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ABSTRACT 

The axiological revolution in Polish society and awareness of the challenges facing 
today’s educators is the inspiration for this paper’s theme of the education of youth within the 
changing socio-cultural context of our country. In the first part of this article the author 
describes young people and describes aspects related to their fundamental education. The aim 
of the second part is to present the profiles of two popes: John Paul II and Bedendict XVI, 
using documents issued by them to show their visions of education, which predominate in 
papal teaching. The article is therefore an analytical one and attempts to explore the idea of 
papal teaching concerning the upbringing of the younger generation, in a Christian 
personalistic perspective. 
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STRESZCZENIE 

Rewolucja aksjologiczna w społeczeństwie polskim oraz świadomość wyzwań 
stojących przed współczesnymi wychowawcami stały się inspiracją do podjęcia tematu 
dotyczącego wychowania młodzieży w zmieniającym się kontekście społeczno-kulturowym 
naszego kraju. W pierwszej części artykułu został nakreślony obraz młodzieży i niektóre 
fundamentalne aspekty wychowania. W drugiej części autor przybliża postaci dwóch 
papieży: Jana Pawła II i Benedykta XVI, próbując na bazie wydanych przez nich 
dokumentów, listów do młodych, przesłań z okazji spotkań z młodzieżą, ukazać pewne linie, 
wizje wychowania, dominujące w ich nauczaniu. Artykuł ma zatem charakter analityczny i 
próbuje zgłębić zamysł wspomnianych papieży nad wychowaniem młodego pokolenia w 
kluczu chrześcijańskim. 
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