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ABSTRACT 
Catholic socio-educational work covers a wide range of religious, educational 

and welfare activities, dating back to the ancient tradition of the early Christians. 
At the beginning of the twentieth century, this tradition departed from a narrowly interpreted 
philanthropy and developed in the direction of rational, pragmatic, deliberate and systematic 
actions in order to support individual advancement and to build social life based on the spirit 
of Christianity („the environment of social harmony”). The article presents three concepts: 
the system of pre-emptive education (Fr John Bosco and the Salesian school of pedagogy), 
the concept of „the social man” (Fr Aleksander Woycicki) and the pedagogy of social 
solidarity (Fr Henryk Szuman). Nowadays, Catholic pedagogies expand far beyond national 
and state borders, unifying global efforts towards World peace. 
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STRESZCZENIE 

Katolicka praca społeczno-wychowawcza obejmuje rozległą perspektywę działań 
religijno-wychowawczo-opiekuńczych, sięgającą odległych tradycji miłosierdzia pierwszych 
chrześcijan. W początkach XX w. tradycja ta odeszła od wąsko rozumianej filantropii, 
by rozwijać się w kierunku racjonalnego i pragmatycznego, celowego i systematycznego 
działania, wspierającego rozwój jednostki i budującego życie społeczne w duchu 
chrześcijańskim („środowisko harmonii społecznej”). Mówią o tym m.in., przedstawione 
w artykule, trzy koncepcje: system wychowania uprzedzającego (ks. Jan Bosko i szkoła 
salezjańskiej pedagogii), koncepcja „człowieka społecznego” (ks. Aleksander Wóycicki), 
pedagogia solidarności społecznej (ks. Henryk Szuman). Dzisiaj katolickie pedagogie daleko 
wykraczają poza granice narodów i państw, łącząc się w globalnych działaniach na rzecz 
światowego pokoju między ludźmi. 
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