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Streszczenie  

 

W dobie hedonizacji człowieka i świata, który banalizuje ludzkie więzi i pozbawia je 

prawdziwych i autentycznych wartości wolontariat, jest postawą godną uznania do 

naśladowania. Aktualnie zachodzące przemiany w świecie, wśród nich zaś zwłaszcza 

zainteresowanie człowiekiem, zwrócenie uwagi na obywatelski sens odpowiedzialności 

i  partycypacji w życiu społecznym oraz potrzeba integracji osób zagrożonych ekskluzją 

społeczną sprawiają, że wolontariat oraz związany z nim etos służby, solidarności 

i  bezinteresowności w działaniu stają się niezbędnymi filarami społeczeństwa oraz skutecznym 

narzędziem wychowania dzieci i  młodzieży.  

W ostatnich latach zauważamy widoczny rozwój ilościowy i jakościowy instytucji 

wolontariatu chrześcijańskiego w misji i działalności Kościoła katolickiego w naszym kraju. 

Ogromne zasługi na polu propagowania idei wolontariatu ma Caritas Polska i Caritas 

diecezjalne. Z ich inicjatywy powstają Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas – 

udowadniając, że wolontariat jest propozycją aktualną dla wszystkich. Wśród młodych 

obywateli, zauważa się coraz częściej zachowania wskazujące na gotowość młodych do 

podejmowania chrześcijańskiego wolontariatu, dlatego Szkolne Koła Caritas – jako 

specyficzna forma wolontariatu - która skupia dzieci i młodzież - bardzo szybko stały się 

ewenementem w skali światowej.        

 Kościół w Polsce od 1995 r. cieszy się rozwojem młodzieżowego wolontariatu 

działającego w formie Szkolnych Kół Caritas. Są one organizacjami uczniowskimi, 

działającymi na terenie szkoły, które włączają się w działalność charytatywną i  opiekuńczą, 

prowadzoną przez Caritas diecezjalną i parafialną. Wychodzą w ten sposób naprzeciw 

naturalnej potrzebie aktywności dzieci i młodzieży w duchu miłości bliźniego. Są ponadto 

wyrazicielem idealizmu ludzi młodych oraz ich pragnienia nadania głębszego sensu swemu 

życiu.  Stały się tym samym nieocenionym narzędziem kształtowania w młodzieży „wyobraźni 

miłosierdzia” a co za tym idzie budowania „cywilizacji miłości”. 
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Podjęty w niniejszej rozprawie problem badawczy związany jest z zagadnieniem 

możliwości wychowawczych Szkolnych Kół Caritas. Problematyka pracy koncentruje się 

wokół następujących pytań: w jakim stopniu organizacje młodzieżowych Szkolnych Kół 

Caritas są odpowiednim narzędziem, które posłuży jako pomoc w  wychowywaniu i rozwijaniu 

młodego pokolenia Polaków? Jaki potencjał kryje w sobie ta forma aktywności 

wolontariackiej? Jakie w końcu możliwości, szanse i perspektywy dla ludzi dorastających oraz 

ich wychowawców daje zaangażowanie w pracę chrześcijańskiego wolontariatu Caritas? 

Problematyka ta jest ważna i aktualna zarówno ze względów poznawczych, jak i praktycznych. 

Wydaje się bowiem, iż poznanie specyfiki młodzieżowych kół Caritas może pomóc w odkryciu 

w nich skutecznej formy kształtowania osobowości oraz postaw prospołecznych młodzieży. 

Tym samym podejmując tę kwestię, niniejsza rozprawa pragnie wpisać się w nurt 

współczesnego myślenia o wychowaniu. Inspirację do opracowania tego zagadnienia stanowi 

również fakt, że choć Szkolne Koła Caritas obchodzą już 25-lecie istnienia w Polsce, do tej 

pory nikt nie podjął się naukowej analizy wychowawczej roli wolontariatu, realizowanej 

w  ramach młodzieżowej wspólnoty Caritas w ujęciu katechetyczno-pastoralnym.  

W niniejszej rozprawie zastosowano zasadniczo metodę analizy i interpretacji 

materiałów źródłowych oraz metodę porównawcza. Sposobem postępowania badawczego stała 

się przede wszystkim wszechstronna analiza treści zebranych opracowań oraz tzw. obserwacja 

towarzysząca uzyskana dzięki osobistemu zaangażowaniu w prowadzenie Szkolnych Kół 

Caritas. Istotne z punktu widzenia celu tej pracy stały się analizy źródeł historycznych, 

teologicznych oraz społeczno-prawnych. Do źródeł tych zaliczyć należy m.in.: nauczanie 

Kościoła katolickiego, zwłaszcza zaś teksty Soboru Watykańskiego II, wypowiedzi papieży 

okresu posoborowego, inne dokumenty Stolicy Apostolskiej, a także publikacje Konferencji 

Episkopatu Polski oraz listy pasterskie polskich biskupów. Ponadto szczególnie ważne stało się 

gruntowne przeanalizowanie literatury przedmiotu na temat wolontariatu oraz Szkolnych Kół 

Caritas, w  tym dokumentów i podręczników metodycznych dla wychowawców. Odniesienie 

wniosków wypływających z tej analizy do obserwacji oraz zdobytego doświadczenia pracy 

w  omawianych organizacjach pozwoliło wskazać ich specyfikę jako cennego narzędzia 

wychowania młodego pokolenia, wspierającego podstawowe środowiska wzrastania młodzieży 

w wypełnianiu powierzonych jej zadań. 

Zarysowana problematyka, cel oraz założenia niniejszej rozprawy zostały 

zaprezentowane w trzech rozdziałach. Pierwszy z nich ma charakter historyczno-opisowy. 

Przybliżone w nim zostały Szkolne Koła Caritas jako przykład kościelnego wolontariatu. 

Posługując się metodą krytyki źródłowej, przeprowadzono naukową refleksję dotyczącą 
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rozwoju idei wolontariatu w kontekście historycznym i społecznym. Ukazane zostały także 

biblijne inspiracje, teologiczne podstawy oraz główne idee nauczania kościelnego na temat 

chrześcijańskiego wolontariatu i posługi charytatywnej. W dalszej części tego rozdziału 

dokonano charakterystyki Szkolnych Kół Caritas z uwzględnieniem ich genezy, podstawy 

prawnej, jak również istoty i specyfiki tej formy zaangażowania charytatywnego młodzieży. 

W  rozdziale tym ukazane zostały również elementy wyróżniające wolontariat Szkolnych Kół 

Caritas spośród wielu innych dostępnych dziś form pracy charytatywnej. Wnioski płynące z 

pierwszego rozdziału niniejszej rozprawy potwierdzają, iż nasilająca się dzisiaj marginalizacja 

wychowania chrześcijańskiego, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i szkolnej, powoduje, że 

Kościół katolicki stoi przed trudnym zadaniem wzbudzenia zainteresowania oraz chęci 

uczestnictwa dzieci i młodzieży w pracy charytatywnej. Dokonana w tej części pracy analiza 

dowiodła, że Szkolne Koła Caritas stanowią dla Kościoła cenne narzędzie rozwijania 

i  kształtowania świata wartości młodych ludzi. Zaprezentowana charakterystyka celów działań 

SKC ukazała, że we wszystkich podejmowanych inicjatywach w centrum zainteresowań jest 

zawsze człowiek potrzebujący pomocy, słaby, odrzucony i  cierpiący. Wolontariat rozwijany 

w duchu chrześcijańskim jest zatem troską o dobro drugiego człowieka oraz narzędziem 

odbudowy sensu służby społecznej, skutecznej pomocy bliźniemu, jak również etosu 

solidarności i odpowiedzialności za innych. Analiza zjawiska wolontariatu, dokonana 

w  pierwszej części niniejszej rozprawy, pozwoliła dowieść, że w założeniach Szkolnych Kół 

Caritas bardzo silnie wpisany jest aspekt wychowania i rozwoju młodych ochotników.  

Rozdział drugi pracy poświęcony został przestrzeni rozwoju osobistego młodzieży. 

Wychodząc od ukazania funkcji wspomagającej, jaką pełnią Szkolne Koła Caritas w procesie 

wychowania na płaszczyźnie szkoły, rodziny i parafii, poruszone zostały m.in. kwestie 

odkrywania tożsamości w okresie adolescencji, z uwzględnieniem specyfiki okresu dorastania, 

a następnie ukazano wpływ angażowania się w służbę wolontariacką na rozwój emocjonalny, 

moralny i religijny dorastających uczniów. Treści powyższego rozdziału uzupełnione zostały 

o  omówienie sposobów prewencji, które Szkolne Koła Caritas podejmują w celu zaradzenia 

problemom utrudniającym młodzieży kształtowanie tożsamości. Analiza dokonana w drugim 

rozdziale tej pracy dowiodła, że Szkolne Koła Caritas niezaprzeczalnie pełnią istotną rolę 

w  osobistym rozwoju wolontariusza. Przede wszystkim zwrócono uwagę na to, iż wychowanie 

przez wolontariat Caritas polega na rozwijaniu tego, co jest w człowieku dobre. Ponadto 

dowiedziono, że preferowane w SKC integralne wychowanie człowieka jako podstawę do 

osiągnięcia dojrzałej osobowości wskazuje drogę formacji, dzięki której młody człowiek 

potrafi zrozumieć, kim jest oraz jakie ma wartości. Dzięki temu staje się zdolny do afirmacji 
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siebie i drugiego człowieka. Wychowanie realizowane w Szkolnych Kołach Caritas stanowi 

zatem pomoc w „scalaniu” młodego człowieka, w jego dojrzewaniu i pokonywaniu 

niedoskonałości. Dobrze zorganizowany wolontariat młodzieżowy skutkuje pozytywnymi 

zmianami zachodzącymi w  życiu wolontariusza. Korzyści dotyczą bezpośrednio osoby 

wolontariusza, sprzyjają usprawnieniu jego umiejętności intrapsychicznych, a także 

przyczyniają się do poszerzania jego świadomości i służą szeroko rozumianemu 

samorozwojowi. 

Treścią trzeciego i ostatniego rozdziału niniejszej rozprawy stała się przestrzeń rozwoju 

społecznego. Szkolne Koła Caritas zostały tu ukazane jako narzędzia socjalizacji młodzieży, 

wspomagające aktywność społeczną oraz wpływające na interakcje społeczne dorastających 

wolontariuszy. Dzięki przeprowadzonej w tej części pracy analizie zaangażowanie młodzieży 

w służbę Szkolnych Kół Caritas zostało zaprezentowane, jako jedna z istotnych dróg edukacji 

do uczestnictwa w życiu społecznym. Posłużyło temu omówienie zadań rozwojowych, które 

uczniowie mają możliwość realizować poprzez pracę wolontariusza. Ważnym elementem stała  

się również prezentacja podstawowych zasad wychowania społecznego, dzięki którym Szkolne 

Koła Caritas stają się odpowiednim narzędziem wychowania do dojrzałości społecznej 

młodzieży. Nie ulega więc wątpliwości, że dobrowolna aktywność ochotnicza sprzyja 

budowaniu więzi międzyludzkich, opartych na zaufaniu i współpracy, które przyczyniają się 

do społecznej integracji oraz zapewniają wspólnocie wszechstronny rozwój. Problematyka 

dotycząca relacji w okresie adolescencji oraz wpływu wspólnoty Szkolnych Kół Caritas na 

kształtowanie interakcji dorastającej młodzieży stały się przedmiotem zainteresowania 

ostatniej części tej pracy. Zauważono tu, że integracyjna rola wolontariatu przejawia się przede 

wszystkim w  zapobieganiu wykluczeniu poszczególnych jednostek, a to wpływa na ich relacje 

z innymi. Bliskie i głębokie więzi są bowiem ważnym czynnikiem w dążeniu do samorozwoju 

młodego człowieka i wskaźnikiem jego zdrowia psychicznego. Praca wolontariacka zawiązuje 

zaś, integruje i niejednokrotnie odnawia międzyludzkie relacje. 

Podsumowując, trzeba stwierdzić, że problematyka podjętego w niniejszej rozprawie 

zagadnienia nie została oczywiście w pełni wyczerpana, przede wszystkim ze względu na jego 

rozległość. Praca ta stanowi jednak nowatorską próbę ukazania możliwości wychowawczych 

Szkolnych Kół Caritas. Jest również inspiracją do podjęcia w przyszłości pogłębionego studium 

nad tym tematem, np. realizując empiryczny opis tego fenomenu.    

 Reasumując treści zaprezentowane w niniejszej rozprawie, należy podkreślić, że 

w  każdym człowieku tkwią pewne potrzeby. Wśród wielu z nich jest także potrzeba rozwoju, 

stawania się w pełni człowiekiem, która dotyczy m.in. wymiaru duchowego, psychicznego 
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i  społecznego. Organizacje Szkolnych Kół Caritas zapraszają swych wychowanków do 

uruchomienia wielu sfer ich życia, a tym samym – do urzeczywistnienia się jako osoba ludzka. 

Stanowią one dzięki temu szczególną formę wychowania w duchu miłości bliźniego, 

wspierając wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży w wymiarze zarówno intelektualnym, 

psychicznym, społecznym, estetycznym, moralnym, jak i duchowym. Formacja dzieci 

i  młodzieży w ramach Szkolnych Kół Caritas w Polsce przynosi zatem nie tylko dla Kościoła, 

ale również dla całego społeczeństwa, w którym Kościół się uobecnia, nieocenione korzyści 

wychowawcze, przyczyniając się do zwalczania w nich postaw egoistyczno-hedonistycznych. 

Szkolne Koła Caritas stają się dla dorastającej młodzieży miejscem, w którym dostrzega się 

zmiany rozwojowe. Co więcej, uwzględniając je, stwarza się możliwość do efektywnego 

i  konstruktywnego wykorzystania ich potencjału, angażując młodych w działania 

prospołeczne. Dzięki temu adolescenci aktywnie rozwijają swoją osobowość, kształtują 

tożsamość oraz coraz lepiej włączają się w struktury społeczne, ucząc się jednocześnie 

odpowiedzialności za zmiany zachodzące na różnych poziomach życia. 

 

Słowa kluczowe: wolontariat, wychowanie, adolescencja, Szkolne Koła Caritas. 
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