
Zasady wychowania  w  Katolickiej Szkoły Podstawowej 

im. ks. Franciszka Blachnickiego według Patrona szkoły

24  marca  2021  r.  przypada  setna  rocznica  urodzin  Sługi  Bożego,  ks.  Franciszka

Blachnickiego,  patrona  Zespołu  Szkół  Katolickich  w  Białymstoku  –  Katolickiej  Szkoły

Podstawowej i  Katolickiego Przedszkola.  Jest  to doskonała okazja,  aby przypomnieć  niezwykłą

postać kapłana – „Gwałtownika Bożego Królestwa” - jak go określił Jan Paweł II oraz jego idee

wychowawcze realizowane w szkole od początku jej założenia w 1994 r.

Sługa Boży, ks. F. Blachnicki, jest jedną z najważniejszych postaci polskiego kościoła XX

wieku.  Założyciel  Ruchu Światło  – Życie  i  Krucjaty Wyzwolenia  Człowieka  był  wychowawcą

całych pokoleń Polaków. Doświadczony przez dwa systemy totalitarne, świadomy zagrożeń jakie

niesie współczesny świat, dążył w swojej pracy duszpasterskiej i wychowawczej do wcielania w

życie swojej wizji budowania Nowego Człowieka.

Według  ks.  F.  Blachnickiego  Nowy  Człowiek  to  człowiek  zintegrowany  wewnętrznie,

posiadający siebie w dawaniu siebie, realizujący siebie przez służbę, to człowiek wyzwolony. Taki

człowiek, wchodząc w relację z Bogiem i ludźmi, tworzy Nową Wspólnotę, Nową Kulturę i Nowy

Świat. 

Ideały, dzieła i świadectwo życia ks. Franciszka Blachnickiego przeniknęły głęboko w życie

założycieli  Katolickiej  Szkoły  Podstawowej,  a  wizja  budowania  Nowego  Człowieka  stała  się

również  wizją  szkoły  i  przybrała  realny  kształt  w  postaci  Systemu  Wychowawczego  „Nowy

Człowiek”.

Zgodnie z nim szkoła, mieszcząca się obecnie przy ul. Transportowej 2 na osiedlu Nowe

Miasto,  dba  nie  tylko  o  wysokie  wyniki  kształcenia  oraz  bogatą  i  atrakcyjną  ofertę  zajęć

pozalekcyjnych, ale też o wszechstronny rozwój swoich uczniów – w tym emocjonalny i duchowy.

Oddziaływanie  na  rozwój  duchowy  młodego  człowieka  rozpoczyna  się  w  szkole  od

pierwszego i trwa do ostatniego dnia nauki. 

Pierwszą, najbardziej istotną, formą oddziaływań wychowawczych jest osoba nauczyciela,

który  swoją  pracę  w  szkole  odczytuje  jako  powołanie,  czyli  służbę  drugiemu  człowiekowi

wypływającą  z  potrzeby  serca  i  który  wraz  z  innymi  pracownikami  szkoły  tworzy  zespół

wychowawczy dbający o utrzymanie dobrej atmosfery pomiędzy pracownikami, przekazując w ten

sposób uczniom wzory właściwych zachowań w świecie dorosłych.

Nie mniej  istotnym elementem oddziaływań jest  wspólnota  klasowa i  szkolna oparte  na

zrozumieniu  i  zaufaniu  nauczycieli,  uczniów,  rodziców  i  pracowników,  co  sprzyja  poczuciu

bezpieczeństwa  i  współodpowiedzialności  wszystkich  za  dzieło  szkoły.  Szczególnie  więź  ta

budowana  jest  poprzez  formację  duchową.  Codzienna  wspólna  modlitwa,  comiesięczna  Msza



Święta  szkolna,  program  formacyjny  „Zielonej  Szkoły”,  rekolekcje  szkolne  oraz  lekcje

wychowawcze prowadzone w oparciu o System Wychowawczy szkoły pogłębiają wzajemne relacje

i  budują  tożsamość  młodego  człowieka,  a  obowiązujący  jednolity  strój  szkolny  podkreśla

przynależność uczniów do wspólnoty szkolnej.

Szkoła wychowuje do bycia sprawiedliwym, uczciwym i rzetelnym w wykonywaniu swoich

codziennych  obowiązków.  Uczy,  jak  dbać  o  rzeczy  małe  i  być  zadowolonym  z  rzeczy

najmniejszych. Uczy odpowiedzialności za siebie i swoje postępowanie, za dobro wspólne. Uczy

wrażliwości na drugiego człowieka i jego potrzeby, bezinteresowności, pokory, dobroci, służenia

sobie nawzajem. Uczy przyjaźni, wspólnej pracy, kultury obyczajów, kultury języka, przechodzenia

z „wolności od” do „wolności do”.  

Budowanie  Nowego  Człowieka  realizowane  jest  w szkole  poprzez  działania  codzienne,

doraźne i okolicznościowe. Każda sytuacja szkolna jest właściwa, aby przekazać uczniom wizję

świata  zintegrowanego,  opartego  na  wartościach  chrześcijańskich,  z  dbałością  o  spójność

wychowania  pomiędzy  szkołą  a  rodziną,  pamiętając,  że  pierwszymi  i  najważniejszymi

wychowawcami dzieci są rodzice.

Z okazji 100 – lecia urodzin Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego Katolicka Szkoła

Podstawowa  podejmuje  liczne  inicjatywy  mające  na  celu  upamiętnienie  osoby  Patrona,  np.

spotkanie  uczniów z  bliskim współpracownikiem i  przyjacielem księdza  Franciszka,  ks.  Janem

Kruczyńskim, czy organizację  Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno – Literackiego „Służę, więc

jestem” pt. „100 portretów ks. Franciszka Blachnickiego na 100 – lecie urodzin”, którego celem

było  zachęcenie  uczniów  szkół  podstawowych  do  poznania  historii  życia  Sługi  Bożego  oraz

upowszechnienie wartości, które wyznawał i zasad, według których żył. 

  Zespół nauczycieli KSP


