzialnoci. W tym
przypadku mo¿liwe s¹ dwa po³¹czenia zmiennych. Pierwsze dotyczy poczucia
sensu i tego, co m³ody cz³owiek pragnie robiæ za 10 lat. Wyniki, jakie otrzymano
s¹ jednoznaczne. Ponad po³owa ankietowanych dostrzega ów sens, jednoczenie
konkretny plan na przysz³oæ i ufa, ¿e bêdzie mo¿liwe zrealizowanie go. Wysoki
jest tak¿e procent osób, które czêsto dostrzegaj¹ sens w swoim ¿yciu i zastanawia³y siê ju¿ nad przysz³oci¹, ale nie wiedz¹ jeszcze konkretnie, co bêd¹ robiæ.
Drugie skrzy¿owanie pytañ dotyczy poczucia sensu i bycia odpowiedzialnym za
swoje ¿ycie. 76,5% sporód osób, które czuj¹ siê odpowiedzialne za ¿ycie, jednoczenie potrafi jasno powiedzieæ, ¿e ich ¿ycie ma sens.
W tych zestawieniach mo¿na znaleæ jeszcze wiêcej korelacji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, s¹ one jednak drugorzêdne dla wyników badañ. Ostatni element w tej czêci artyku³u stanowi analiza pytañ dotycz¹cych bezporednio
motywacji i oceny spotkañ, o których mowa, dotyczy bowiem celu badañ, jak
równie¿ hipotezy ogólnej: Ró¿ne spotkania organizowane przez zgromadzenia
i instytuty ¿ycia konsekrowanego pomagaj¹ m³odym Polakom uczestnicz¹cym
w nich w ich poszukiwaniu sensu ¿ycia, w tworzeniu w³asnej to¿samoci, jak równie¿ w planowaniu dalszego ¿ycia. Analiza tutaj przebiega³a na dwóch poziomach. Pierwszy dotyczy³ motywacji i oczekiwañ, z którymi m³odzi przyje¿d¿ali
do orodków, drugi za bezporednio oceny spotkania.
W grupie badanych przewa¿aj¹ osoby, które 23 razy do roku uczestnicz¹
w takich spotkaniach, a prawie 31% to osoby, które uczestnicz¹ pierwszy raz
(por. tab. 2). Wród badanych znajduj¹ siê tak¿e osoby (31%), które odwiedzaj¹
wiêcej ni¿ jeden orodek tego typu.
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Tab. 2. Jak czêsto uczestniczysz w spotkaniach?
Uczestnictwo w spotkaniach

Iloæ osób

%

W ka¿dym spotkaniu
organizowanym w tym domu

31

13,6

Raz w miesi¹cu

20

8,8

23 razy w roku

79

34,6

Raz w roku

28

12,3

Jestem tu pierwszy raz

70

30,7

Na decyzjê o uczestnictwie w takim spotkaniu mia³y wp³yw ró¿ne czynniki.
Najwiêkszy procent (36%) stanowi¹ osoby, którym to spotkanie zaproponowa³
kolega lub kole¿anka. Na drugim miejscu znajduje siê ksi¹dz w parafii lub siostra
zakonna (25%), 16,2% dowiedzia³o siê o nim w Internecie, 25% dowiedzia³o siê
jeszcze w inny sposób.
Godne uwagi s¹ wyniki analizy dotycz¹cej samej motywacji przyjazdu. Prawie po³owa uczestników podczas spotkania pragnie pog³êbiæ swoj¹ relacjê z Bogiem, pog³êbiæ wiarê. Pragnie równie¿ wiêcej czasu powiêciæ na modlitwê i refleksjê. 36,4% pragnie uciec choæ na chwilê od rzeczywistoci, oderwaæ od codziennych problemów i w ten sposób wyciszyæ siê, odpocz¹æ, odzyskaæ
wewnêtrzn¹ równowagê. Dla 20,6% m³odzie¿y wa¿na jest mo¿liwoæ poznania
siebie, poszukiwania wartoci, sensu ¿ycia i jednoczenie pragnienie rozeznania
swojego powo³ania. Prawie tyle samo osób przyje¿d¿a ze wzglêdu na ludzi, których tu spotyka, znajomych, siostry i braci, a 16% badanych przeje¿d¿a z potrzeby serca, dlatego, ¿e podoba im siê w tym miejscu lub po prostu z ciekawoci.
Inne powody, dla których m³odzi uczestnicz¹ w spotkaniach, to treci i wartoci,
które s¹ im przekazywane, poszukiwanie relacji z innymi ludmi, chêæ zawarcia
nowych znajomoci lub zachêta innych. 1,3% badanych nie potrafi³o okreliæ
motywu, dlaczego znaleli siê w tym miejscu. Jak widaæ z opisu, motywy s¹ ró¿ne, ale mo¿na wnioskowaæ, ¿e m³odzi szukaj¹ g³êbi w swoim ¿yciu, chc¹ autentycznie wierzyæ, rozwijaæ siebie, odpowiedzialnie potraktowaæ swoje powo³anie.
Nie wystarczy jednak tylko przybyæ na takie spotkanie, maj¹c pewne oczekiwania. Wa¿ne jest, z czym m³odzie¿ wyje¿d¿a, co ze sob¹ zabiera, czym siê cieszy. W tabeli poni¿ej mo¿na zobaczyæ, co m³odzi ceni¹ w nich najbardziej. Najczêciej podkrelaj¹ fakt, ¿e spotkania pomagaj¹ im w poznawaniu siebie, kim s¹,
i jednoczenie stawaæ siê lepszymi ludmi. Dziêki nim m³odzi czêsto widz¹, ¿e
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mo¿na ¿yæ inaczej ni¿ proponuje wiat, ¿e istniej¹ tak¿e inne wartoci i idea³y,
którymi warto kierowaæ siê ¿yciu. Wielu m³odych docenia równie¿ mo¿liwoæ
poznania nowych, interesuj¹cych ludzi, jak równie¿ atmosferê panuj¹c¹ podczas
spotkania.
Tab. 3. Co daj¹ Ci tego typu spotkania?
Co daj¹ Ci tego typu spotkania?

Iloæ osób

%

Nowe znajomoci.

56

24,6%

Mogê pos³uchaæ ciekawych ludzi.

32

14,0%

Jest du¿o radoci, piewu, itd.

82

36,0%

109

47,8%

10

4,4%

Poznajê nowe wartoci, nowe idea³y,
które nadaj¹ sens ¿yciu.

100

43,9%

Pomagaj¹ mi stawaæ siê lepszym
cz³owiekiem.

123

53,9%

Pomagaj¹ mi odkrywaæ to, kim jestem.

114

50,0%

1

0,4%

23

10,1%

Widzê, ¿e mo¿na ¿yæ inaczej, ni¿ wiat
proponuje.
Uczê siê ¿ycia od moich starszych
kolegów i rówieników.

Nic.
To tylko inna forma spêdzenia czasu.
Inne.

94,3% uczestnicz¹cych, jakby jednomylnie, stwierdzi³o, ¿e dostrzegaj¹ pozytywny wp³yw tych spotkañ na ich ¿ycie, szczególnie w odniesieniu do tego,
kim s¹ i kim siê staj¹ dziêki nim (44,7%). Dostrzegaj¹ w sobie zmiany na lepsze,
jakie siê w nich dokonuj¹, mo¿liwoæ wyciszenia i zastanowienia nad w³asnym
¿yciem. Wród odpowiedzi powtarza siê tak¿e mo¿liwoæ poznania nowych wartoci (30,3%). Nabieraj¹ przez to nowego spojrzenia na rzeczywistoæ i, jak czêsto sami to podkrelaj¹, choæ przez moment ¿ycie wydaje im siê lepsze i ³atwiejsze. Jest to zwi¹zane z tym, ¿e wielu z nich (28,5%) podczas tych spotkañ odpoczywa, ³aduje na nowo swoje akumulatory, nape³nia siê radoci¹ i optymizmem,
który pomaga dostrzegaæ pozytywne strony ¿ycia i cieszyæ siê nim. Wa¿na jest
dla nich tak¿e mo¿liwoæ pog³êbienia relacji z Bogiem, zmienia siê tak¿e ich po-
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dejcie do wiary (26,8%). Maj¹c te¿ czas na refleksje, wielu z nich (14,5%) wykorzystuje go na odkrywanie swojego powo³ania. Ma to te¿ pozytywny wp³yw na
decyzje i wybory, których dokonuj¹. Wp³yw spotkañ widz¹ te¿ w relacjach z innymi, które umacniaj¹ siê, pog³êbiaj¹ (9,6%). Tylko 1 osoba nie potrafi³a okreliæ, w jaki sposób te spotkania wp³ywaj¹ na ni¹ i na jej ¿ycie.
Wiêkszoæ m³odych, widz¹c, jak wiele czerpie z tych spotkañ, najchêtniej
zaproponowa³aby udzia³ w nich wszystkim (41,7%) albo przynajmniej niektórym
(51,8%). Podkrelaj¹ w tym momencie najczêciej atmosferê spotkañ pe³n¹ radoci, która sprawia, ¿e cz³owiek w inny sposób mo¿e spêdziæ wolny czas. Godny
uwagi jest tutaj nacisk na dowiadczenie, czyli bardziej na prze¿ywanie ni¿ na
poznanie. Na drugim miejscu znajduje siê dowiadczenie obecnoci Pana Boga
w ciszy i na rozwa¿aniu, podczas gdy Jego poznanie poprzez proponowane treci
i duchowy rozwój znajduje siê pod koniec listy. Na trzecim miejscu znajduje siê
mo¿liwoæ poznania nowych ludzi i pog³êbienie relacji ju¿ istniej¹cych, co w konsekwencji prowadzi i jednoczenie pog³êbia dowiadczenie bycia we wspólnocie
pe³nej akceptacji, zrozumienia i przyjani. Natomiast poznanie siebie, us³yszenie
nowych treci, schodzi na dalszy plan. Niektóre osoby, proponuj¹c uczestnictwo
w takiej inicjatywie, zwróci³yby uwagê na to, komu je proponuj¹. Tylko 3 osoby
nie potrafi³y sprecyzowaæ swojej odpowiedzi.
Wynika z tego jasno, ¿e m³odzi szukaj¹ miejsc, gdzie otrzymaj¹ pomoc w odkryciu w³asnej to¿samoci i gdzie naucz¹ siê prze¿ywaæ ¿ycie w sposób pe³ny
i godny. Chc¹ czuæ siê akceptowani i otwieraæ siê na bogactwo wiata i ludzi,
którzy tworz¹ ich rzeczywistoæ.
Ostatnie pytanie dotyczy³o okrelenia celu swojego ¿ycia. By³o to pytanie
bardzo wa¿ne, gdy¿ w ten sposób mo¿na by³o sprawdziæ, na ile zmieni³o siê spojrzenie m³odych w tym wzglêdzie po spotkaniu, podobne pytanie, bowiem, zosta³o zadane w pierwszej czêci. Po spotkaniu przewa¿aj¹ca liczna uczestników
(65,8%) jako ¿yciowy cel okreli³a ¿ycie w zgodzie z Bogiem, które prowadzi do
wiêtoci i w konsekwencji daje ¿ycie wieczne. Tylko 11% jako g³ówny cel wskaza³o szczêcie w pojêciu ogólnym. Zmniejszy³ siê tak¿e nieznacznie procent osób,
które w ¿yciu pragn¹ kochaæ i byæ kochane, czyli stworzyæ szczêliw¹ rodzinê,
dowiadczyæ wartoci prawdziwej przyjani. 22% badanych wi¹¿e cel ¿yciowy
z poznaniem siebie, rozwojem swoich mo¿liwoci, co w efekcie daje mo¿liwoæ
ukoñczenia studiów, znalezienie pracy. Tylko 4,8% po spotkaniu nie by³o w stanie okreliæ, co jest ich celem w ¿yciu.
Bez w¹tpienia konfrontacja odpowiedzi na oba pytania oraz analiza tej czêci
badañ potwierdzaj¹ prawdziwoæ hipotezy g³ównej, ¿e m³odzi uczestnicy spotkañ pragn¹ w swym ¿yciu kierowaæ siê autentycznymi wartociami, które nie
tworz¹ tylko iluzji szczêcia, ale pozwalaj¹ go naprawdê dowiadczyæ, pomimo
trudnoci. Owszem jest prawd¹, ¿e m³odzie¿ jest niekonsekwentna w swoich de-
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cyzjach i postêpowaniu, ale jest to przywilej m³odoci. Oni ucz¹ siê, poznaj¹, co
znaczy prawdziwie ¿yæ.
3. SUGESTIE NOWYCH ROZWI¥ZAÑ
Wyniki badañ przedstawiaj¹ pozytywny obraz m³odych. Nasuwa siê wiêc
pytanie, czy mamy tu do czynienia z inn¹, z lepsz¹ m³odzie¿¹? Odpowied jest
jedna. To jest to samo m³ode pokolenie, tyle tylko, ¿e uczestnicy spotkañ otrzymuj¹ konkretn¹ pomoc w procesie dorastania. Ci m³odzi, bardziej sk³onni do refleksji, maj¹ wiadomoæ, ¿e w wielu sytuacjach sobie nie radz¹, ¿e czêsto brak
im wiedzy i dowiadczenia, by znaleæ w³aciwe rozwi¹zanie czy odpowied na
zbyt trudne pytanie. Chodzi tu o ludzi m³odych, którzy w³anie rozpoczêli lub s¹
ju¿ w trakcie procesu formacji ca³ej osobowoci, ze szczególnym naciskiem na
rozwój duchowy. Jest to potencja³, który trzeba rozwin¹æ. Na co jednak zwróciæ
uwagê, co zrobiæ, by nie przechyliæ wszystkiego w drug¹ stronê, by formowaæ,
ale nie deformowaæ, by kszta³ciæ, ale nie przekszta³ciæ w istotê zale¿n¹ od doros³ych, by rozwijaæ, a nie zniewalaæ. Jest to trudne zadanie, które wymaga nie
tylko dobrych pomys³ów i inicjatyw, ale przede wszystkim nieustannej refleksji
nad tym, co jest proponowane m³odym, ci¹g³ej konfrontacji w³asnej wiedzy z istniej¹cym stanem rzeczywistoci. W zwi¹zku z tym warto zaproponowaæ kilka
rozwi¹zañ i sugestii, bêd¹cych owocem konfrontacji wyników badañ.
3.1. Wa¿noæ relacji pomiêdzy duszpasterzami a uczestnikami spotkañ
Bez w¹tpienia misja osób duchownych, organizatorów spotkañ w orodkach
formacji duchowej jest znacz¹ca. Jak¹ rolê jednak mog¹ przyj¹æ wobec tych m³odych? Nie zast¹pi¹ im przecie¿ rodziców, nawet jeli ci zupe³nie nie wywi¹zuj¹
siê ze swoich obowi¹zków. Nie mog¹ stan¹æ wobec m³odych tak¿e jako ich koledzy czy rówienicy, poniewa¿ sam fakt, kim s¹ z powo³ania, czyni to niemo¿liwym. Kim wiêc mog¹ byæ dla tych m³odych ludzi? Odpowied nasuwa siê jedna:
wychowawcami, formatorami, którzy jednoczenie poprzez swoj¹ postawê i wiadectwo ¿ycia reprezentowaæ bêd¹ autorytet godny uwagi i naladowania. Oznacza to, ¿e osoba duchowna, poprzez relacjê interpersonaln¹, towarzyszy m³odemu cz³owiekowi w jego poszukiwaniu ¿yciowej drogi, wspiera go w drodze do
wybranego celu, zostawiaj¹c mu pe³n¹ wolnoæ. Jak wiêc mo¿na realizowaæ ideê
wychowania, edukacji w orodkach formacji duchowej?
Wed³ug Frankla, edukacja w ujêciu prewencyjnopromocyjnym rozumiana
jest jako antidotum na pustkê egzystencjaln¹. Celem jej jest rozwin¹æ odpowiedzialnoæ i zdolnoæ podejmowania decyzji u m³odego cz³owieka. Autor logoterapii podkrela³ tu istotn¹ rolê dialogu sokratesowego, gdzie mi³oæ wyra¿a siê
w zdolnoci zaakceptowania drugiej osoby tak¹, jaka jest. Zaprasza³ do posta-
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wienia w centrum dzia³ania edukacyjnego nie tyle przekazu wiadomoci, treci
czy norm postêpowania, co pobudzenie m³odego cz³owieka do wiadomego wybierania zgodnego z sumieniem. rodkiem do osi¹gniêcia tego celu winna byæ
relacja pomiêdzy osobami wychowawcy i wychowanka, oryginalna relacja pomiêdzy ja a wiatem zewnêtrznym, pomiêdzy sumieniem a znaczeniem odkrywanym w sytuacji, pomiêdzy rzeczywistoci¹ a mo¿liwociami, które s¹ w niej
ukryte, pomiêdzy osob¹ a wartociami, pomiêdzy tym, kim dana osoba jest a tym,
kim powinna byæ56.
D. Bruzzone, rozwijaj¹c tê myl Frankla, powo³a³ siê na s³owa Michai³a Bachtina  rosyjskiego historyka i krytyka literatury, który opracowa³ teoriê dialogu:
Stajê siê wiadomy samego siebie i stajê siê sob¹ tylko wtedy, gdy odkrywam
siebie przed drugim cz³owiekiem i przez niego. Najbardziej istotne akty, które
tworz¹ samowiadomoæ, okrelone s¹ przez relacjê z drug¹ wiadomoci¹. ( )
Egzystencja cz³owieka (zarówno ta zewnêtrzna jak i ta wewnêtrzna) jest najg³êbsz¹ komunikacj¹. Byæ oznacza komunikowaæ. ( ) Nie mogê staæ siê sob¹ bez
drugiego cz³owieka [t³um. A.E.]57. Zatem wychowawca, formator ma w tym
wzglêdzie s³u¿yæ m³odemu cz³owiekowi jako lustro w poznaniu samego siebie.
Relacja ta musi siê te¿ odznaczaæ empati¹ i zrozumieniem dla drugiej osoby.
Warto wiêc zastanowiæ siê, co zrobiæ, by by³a ona jeszcze pe³niejsza i bardziej
pomocna. Thomas Gordon w procesie wychowawczym proponuje ideê aktywnego s³uchania. Jego teoria skierowana jest przede wszystkim do rodziców, ale mo¿e
byæ pomocna tak¿e w pracy innych osób. Oznacza to, ¿e mo¿na j¹ dostosowaæ
tak¿e do pos³ugi osób duchownych w orodkach formacyjnych. Na czym polega
ta metoda wychowawcza? Ma ona na celu polepszenie i pog³êbienie relacji istniej¹cej pomiêdzy rodzicami a dzieæmi, czyli tak¿e pomiêdzy wychowawcami a wychowankami, poprzez u³atwienie komunikacji, dialogu. Komunikacja otwarta
i szczera to podstawowy element dobrych relacji z drugim cz³owiekiem. Zawiera
w sobie podwójny cel: zrozumieæ i byæ zrozumianym. W tym wzglêdzie bardzo
wa¿na jest empatia, która pozwala osobie s³uchaj¹cej dostrzec, co dzieje siê w osobie mówi¹cej, odczuæ, czego dowiadcza wewnêtrznie i w odpowiedzi daæ interpretacjê tego, co cz³owiek dostrzeg³ i zrozumia³58.
Dynamika aktywnego s³uchania polega na zrozumieniu wiadomoci, któr¹
wys³a³ rozmówca. W tym celu Gordon proponuje 5 technik. Jako pierwsze i najwa¿niejsze wymienia milczenie lub inaczej bierne s³uchanie. Nie jest mo¿liwe
56

Por. G. Ronco, Z. Formella, A. Salvatore, Un dialogo a più voci. Uno psicologo, un pedagogista e uno psichiatra a confronto con la logoterapia, Ricerca di senso 4(2006), s. 423.
57 D. Bruzzone, Il metodo dialogico da Socrate a Frankl. Sulla natura educativa del processo
logoterapeutico, Ricerca di senso 1(2003), s. 22.
58 Por. T. Gordon, Relazioni efficaci. Come costruirle, come non pregiudicarle, w: Partenze
per educare alla pace, red. D. Novara, Molfetta 2005, s. 33.
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s³uchanie w sposób efektywny, podczas gdy mówi siê lub myli o tym, co mo¿e
zostaæ powiedziane dalej. Nastêpnie podkrela akcentowanie uwagi, w którym
bardzo wa¿ny jest kontakt wzrokowy z rozmówc¹. To jednak nie wystarczy, by
osoba mówi¹ca czu³a siê s³uchana i rozumiana. Dlatego zwraca uwagê na tak
zwane s³owa otwieracze, które zachêcaj¹ rozmówcê do kontynuowania swojej
wypowiedzi. Nale¿¹ do nich takie zwroty, jak: aha, powa¿nie, to ciekawe.
To sprawia, ¿e osoba czuje siê s³uchana. Dla zweryfikowania, czy rozmówca zosta³ dobrze zrozumiany, konieczny jest feedback  pi¹ta technika aktywnego s³uchania, której zadaniem jest odtworzenie poprzez parafrazê myli i uczuæ, wypowiedzianych przez osobê mówi¹c¹59.
Gordon wymienia tak¿e ró¿ne bariery, które czêsto cz³owiek buduje podczas
dialogu. Do nich nale¿¹: gro¿enie, ostrzeganie, prawienie kazañ, dawanie sugestii, os¹dzanie, krytykowanie czy interpretowanie tego, co mówi rozmówca. Istnieje nawet pu³apka odgrywania roli zbawcy wobec rozmówcy, to znaczy, ¿e podaje siê mu gotowe rozwi¹zanie problemów. Wtedy skutek jest odwrotny. W rzeczywistoci rozmówca staje siê jeszcze bardziej bezradny wobec swych trudnoci,
ni¿ wczeniej.
Autor ten wymienia równie¿ niektóre b³êdy pope³niane podczas dialogu. Do
nich nale¿y na przyk³ad traktowanie drugiego cz³owieka jako ród³o informacji,
wyolbrzymianie lub minimalizowanie uczuæ rozmówcy, popieszanie i wyprzedzanie wypowiedzi rozmówcy, interpretowanie i analizowanie informacji us³yszanej. Jak mówi sam Gordon, te b³êdy wiêcej mówi¹ o osobie, która s³ucha,
ni¿ o osobie, która mówi60.
Równie¿ Frankl bardzo mocno podkrela³, ¿e s³uchanie m³odych ma funkcje
terapeutyczn¹ i prewencyjn¹ w stawianiu czo³a problemom, które m³ody cz³owiek napotyka61. Stworzenie wiêc warunków komunikacji empatycznej ze strony
osób zaanga¿owanych w formowanie i wychowywanie m³odej istoty, pozwala
wejæ w wiat jej myli i uczuæ, a jednoczenie odpowiedzieæ na to bezwarunkow¹ akceptacj¹ i pozwoliæ poczuæ siê m³odemu przyjêtym i zrozumianym.
3.2. Propozycja stworzenia ekipy prowadz¹cych spotkania
i towarzysz¹cych m³odym
Do g³ównych oczekiwañ ze strony m³odych wobec organizatorów spotkañ
nale¿¹ zarówno zrozumienie i bezwarunkowa akceptacja, jak równie¿ wiadectwo w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Nie jest jednak ³atwo sprostaæ wszystkim
tym wymogom. Od strony ludzkiej wi¹¿e siê to z posiadaniem zarówno ogromnej
59

Por. tam¿e, s. 3738.
Por. tam¿e, s. 4243.
61 Por. V.E. Frankl, Le radici della logoterapia. Scritti giovanili 19231942, Roma 2000, s. 3031.
60
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wiedzy, jak i wielu ró¿nych umiejêtnoci. Nie sposób je wszystkie rozwin¹æ w równym stopniu, w zwi¹zku z tym rodzi siê sugestia stworzenia ekipy osób organizuj¹cych takie spotkania. Ekipa ta dawa³aby mo¿liwoæ wzajemnego uzupe³niania
siê. Ka¿dy mia³by konkretn¹ rolê i zakres dzia³ania. Podzia³ ten nie dotyczy jednak wymiaru duchowego. W tej kwestii od ka¿dej osoby zaanga¿owanej w orodku oczekuje siê g³êbokiej wiary, wyp³ywaj¹cej z autentycznej relacji z Chrystusem, wiarygodnego wiadectwa ¿ycia g³oszonego treciami i wartociami.
Jak pisze M. Dziewiecki, pomagaæ m³odzie¿y mog¹ owocnie tylko ci wychowawcy, którzy w dojrza³y sposób radz¹ sobie z w³asnym ¿yciem. ( ) Nie
mo¿na daæ tego, czego samemu siê nie posiada. Wychowawca to kto, kto potrafi
w szlachetny i b³ogos³awiony sposób ¿yæ nawet w twardej rzeczywistoci62.
Wspó³praca w ekipie mobilizuje te¿ ka¿dego do ci¹g³ej pracy nad sob¹, nad
w³asnym rozwojem. Poza tym osoby, uzupe³niaj¹c siê wiedz¹ i przygotowaniem
z ró¿nych dziedzin, zapewni³yby kompetentnoæ pomocy m³odym ludziom.
Faktem jest równie¿, ¿e w spotkaniach uczestniczy niekiedy du¿a grupa ludzi, co uniemo¿liwia jednej osobie bycie do dyspozycji ka¿dego uczestnika. Wiêcej osób w ekipie zwiêksza mo¿liwoæ dotarcia do ka¿dego z przybywaj¹cych do
orodka. Daje to te¿ m³odemu cz³owiekowi mo¿liwoæ wyboru, przed kim pragnie otworzyæ swój wiat wewnêtrznych prze¿yæ, radoci i rozterek. Daje te¿
mo¿liwoæ kierownictwa duchowego, czyli m³ody uczestnik mo¿e liczyæ nie tylko na jednorazowe wys³uchanie, ale na konkretne prowadzenie, towarzyszenie na
drodze jego poszukiwañ. Taki formator móg³by staæ siê dla m³odej osoby autorytetem i punktem odniesienia. Nale¿y tu jednak powtórzyæ stwierdzenie, ¿e wychowawca wychowuje tylko w takiej mierze, w jakiej jego obecnoæ i przyk³ad
s¹ wiarygodnym modelem63.
Proces pomagania m³odemu cz³owiekowi staæ siê bardziej wiadomym tego,
czego pragnie i jaki chce byæ w przysz³oci, znaleæ sens i w³aciwy kierunek
w swoim ¿yciu, rozwija w nim umiejêtnoæ realistycznego mylenia i programowania w³asnej przysz³oci. W tym celu proponuje siê figurê orientatora, który
pomaga³by zrozumieæ m³odemu cz³owiekowi w³aciwe znaczenie ¿yciowego projektu, w którym praca staje siê okazj¹ do nieustannego dojrzewania w poszukiwaniu sensu, i który pomaga dostrzec prawdziw¹ wartoæ wykonywanego zawodu64. Osoba orientatora mog³aby wchodziæ w sk³ad ekipy prowadz¹cej spotkania
i realizowaæ swoj¹ funkcjê na dwóch p³aszczyznach. Pierwsza dotyczy³aby informowania, czyli dostarczenia zainteresowanej osobie konkretnych informacji zwi¹zanych z realnymi mo¿liwociami kszta³cenia i formacji w danym kierunku, jak
równie¿ o mo¿liwociach zatrudnienia. Wskaza³aby tak¿e predyspozycje i cechy
62
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charakteru potrzebne do wykonywania takiej czy innej profesji. Druga p³aszczyzna, to umo¿liwienie zainteresowanej osobie rozwoju cech i zdolnoci na poziomie poznania, emocji, zachowañ i moralnoci, które u³atwi¹ osi¹gniêcie dojrza³oci w podejmowaniu decyzji, tak aby m³ody cz³owiek umia³ w sposób wiadomy
i odpowiedzialny wykorzystaæ uzyskane wiadomoci65. Taka pomoc nie zmieni³aby rzeczywistej sytuacji, w której znajduje siê m³oda osoba, ale da³aby jej mo¿liwoæ dzia³ania w wolnoci i odpowiedzialnoci, by nie zatraciæ podstawowego
sensu w³asnego istnienia.
3.3. Przewaga dowiadczenia nad poznaniem w procesie dojrzewania
Ostatnia propozycja edukacyjna zwi¹zana jest bezporednio z organizacj¹
spotkañ. Z wyników badañ mo¿na wnioskowaæ, ¿e m³odzie¿ bardziej ceni mo¿liwoæ dowiadczenia pewnych rzeczywistoci ani¿eli tylko ich poznanie. W dzisiejszym wiecie, w którym jednostka zalewana jest ró¿nymi informacjami, wartociami, podnietami pochodz¹cymi ze wiata mediów, bardzo trudno jest pozostaæ sob¹. W zwi¹zku z tym, zadaniem pokolenia ludzi doros³ych jest uwra¿liwiæ
i uszlachetniæ sumienie, wiadomoæ m³odych, tak by jednostka potrafi³a dostrzec
wyzwania zawarte w pojedynczych sytuacjach i by we w³aciwy sposób na nie
odpowiedzia³a66. F. Casella mówi nawet o wychowaniu do sumienia, wiadomoci globalnej, która bêdzie coraz bardziej czujna na rzeczywistoæ wspó³zale¿noci. Wskazuje on niektóre wartoci, do których powinno siê wychowywaæ m³ode
pokolenie. Zalicza do nich prostotê w zwyczajach, umiarkowanie i zdolnoæ znoszenia niedostatku. Oznacza to, ¿e m³ody cz³owiek powinien nauczyæ siê robiæ
bez, czyli nale¿y tak wzmocniæ jego osobowoæ, by by³ w stanie wybieraæ na
podstawie w³asnych potrzeb, nie staj¹c siê niewolnikiem w³asnych pragnieñ wywo³anych przez ró¿norodne prowokacje konsumpcyjne, jak równie¿ by zwraca³
uwagê na potrzeby innych67. Osi¹gniêcie tego celu jest mo¿liwe, poprzez wytworzenie u m³odych mentalnoci wra¿liwej na ludzi odtr¹conych przez spo³ecznoæ,
z marginesu, pozostawionych we w³asnej nêdzy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e chodzi tu
o edukacjê do przekraczania samego siebie i abstrahowania od siebie, od w³asnych potrzeb i pragnieñ, wed³ug idei Frankla. Niestety, jak mówi sam autor logoterapii, wartoci nie mo¿na nauczyæ, one musz¹ byæ prze¿yte. To, co mo¿e zrobiæ nauczyciel, to daæ swoim uczniom w³aciwy przyk³ad, przyk³ad powiêcenia
i osobistego oddania poszukiwaniu, prawdzie i nauce [t³um. A.E.]68. I to dotyczy
równie¿ organizatorów w orodkach duszpasterstwa m³odych. Nie wystarczy
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wskazaæ wartoci, trzeba pomóc je uczyniæ swoimi. Dlatego warto podczas przygotowania spotkania zastanowiæ siê, jak umo¿liwiæ prze¿ycie ich we w³asnym
wnêtrzu. Ta sugestia jest punktem wyjcia dla organizatorów, gdy¿ nie da siê podaæ jednej konkretnej propozycji, która pasowaæ bêdzie do ka¿dego rodzaju spotkania i poruszanej tematyki.
Cz³owiek potrzebuje drugiego cz³owieka, by tak naprawdê poznaæ siebie.
Ten fakt mo¿e staæ siê wa¿nym dowiadczeniem w ¿yciu m³odego cz³owieka,
który otwiera siê nie tylko na organizatorów spotkañ, ale tak¿e na innych jego
uczestników. Czêciej mo¿e nawet to oni bêd¹ stanowiæ to lustro, w którym bêdzie siê przegl¹da³ m³ody cz³owiek. Dlatego warto te¿ daæ m³odym mo¿liwoæ
spotkania siê miêdzy sob¹, w szczeroci, w poczuciu akceptacji i zrozumienia,
w otwartoci jednego na drugiego. Jednak do takiej formy spotkania trzeba te¿
m³odych przygotowaæ.
W aspekcie dowiadczenia rodzi siê jeszcze jedna sugestia, dotycz¹ca czasu
pomiêdzy spotkaniami. M³odzi, wracaj¹c do swoich rodowisk, czêsto po krótkim ju¿ czasie czuj¹, ¿e ich energia do ci¹g³ego zmagania siê z codziennoci¹
prawie siê wyczerpa³a, ¿e pojawiaj¹ siê coraz to nowe problemy, dla których nie
znajduj¹ rozwi¹zañ. £¹czy siê to z faktem, ¿e m³odzie¿ du¿o czasu spêdza przed
komputerem i proponuje stworzenie strony internetowej, na której m³odzi bêd¹
mogli dalej konsultowaæ siê z organizatorami spotkañ, jak równie¿ z osobami,
które czêsto zapraszane s¹ w zwi¹zku z konkretn¹ tematyk¹. Da³oby to mo¿liwoæ zweryfikowania us³yszanych treci z rzeczywistoci¹ codziennego ¿ycia.
Warto tak¿e pomyleæ, czy nie stworzyæ miejsca, gdzie m³odzi ludzie mieliby mo¿liwoæ, zawsze gdy zajdzie taka potrzeba, udaæ siê z prob¹ o pomoc,
gdzie by³yby kompetentne osoby ca³y czas do ich dyspozycji. To prawda, ¿e nie
zast¹pi siê im domu, rodziny, ale mo¿na stworzyæ warunki, gdzie mog¹ siê udaæ,
gdy rzeczywistoæ oka¿e siê dla nich zbyt trudna.
ZAKOÑCZENIE
Wyniki przedstawionych badañ to dowód na to, ¿e  towarzysz¹c wspó³czesnej m³odzie¿y  mo¿na byæ wiadkiem, jak m³odzi wychowuj¹ siê na dobrych,
wartociowych ludzi. Trzeba im po prostu stworzyæ konieczne warunki, w których znajd¹ zrozumienie i poczucie bezpieczeñstwa, ale te¿ gdzie spotkaj¹ osoby,
które bêd¹ od nich m¹drze i konsekwentnie wymagaæ. To jest rola i zadanie dla
osób duchownych pracuj¹cych w orodkach formacji. Jest to du¿a odpowiedzialnoæ, któr¹ jednak wiat doros³ych musi podj¹æ. To doroli tworz¹ rzeczywistoæ,
w której wzrasta m³ody cz³owiek, dlatego do nich nale¿y zadanie pomocy w odnajdywaniu siê w niej. W czasach, gdy dziesiêæ przykazañ straci³o dla wielu na
swej wa¿noci, cz³owiek musi mieæ mo¿noæ us³yszenia dziesiêciu tysiêcy przykazañ, utajonych w dziesiêciu tysi¹cach sytuacji, z jakimi styka siê w ¿yciu. Wów-
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czas nie tylko jego ¿ycie bêdzie mu siê jawiæ jako sensowne, lecz sam bêdzie
równie¿ zabezpieczony przed konformizmem i uleganiem przemocy69. Przedstawiona analiza badañ mo¿e staæ siê punktem wyjcia do refleksji, na co zwróciæ
uwagê, co pog³êbiæ, a co zmieniæ, by spotkania z m³odzie¿¹ uczyniæ jeszcze bardziej owocne, a zaproponowane sugestie drogowskazem, gdzie szukaæ jeszcze
lepszych rozwi¹zañ.
YOUNG POLES IN SEARCH OF REAL VALUES AMONG THE CLERGY. ANALYSIS OF RESEARCH IN THE LIGHT OF V. E. FRANKLS LOGOTHERAPY
Summary
This article aims at describing the reality in which young Poles live and grow up, as well as the
challenges they have to face, posed by modern times and the changes taking place in their country,
Europe and the whole world. We also consider how to participate in the process of young peoples
growing up. One opportunity is meetings organized by youth pastoral centers run by religious orders and institutes of consecrated life.
The article presents the results of research carried out in 13 youth pastoral centers in the year
2007/2008. One variable, a search for meaning in life, is especially analyzed. In the difficult period
of growing up, young people often ask themselves the very first existential questions, such as Who
am I?, What do I live for?, What is the sense of the things I do?, Where do I belong in the
world?
It is necessary for adults to accompany young people throughout this complex process of
growing up, offering them support and help. However, there arises the question of the extent to
which one can interfere in the development of particular people and the shaping of their personality
through content and values influencing their way of perceiving the world and themselves.
The analysis of this research can serve as a starting point for reflection on things that need to
be emphasized, elaborated or changed, so that the meetings with young people can be even more
fruitful and the proposed suggestions point to better solutions.
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