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Recenzja pracy Kazimierza Szewczyka  
pt. „Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej”. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Łódź 1999, ss. 175.  

 

W procesie kształcenia nauczycieli istotne jest nie tylko zdobycie kwalifikacji 

niezbędnych do pracy w określonego typu szkole, ale także gotowość do ich ustawicznego 

doskonalenia, zarówno poprzez samokształcenie, jak i aktywne uczestniczenie w dyskusjach, 

konferencjach, kursach. Jedną z form nauczycielskiej pracy samokształceniowej jest 

czytelnictwo fachowej literatury. Z pewnością do takich dzieł można zaliczyć recenzowaną 

książkę, która po raz pierwszy została wydana w 1998 roku. Drugie wydanie (1999) można 

jeszcze nabyć, zwłaszcza w księgarniach akademickich. Warto tę książkę promować jako 

bardzo dobrą lekturę wszelkich studiów, na pewno można włączyć do kanonu literatury 

pedagogicznej i polecić nauczycielom wszystkich specjalności – każdy z nich jest 

wychowawcą zarazem. Swoją codzienną postawą wychowawczą oddziałuje na dzieci  

i młodzież.  

W zawodzie nauczycielskim oprócz zamiłowania i kompetencji formalnych, 

nieodzowne jest uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, poza 

tym „... główna rzecz to czytanie”, jak już w XVIII stuleciu podkreślił, rozważając obowiązki 

nauczycielskie znakomitej rangi reformator – Stanisław Konarski.  

K. Szewczyk w formie dziesięciu (komplementarnych i zwieńczonych 

podsumowaniem) seminariów przedstawił zarys etyki nauczycielskiej – której najwyższym 

dobrem jest wychowanie człowieka mądrego. Ukazał wyniki badań, obrazujące zarówno 

hierarchię wartości cenionych przez nauczycieli (podkreślając nadmierną skłonność do zbyt 

formalistycznego traktowania swoich zawodowych powinności), jak i wskazując, że młodzież 

bardzo szanuje szczerych, bezpośrednich i przede wszystkim wyrozumiałych nauczycieli. 

Konflikt wartości Autor egzemplifikuje ciekawymi, także z aplikacyjnego względu 

sytuacjami wychowawczymi, do których przemyślenia zachęca swoich czytelników. 

Próbując rozważyć pojęcie człowieka mądrego konstatuje – jest nim jednostka 

odpowiedzialna, myśląca według wartości moralnych, dążąca do ich urzeczywistnienia. 
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Wybór zawodu nauczycielskiego jest decyzją moralną. Musi być przemyślany, a decyzja 

wolna. Nauczyciel nie może odstąpić od realizacji naczelnej wartości etyki nauczycielskiej – 

wychowania człowieka mądrego. Analizując wartości – odpowiedzialność i sprawiedliwość, 

Szewczyk zwrócił uwagę na ich wzajemne relacje i zależności. Podkreślił ścisły związek 

odpowiedzialności z godnością, którą ujął w perspektywie osobowej, własnej, zawodowej. 

Może warto zacytować jeden z wniosków: „nauczyciel, który traci godność własną, traci 

także zawodową i odwrotnie – wychowawca, który utracił godność społeczną, traci też 

godność indywidualną”. 

Kazimierz Szewczyk zaznaczył, iż nauczyciel dążąc do najwyższego dobra nie może 

lekceważyć moralnych aspektów relacji osobowych, np. lojalności wobec ucznia. Wśród 

„siedmiu grzechów głównych” polskiego nauczyciela wymienił – autorytaryzm, pychę, 

humorzastość, nieuctwo, postawę gorliwego służbisty, depersonifikację uczniów, brak odwagi. 

W seminarium zatytułowanym „Tolerancja i wyrozumiałość” podpowiada, jak im 

przeciwdziałać. Przypomina godną naśladowania postawę wychowawczą Janusza Korczaka  

i cenne – zaczerpnięte z „Prawa dziecka do szacunku” myśli tego znanego, nie tylko 

pedagogom wychowawcę sierot. 

Powołaniem edukacji jest ukazywanie różnorodnych perspektyw życia człowieka, 

jednym z wyzwań – wychowanie do ekorozwoju. Autor w swojej książce zaproponował także 

zarys etyki ekologicznej (seminarium nr 9). Rozważył moralne aspekty ochrony przyrody 

żywej. Część analityczną poświęcił gospodarskiemu oraz patocentrycznemu podejściu do 

przyrody.  

Ostatnie seminarium traktuje o poważnym i trudnym zagadnieniu, jakim jest śmierć  

i związane z nią lęki tanatyczne. Autor wyjaśnia, jak informować dziecko o śmierci 

najbliższych. Szczególnie ważne są wskazówki skierowane do pedagogów, którzy stykają się 

z dziećmi cierpiącymi na chorobę nowotworową. Także do rodziców nieumiejących 

zaakceptować śmieci dziecka, którzy nie potrafią poradzić sobie z tą tak bardzo bolesną 

częścią życia. Szewczyk pisze, że nawet ze zdrowym i małym dzieckiem trzeba szczerze 

rozmawiać o chorobie i śmierci najbliższych. Nauczyciele nie powinni unikać kontaktu ze 

śmiertelnie chorymi dziećmi – zwłaszcza, gdy są ich wychowawcami.  

Książkę wieńczy siedem załączników, będących uzupełnieniem tekstu, wśród których 

są przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  
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i Konwencja o Prawach Dziecka. Dokumenty te powinny być znane wszystkim, zwłaszcza 

pedagogom, psychologom, lekarzom, nauczycielom i rodzicom, – od których przede 

wszystkim zależy pomyślne i twórcze wychowanie człowieka mądrego.  

Od autorki: 

Recenzja ukazała się w:  

1. 45 MINUT Toruński Przegląd Oświatowy Marzec 2004 Nr 1 (35)  

2. Materiały Przedmiotowo - Metodyczne dla Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego Nr 

III, Toruń 2004  

 


