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Od redakcji

Józef Placha

Boże Narodzenie dzisiaj

Słowa z drugiej Księgi Samuela obwieszczające Dawidowi na-
dejście potomka z jego rodu, a nade wszystko dziękczynna 

pieśń Zachariasza z Ewangelii według św. Łukasza, włączają nas 
w klimat świąt Bożego Narodzenia.

Pan rzeczywiście jest już blisko.
Podczas Mszy świętej – zwanej Pasterką – zaśpiewamy rado-

sne: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej 
woli. Zachariasz natchniony Duchem Świętym śpiewał podob-
nie w swoim proroctwie, napełniając nas nadzieją na nadejście 
nowych czasów: Dzięki miłosiernej litości naszego Boga nawiedzi 
nas z wysoka Wschodzące Słońce, które objawi się pogrążonym 
w ciemności i cieniu śmierci, i poprowadzi nas na drogę pokoju. 

Przed wieczerzą wigilijną warto wsłuchać się w te słowa i z tej 
perspektywy spojrzeć na nasze codzienne sprawy. A przy okazji 
z głębi serca przebaczyć tym, którzy nas zranili, oraz przeprosić 
i prosić o przebaczenie tych, którzy z naszego powodu doznali 
mniejszego lub większego cierpienia.

W dniu Bożego Narodzenia prorok Izajasz w sposób szcze-
gólny zapowiada nadejście Mesjasza: wszystkie krańce ziemi ujrzą 
zbawienie naszego Boga.

Potwierdza to również św. Paweł w Liście do Hebrajczyków, 
podkreślając Synostwo Boże Jezusa Chrystusa. 

Święty Jan utożsamia Go z odwiecznym Słowem, co kore-
sponduje z tekstem jednej z najpiękniejszych polskich kolęd: 
Bóg się rodzi. Mowa jest tam o Słowie, które stało się Ciałem. 
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Podkreśla trudny do zrozumienia paradoks: mimo iż Bóg uni-
żył się, stając się człowiekiem, świat Go nie rozpoznał i swoi Go 
nie przyjęli.

Najbliższym miejscem przyjęcia Boga jest nasze serce, co 
może rodzić ogrom radości, ale również zobowiązania, które 
dobrze byłoby wcielać w życie od zaraz, nie czekając nawet na 
okazję dzielenia się opłatkiem.

Pięknie wyraził to święty Jan XXIII w swoim dekalogu, w któ-
rym słowo TYLKO nie oznacza wyłączności czasowej, ale nie-
ustającą troskę w każdorazowym DZISIAJ o sprawy, na których 
Papieżowi Dobroci najbardziej zależało. 

Załączam ów dekalog w ramach Bożonarodzeniowych ży-
czeń, z myślą o wszystkich drogich nam Czytelnikach „Lasek”:

1. TYLKO DZISIAJ postaram się wyłącznie żyć dniem dzisiej-
szym, nie chcąc rozwiązywać za jednym zamachem wszystkich 
problemów mego życia.

2. TYLKO DZISIAJ maksymalnie zatroszczę się o swoją po-
stawę: być uprzejmym, nikogo nie krytykować, ani tego nie pra-
gnąć, nie uczyć karności nikogo poza samym sobą.

3. TYLKO DZISIAJ będę szczęśliwy w przekonaniu, że zosta-
łem stworzony, aby być szczęśliwym, i to nie tylko w przyszłym 
świecie, ale również teraz.

4. TYLKO DZISIAJ przystosuję się do okoliczności, i nie będę 
domagał się, by to one przystosowały się do moich planów.

5. TYLKO DZISIAJ przeznaczę przynajmniej 10 minut na 
dobrą lekturę, pamiętając, że jak pokarm jest potrzebny dla życia 
ciała, tak dobra lektura jest potrzebna dla życia duszy.

6. TYLKO DZISIAJ uczynię coś dobrego i nikomu o tym 
nie powiem.

7. TYLKO DZISIAJ uczynię przynajmniej jedną z tych rze-
czy, których czynić nie lubię, a jeżeli moje zmysły czułyby się 
pokrzywdzone, postaram się, by nikt się o tym nie dowiedział.
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8. TYLKO DZISIAJ sporządzę szczegółowy plan dnia. Może 
nawet nie wypełnię go dokładnie, ale go zredaguję. Będę się 
strzegł dwóch nieszczęść: pośpiechu i niezdecydowania.

9. TYLKO DZISIAJ będę wierzył niestrudzenie, nawet gdyby 
okoliczności mówiły co innego, że dobra Opatrzność Boża opie-
kuje się mną, jakby nikogo innego na świecie nie było.

10. TYLKO DZISIAJ nie będę się lękał. Szczególnie zaś nie 
ulęknę się radować pięknem i wierzyć w dobroć. 

Bartek W. – Święta Rodzina w drodze do Egiptu  
w słoneczny dzień. Maryja i Jezus siedzą na osiołku



LiSt

Władysław Gołąb

List na Boże Narodzenie

Maryja Panna Dzieciątko piastuje
I Józef Święty Ono pielęgnuje.

Wieczerza wigilijna, choinka, śpiewanie kolęd, Pasterka 
i całe Święta Bożego Narodzenia wraz z oktawą to wielka 

apoteoza Świętej Rodziny. Maryja, święty Józef i maleńki Jezus 
to wzór każdej rodziny. Jakże pięknie tę myśl oddaje dziewięt-
nastowieczna kolęda: Ona piastuje, a on, jej mąż, pielęgnuje ich 
radość życia, która przyszła na świat .

Gdy będziemy przy stole wigilijnym łamać się opłatkiem pa-
miętajmy, że jest z nami i ta Święta Rodzina z Maryją, Jezusem 
i Józefem. Oni chcą nas błogosławić i wspierać w pokonywaniu 
przeciwności, jakie stawia przed nami współczesny świat.

W tym celu Kościół Świętej Rodzinie nadał charakter sakral-
ny. W encyklice Leona XIII między innymi czytamy: „Pod opieką 
Najświętszej Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowy-
wał się Jezus, Słońce sprawiedliwości, zanim swym blaskiem 
oświecił narody. Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna 
miłość, świętość obyczajów i pobożne ćwiczenia – jednym sło-
wem wszystko, co rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać 
na wzór naszym czasom”. Z kolei papież Benedykt XV realizując 
tę myśl w 1921 r. ustanowił uroczystość Świętej Rodziny na nie-
dzielę w oktawie Objawienia czyli w pierwszą niedzielę po święcie 
Trzech Króli. W korekcie kalendarza liturgicznego po Soborze 
Watykańskim II przeniesiono uroczystość Świętej Rodziny na 
niedzielę w oktawie Bożego Narodzenia. W kolekcie na uroczy-
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stość Świętej Rodziny czytamy: „Boże, Ty w Świętej Rodzinie da-
łeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, 
naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej 
radości w Twoim domu”.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 1994 Mię-
dzynarodowym Rokiem Rodziny. Wielkim entuzjastą i propa-
gatorem rodziny był papież Jan Paweł II – który podczas Mszy 
św. w dniu 9 października 1994 r. powiedział między innymi: 
„Jesteśmy bowiem przekonani, że bez instytucji rodziny społe-
czeństwo nie może się rozwijać, a to z tego prostego powodu, że 
rodzi się ono w rodzinie i z niej czerpie swą spójność (…). Każda 
rodzina niesie światło i każda rodzina jest światłem! Jest świa-
tłem, latarnią, która powinna rozjaśniać drogę Kościoła i świata 
w przyszłości, przy końcu obecnego tysiąclecia, i dalej, dopóki 
Bóg pozwoli istnieć temu światu (…). W Kościele i w społe-
czeństwie nadeszła teraz epoka rodziny, która jest powołana do 
odegrania pierwszoplanowej roli w dziele nowej ewangelizacji”.

Sprawie rodziny był też poświęcony ostatni synod watykański. 
Papież Franciszek za jeden z elementów cementujących spójność 
rodziny uważa stół i wspólny posiłek. W dniu 11 listopada br. mię-
dzy innymi powiedział: „Wspólny posiłek – a zatem dzielenie się 
nie tylko żywnością, ale także uczuciami, opowieściami, wydarze-
niami… – to doświadczenie podstawowe. Kiedy jest jakieś święto, 
urodziny czy rocznica, spotykamy się przy stole (…). Przebywanie 
razem to miarodajny termometr wskazujący, czy relacje między-
ludzkie są zdrowe. Jeśli w rodzinie coś nie gra czy jest jakaś ukryta 
rana, przy stole rozumie się to od razu. Rodzina, która prawie nigdy 
nie jada razem albo w której przy stole się nie rozmawia, tylko pa-
trzy na telewizję czy smartfon, to rodzina «mało rodzinna». Kiedy 
dzieci przy stole nie rozstają się z komputerem czy komórką i nie 
rozmawiają ze sobą, nie jest to rodzina, tylko pensjonat!”.

Jakże aktualne są te słowa w naszej dzisiejszej rzeczywistości. 
Wieczór wigilijny, wspólny stół i składane sobie wzajemnie ser-
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deczne życzenia to najmocniejsze spoiwo cementujące wspólnotę 
rodzinną. Życzę wszystkim, aby zwyczaj wspólnego stołu prze-
nieść na wszystkie dni nadchodzącego 2016 roku.

I jeszcze jeden piękny polski zwyczaj: puste miejsce przy stole 
wigilijnym dla „zamorskiego” gościa. Stare polskie powiedze-
nie głosi: „Gość w dom, Bóg w dom”. Tymczasem my „dobrzy 
chrześcijanie” mówimy: „Polska tylko dla Polaków”. Coś nam 
zaginęło z tej idei betlejemskiego żłóbka. Święta Rodzina z otwar-
tym sercem przyjęła biednych pasterzy, Mędrców ze Wschodu 
poszukujących prawdy i miłości. Pochylmy głowy nad tym na-
szym zagubionym sercem. Może Bóg objawiony w Dzieciątku 
Jezus poda nam klucz do otwarcia naszych chrześcijańskich serc. 
A warto przypomnieć, że jest to Rok Miłosierdzia.

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem, 
A u żłóbka Matka Święta,
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad Dzieciątka snem.

Laski, 8 grudnia 2015 r.

Maciej W. – Józef i Maryja jadą do Betlejem na koniach.  
Na niebie świecą gwiazdy



Wszyscy drodzy Przyjaciele „Joannicum”,

15 stycznia 2015 roku po napadzie terrorystycznym na sie-
dzibę paryskiego tygodnika „Charlie Hebdo” młodzi paryżanie 
z ekumenicznego stowarzyszenia „Hosanna” napisali:

Jedność musi być mocniejsza od barbarzyństwa

Przed kilkoma dniami Francją i całym światem wstrząsnęły 
straszliwe wydarzenia. Ale ten horror wzbudził ruch narodowej 
jedności i międzynarodowej solidarności nie mający precedensu. 
Pochód z 11 stycznia br. we Francji stał się największym zgroma-
dzeniem w historii naszego kraju, zgromadził on bowiem w Paryżu 
więcej ludzi, niż w dniu wyzwolenia po II wojnie światowej. 

To jest odpowiedź, którą proponuje Jezus na nienawiść i po-
działy: miłość i jedność. Tej jedności chciał Jezus między wszyst-
kimi ludźmi i Nim samym. On chciał jej dla Kościoła.

Jeśli my łatwo popadamy w gniew z powodu przemocy, kiedy 
ona brutalnie wybucha, zbyt często przyzwyczajamy się do na-
szych własnych podziałów, w łonie naszych rodzin, naszych krajów, 
w Kościele, w Kościele Chrystusowym.

Dlatego chcemy dzisiaj podzielić się z Wami propozycją ośmior-
ga młodych chrześcijan różnych wyznań. Na Tydzień Powszech-
nej Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia) ci młodzi 
ludzie proszą nas, abyśmy przestali patrzeć na problem jedności 
chrześcijan jako na problem dotyczący teologów albo hierarchię 
kościelną. Wzywają nas, byśmy zapytali siebie o naszą własną 
odpowiedzialność za jedność Kościoła. Proszą, abyśmy przestali 
traktować jedność chrześcijan jako jakąś utopię czy odległą wizję. 

przeSłanie z paryża
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Proponują, byśmy ją uczynili żywą i konkretną. Zapraszają nas 
wszystkich do wspólnej modlitwy.

Kiedy barbarzyństwo grozi unicestwieniem wszelkiej nadziei, 
może właśnie teraz nadszedł moment, by sobie naprawdę postawić 
pytanie: Czego oczekujesz ode mnie, Panie? Czy potrzebujesz 
mnie do budowania Twego Kościoła?

Minęło zaledwie dziewięć miesięcy od napisania tego listu, 
niebawem znów zgromadzi nas w warszawskich świątyniach 
styczniowy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Módlmy się zatem wszyscy razem.

Módlmy się za siebie nawzajem.

s. Maria Krystyna Rottenberg FSK
Warszawa, 25 listopada 2015
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Antoine Leiris odpowiada terrorystom i składa hołd swojej 
żonie Helene, która zginęła w paryskich zamachach1.

Antoine Leiris odpowiada terrorystom
„W piątkową noc ukradliście życie kogoś niezwykłego. Za-

braliście miłość mojego życia, matkę mojego syna, ale nie dam 
wam swojej nienawiści”.

Antoine Leiris stracił swoją żonę Helene w ataku na klub 
Bataclan w Paryżu. Jego hołd na Facebooku udostępniło już ty-
siące osób.

„Nie wiem, kim jesteście. Nie chcę wiedzieć. Jesteście mar-
twymi duszami. Jeśli Bóg, dla którego zabijacie tak ślepo, stworzył 
nas na swój obraz, to każda kula w ciele mojej żony rani również 
Jego serce. Dlatego nie podaruję wam swojej nienawiści. Oczy-
wiście, wy jej szukacie, ale okazanie wam gniewu byłoby aktem 
tej samej ignorancji, która stworzyła też was”.

„Chcecie mnie wystraszyć? Chcecie, bym rzucał nieufne spoj-
rzenia wobec moich współobywateli? Bym poświęcił swoją wol-
ność dla bezpieczeństwa? To przegraliście”.

Antoine i Helene byli małżeństwem przez 12 lat.
„Jedynym maleńkim zwycięstwem, jakie odnieśliście, to fakt, 

że jestem zniszczony przez smutek i ból. Ale będzie on krótki, bo 
spotkam się z żoną w raju”.

Antoine został sam ze swoim 17-miesięcznym synem, Mel-
vilem. „Jesteśmy potężniejsi niż armie świata (…) Ten mały chło-
piec będzie was obrażał każdego dnia swoim szczęściem i wolno-
ścią. Bo on też nie da wam swojej nienawiści”.

1 http://www.deon.pl
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Tren dla upamiętnienia ofiar zamachów w Paryżu 
(13 listopada 2015 r.)

Tren dla upamiętnienia ofiar zamachów w Paryżu
Panie, wysłuchaj naszych modlitw, nakłoń ucha ku 
naszemu milczeniu.

Oni nazywali się: Dawid, Jounes, Lola, Miko, Kamil, Juan 
Alberto, Pierre-Yves, Claire, Mathieu.

Młodzi i starzy, wszyscy razem.

Żydzi, muzułmanie, chrześcijanie.

Jedni nie znali Twego Imienia.

Inni odrzucali je.

Inni lekceważyli.

Jeszcze inni oddawali Mu cześć.

Padli wszyscy. Twarzą do ziemi, do krawędzi chodnika.

To nie był spektakl tego wieczoru.

Zmasakrowani, przeszyci kulami, ścięci.

Oto człowiek, który odrzuca człowieka.

Fotografowani, filmowani, tweetowani.

Oto tnący kabel nieszczęścia.

Izajasz przepowiada: Kto cię pocieszy? „Twoi synowie leżą 
bez zmysłów na rogach wszystkich ulic, jak antylopa w sidle” 
(Iz 51,20). Kto cię pocieszy?

Na ulicach miasta zasiana lękiem rozkwita nienawiść, podlana 
strugami krwi.

Bataclan zamilkł w oczekiwaniu na jeszcze gorsze.

Panie, wysłuchaj naszych modlitw, nakłoń ucha ku 
naszemu milczeniu.
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Ogłosimy „stan wyjątkowy” naszym pragnieniom zemsty.

Będziemy łączyć

będziemy wyciszać

powstaniemy

będziemy krzyczeć.

Bo jeślibyśmy my milczeli, bruki Paryża skąpane we krwi, 
dzień i noc będą wołać pełnym głosem.

Wyzwoliciel o zakrwawionym Obliczu, Emmanuel – „Bóg 
w nas”, narodził się nocą, aby rodzić się odtąd wciąż każdej 
nocy, także tej nocy, która była dla nich ostatnią.

„Ten, kto zabił człowieka,
który nie popełnił zabójstwa
i nie szerzył zgorszenia na ziemi,
czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi.
A ten, kto przywraca do życia człowieka,
czyni tak, 
jakby przywracał do życia wszystkich ludzi”. (Koran V, 32)2

Nasze cierpienia, nasze lęki, nasze rozdarcia, oto są nasze ciała 
posiekane, zgwałcone, zbrukane. One liczą się dla Ciebie, 
Panie, one nie zostaną zatarte w Twojej pamięci.

Twoje zmartwychwstanie jest pewnością, Twoje 
zmartwychwstanie jest raną.

A więc, Panie, pozwól nam dokonać cudu braterstwa,

abyśmy naszego cierpienia nie sprowadzili do gniewu,

gniewu do nienawiści, nienawiści do marszu ku śmierci.

Abyśmy nie przeklinali sprawców tego nieszczęścia,

2 Koran, przeł. z arabskiego Józef Bielawski, PIW, Warszawa 1986, s. 133.
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abyśmy nie gardzili tą niebiańską mocą, która żyje 
w każdym człowieku,

kiedy ten słucha głębi.

Aby mordercy upojeni żądzą zabijania, którzy nie wiedzą, 
co czynią, nasi bracia w człowieczeństwie, nie doznali zguby 
na zawsze.

Panie, w otchłani przerażenia, nawiedź nas i pozwól opłakiwać 
życie tych, którzy są godni naszych łez.

Panie, wysłuchaj naszych modlitw, nakłoń ucha ku 
naszemu milczeniu.

o. Sylvain Gasser, assomptionista, Paris.  
(La Croix, 20 listopada 2015)

tłum. z franc. s. Maria Krystyna Rottenberg FSK



s. Benita Hadamik, s. Elżbieta Więckowska

Rozwój mowy w procesie rewalidacji  
dziecka niewidomego 

Rozwój mowy...

Dlaczego podejmujemy temat rozwoju mowy? Każde dziecko 
potrzebuje wsparcia w rozwoju. Małe dziecko jest pielę-

gnowane przez osoby dorosłe. Pozostaje jednak osobą, jest pod-
miotem w procesie własnego rozwoju. Genetycznie zakodowa-
ne możliwości podlegają harmonijnym, płynnym i samoistnym 
zmianom w przyjaznym środowisku.

Jednak dziecko z niepełnosprawnością potrzebuje szczegól-
nego, rewalidacyjnego wsparcia. Wsparcie rozwoju powinno 
zapobiegać dysharmoniom, wyrównywać opóźnienia, wyzwalać 
z zahamowań. Powinno uszanować naturalne etapy rozwojowe, 
zauważać pojawienie się gotowości do podjęcia kolejnego etapu, 
nie zatrzymywać rozwoju, ale też nie wymuszać następnego etapu 
przed osiągnięciem dojrzałości do jego podjęcia. 

Poważne uszkodzenie wzroku znacznie pogarsza warunki 
rozwoju, może w istotny sposób zaburzyć rozwój małego dziecka. 
Bardzo wielu niekorzystnych skutków można uniknąć, włączając 
odpowiednie podejście rewalidacyjne w codzienną opiekę nad 
dzieckiem, a potem w jego edukację. 

Przypatrzmy się rozwojowi mowy dziecka niewidomego 
i komunikacji słownej z dzieckiem niewidomym. Rozwój mowy 
dziecka niewidomego przebiega w zasadzie tak, jak u dziec-
ka widzącego. Bywa, że dziecko niewidome, skoncentrowane 
z konieczności na wrażeniach pozawzrokowych uczy się mowy 
wcześniej, niż widzący rówieśnicy. Naturalna nauka rozumienia 

z tyfLOLOgicznych rOzważań
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i mówienia o rzeczach dostępnych obserwacji i doświadczeniu 
dziecka przebiega szybciej. 

Mowa, wobec niemożności porozumiewania się mimiką i ge-
stem staje się bardzo istotną drogą kontaktu społecznego dziecka, 
a rodzice i opiekunowie powinni czuwać nad jej prawidłowym 
rozwojem. 

Jak naukę prawidłowego mówienia i rozumienia mowy włą-
czyć w codzienną pracę z dzieckiem niewidomym i słabowi-
dzącym? Konieczna jest przede wszystkim znajomość etapów 
rozwoju mowy oraz rozwoju rozumienia i kształtowania pojęć 
u każdego dziecka. Podstawową wiedzę o tym, jak rozwija się 
mowa dziecka powinien posiadać każdy rodzic, aby umiejętnie 
kierować jej rozwojem. Bez tej wiedzy można dziecku zaszko-
dzić, wymagając tego, czemu sprostać nie może, czy też lekce-
ważąc, przeoczyć niepokojące sygnały. 

Dzieje się to na skutek przedwczesnej i niedelikatnej inter-
wencji, kiedy rodzice oczekują za wiele i za wcześnie, nie uwzględ-
niając tempa rozwoju swojego dziecka. 

Nauka mówienia i umiejętne posługiwanie się językiem są 
bardzo złożonymi procesami, które łatwo ulegają zakłóceniom 
i opóźnieniom.

Nadawanie mowy i jej odbiór zależne są od kilku elementów:
• mózgu, gdzie najważniejsze są zjawiska powstające w struk-

turach korowych, ale ważne są także zjawiska zachodzące w ukła-
dzie pozapiramidowym i drogach nerwowych;

• narządów mowy: oddechowych, fonacyjnych i artykulacyj-
nych; kierowanych przez struktury korowe i zależnych także od 
działania nerwów obwodowych oraz od budowy anatomicznej 
tych narządów;

• narządu słuchu i od jego właściwości, warunkujących 
słyszenie i rozumienie mowy innych osób, a także kontrolę 
mowy własnej;
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• narządu wzroku, który w pewnym stopniu bierze udział 
w percepcji mowy. Umożliwiając odczytywanie mowy z ruchów 
ust, jest niedostępny lub bardzo ograniczony u dziecka z dys-
funkcją wzroku, zatem musi być zastąpiony dotykiem i słuchem.

Rozwój mowy dziecka zasadniczo dzielimy na cztery okre-
sy: okres melodii, okres wyrazu, okres zdania i okres swoistej 
mowy dziecięcej.

I okres – okres melodii – od urodzenia do 1 roku życia.
Początkowo dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą 

krzyku, po którym można rozpoznać jego potrzeby.
W 2–3 miesiącu życia dziecko głuży, czyli wydaje specyficzne 

dźwięki o przypadkowym miejscu artykulacji. Brzmią jak gli, tli, 
kli, gla, itp. Głużenie u dzieci jest oznaką dobrego samopoczucia, 
początkowo pojawia się samorzutnie, a później jako reakcja na 
widok bliskiej osoby. 

Około 6 miesiąca życia dziecko zaczyna gaworzyć, czyli po-
wtarzać dźwięki zasłyszane z otoczenia. Jest to duży krok na 
drodze rozwoju mowy. Wielką radość sprawia dziecku parskanie, 
prychanie, powtarzanie szeregu sylab: ma-ma..., ba-ba..., ta-ta..., 
la-la... Sylaby te nie mają jeszcze dla dziecka konkretnego znacze-
nia. Gaworzenie dostarcza dziecku nowych wrażeń słuchowych, 
dzięki którym przekonuje się, że odpowiednie ułożenie narządów 
mowy powoduje wydawanie odpowiednich dźwięków. 

Około 7–8 miesiąca życia dziecko zaczyna reagować na mowę, 
doskonale rozróżniać melodię mowy, na przykład na podniesio-
ny ton reaguje płaczem, a na mowę cichą, pieszczotliwą reaguje 
uśmiechem, jest zadowolone.

Około 10 miesiąca życia pojawiają się echolalie. W okresie tym 
dziecko zaczyna przejawiać tendencję do powtarzania własnych 
i zasłyszanych słów. Zaczyna kojarzyć wielokrotnie powtarzane 
dźwięki ze wskazywaniem odpowiedniej osoby lub przedmiotu. 
Ważne jest już na tym etapie, aby wrażenia słuchowe kojarzyć 
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z doznaniami dotykowymi, smakowymi, węchowymi. Jednym 
słowem: z wielozmysłowym poznawaniem rzeczywistości.

Dziecko zaczyna rozumieć co do niego mówimy około 12 
miesiąca życia, reaguje na swoje imię, jest w stanie zrozumieć 
więcej, niż samo potrafi powiedzieć. Pojawiają się pierwsze wy-
razy wypowiadane ze zrozumieniem.

Rozwój mowy w okresie melodii postępuje zazwyczaj równo-
legle z rozwojem fizycznym:

• faza głużenia odpowiada umiejętności unoszenia głowy;
• gaworzenie związane jest z umiejętnością siadania;
• pierwsze wyrazy – na etapie stawania na nóżki, uzyskiwania 

pozycji pionowej. 

II okres – okres wyrazu przypada na drugi rok życia dziecka. 
Dynamiczny rozwój ruchowy w tym czasie pozwala na intensyw-
ne poznawanie otaczającego świata, nazywanie interesujących go 
przedmiotów i odkrywanie ich cech. Dziecko rozumie o wiele 
więcej słów, wyrażeń i zdań, niż jest w stanie samodzielnie wy-
powiedzieć. W słowniku dziecka pojawiają się samogłoski, takie 
jak: a, u, i, e, oraz spółgłoski: p, b, m, t, d, n, ś, ć, czasem ź, dź. 
Pojawiają się też onomatopeje, na przykład: mu, hau-hau, miał, 
itp. oraz wyrazy takie jak: mama, tata, papa, papu. Dziecko po-
czątkowo upraszcza budowę słów, wymawiając pierwszą sylabę 
lub końcówkę wyrazu, na przykład: miś – mi, daj – da, jeszcze 
– eszcze (lub – esce), zobacz – ać.

Około 14-15 miesiąca życia dziecka szybko zwiększa się za-
sób wymawianych przez dziecko pojedynczych wyrazów. Jest to 
spowodowane intensywnym rozwojem ruchowym oraz umysło-
wym. Dziecko zaczyna chodzić, następuje rozwój spostrzegania 
i pamięci dziecka, a także intensywne poznawanie otaczającego 
świata i nazywanie przez dziecko interesujących go przedmiotów, 
a także odkrywanie ich cech.
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III okres – zdania, przypada między drugim a trzecim ro-
kiem życia. Jest to czas budowania zdań. Początkowo są to zdania 
proste, składające się z dwóch lub trzech wyrazów i stopniowo 
przechodzą w wypowiedzi dłuższe: cztero-, pięciowyrazowe. 
Pierwsze zdania są twierdzące, a następnie pojawiają się zda-
nia pytające i rozkazujące. Dziecko używa przede wszystkim 
rzeczowników, czasowniki początkowo używane są w formie 
bezokolicznika. Przypadki są używane często niepoprawnie. 
Dziecko nie potrafi jeszcze wypowiadać poprawnie wszystkich 
głosek – głoski trudne zastępuje głoskami łatwiejszymi. Charak-
terystycznym zjawiskiem w tym czasie jest „poprawianie” mowy 
dorosłych, którzy chcąc się przypodobać dziecku mówią do niego 
„spieszczoną” mową. Świadczy to o różnicowaniu słuchowym 
prawidłowej i nieprawidłowej wymowy słów znanych dziecku, 
co jest wyraźnym symptomem rozwoju słuchu fonematycznego.

W tym okresie dziecko wypowiada prawidłowo spółgłoski: 
p, b, m, f, w, k, g, h, t, d, n, l, oraz samogłoski ustne: a, o, u, e, y, i, 
a, czasem nosowe: ą, ę. Pod konie tego okresu pojawia się: s, z, c, 
dz, które wcześniej dziecko zastępowało przez: ś, ź, ć, dź.

Głoski nie zawsze są wymawiane w sposób pełnowartościo-
wy, ze względu na małą sprawność narządów artykulacyjnych. 
Zwłaszcza w trudniejszych zestawieniach, bywają zastępowane 
głoskami łatwiejszymi o zbliżonym miejscu artykulacji. Mowa 
dziecka staje się zrozumiała już nie tylko dla najbliższego oto-
czenia. 

IV okres – swoistej mowy dziecięcej. Przypada na okres 
przedszkolny, a więc między trzecim a siódmym rokiem życia. 
W dalszym ciągu wzbogacany jest zasób słownictwa, rozwijana 
umiejętność budowania zdań złożonych, następuje dalszy rozwój 
artykulacyjny. 

Typowe zmiany językowe występujące u trzylatków (które 
mogą się utrzymywać jeszcze do 5 roku życia) to:
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• opuszczanie sylaby początkowej lub końcowej (zupa wa-
rzywna = zupa zywna, auto = ato, porasol = lasol),

• przestawianie głosek (zabawka= zawabka),
• tworzenie nowych wyrazów na podstawie dwóch (zatele-

fonić),
• tworzenie nowych wyrazów na podstawie ich funkcji (że-

lazko = prasowaczka, nabiorę na widelec = zawidelcuję). 
Według badań przeprowadzonych przez T. Bartkowską zale-

dwie 2,9% dzieci w tym okresie mówi poprawnie w stosunku do 
właściwej formy mowy dorosłych (por. G. Demelowa, Elemen-
ty logopedii).

Każdy rodzic może samodzielnie stymulować rozwój mowy 
swojego dziecka poprzez:

• mówienie do niego jak najczęściej. Wykorzystujmy do 
tego codzienną aktywność. Wykonując daną czynność wraz 
z dzieckiem, opowiadajmy o niej i starajmy się włączyć dziecko 
w czynności dla niego dostępne na danym etapie rozwoju, np. 
„Robię surówkę, obieram marchewkę. Marchewka jest twarda 
i pomarańczowa. Dotknij – prawda, że twarda? A teraz spróbuj, 
jak smakuje”. Komentujmy możliwie często to, co sami robimy 
i co robi wraz z nami dziecko. Mówmy do dziecka wyraźnie 
i powoli, by wszystkie wypowiadane przez nas słowa były czytel-
ne. Unikajmy wielomówstwa i zdrobnień, opisujmy czynności 
i wykonujmy je razem z dzieckiem. Starajmy się wyróżniać – 
gestem, intonacją – nazwy w wypowiedziach, dawajmy świat 
do ręki. 

• słuchanie, co dziecko mówi do nas – obserwujmy je i po-
dążajmy za nim. Zachęcajmy dziecko do komunikowania się, 
dostrzegając jego potrzeby. Nie wyręczajmy dziecka w mówieniu, 
nie starajmy się zrozumieć w lot jego potrzeb – niech próbuje 
nam je przekazać słowami. Nie przerywajmy dziecku, pozwólmy 
dokończyć wypowiedź. Gdy podpowiadamy mu słowa, zwroty, 
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dawajmy również możliwość wyboru odpowiedzi. Nasze słow-
nictwo powinno być zróżnicowane, ale znane dziecku.

Pamiętajmy – podstawową formą ćwiczeń z dzieckiem jest 
rozmowa w toku działania. Podstawową formą działania dziecka 
jest zabawa.

A oto 10 wskazówek do zastosowania na drodze osiągania 
przez dziecko umiejętności prawidłowego mówienia i posługi-
wania się mową.

1. Gdy dziecko mówi po swojemu, powtarzajmy po nim tę samą 
treść w poprawionej gramatycznie formie, ale nie nalegajmy, 
żeby dziecko powtarzało słowa. Na początku nie wymagaj-
my również prawidłowej artykulacji. Chwalmy je za każdą 
głosową reakcję. 

  Już na etapie głużenia i gaworzenia powtarzajmy za dzieckiem 
wytwarzane przez nie dźwięki, by w ten sposób prowadzić do 
zrozumienia, że dźwięki służą do komunikowania. A słyszący 
odpowiadają na nie, i następuje interakcja.

2. Ćwiczmy z dzieckiem narządy mowy w formie zabawy – 
„gimnastyka” buzi i języka. Sprawne funkcjonowanie narzą-
dów mowy to warunek prawidłowego wymawiania wszyst-
kich głosek. Niektóre dzieci wymawiają głoski niedbale, przy 
jak najmniejszym wysiłku mięśni narządów mowy. Brak 
wzroku może utrudniać w początkowych etapach prawidło-
wą artykulację. Może być potrzebna pomoc w „oglądaniu” 
prawidłowego układu ust i języka za pomocą dłoni przy-
łożonej do ust osoby mówiącej i wskazanie np. za pomocą 
patyczka, czy łyżeczki jak ułożyć język. Nieprawidłowości 
tego rodzaju nie wynikają często z wad wymowy i nie wyma-
gają pomocy specjalisty. Wystarczą codzienne parominutowe 
ćwiczenia wyrazistości mowy oraz gimnastyka narządów ar-
tykulacyjnych.
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3. Czynność mowy jest nierozerwalnie związana z oddycha-
niem, a prawidłowe oddychanie jest podstawą dobrej mowy 
– stosujmy ćwiczenia oddechowe, dmuchajmy, chuchajmy 
„naprawdę” na – piórko, balonik, lub „na niby” na – świecę, 
gorącą potrawę na łyżeczce.

4. Pozwólmy dziecku na osłuchanie się z poprawnym brzmie-
niem głosek, których ono jeszcze nie wymawia, wykorzy-
stując w tym celu książeczki, opowiadania, gry. Opisujmy co 
widzimy na ilustracjach, upewniając się czy dziecko rozumie 
poszczególne pojęcia i nazwy.

5. W nabywaniu mowy bardzo dużą rolę odgrywa słuch fo-
nematyczny. Należy go ćwiczyć. Świetnie sprawdzają się tu 
wszelkiego rodzaju onomatopeje. Zachęcajmy dziecko do 
naśladowania odgłosów otoczenia, głosów zwierząt, pojaz-
dów, samemu dając przykład, ale też uważnie przysłuchując 
się naszemu dziecku. Starajmy się łączyć wydawanie różnych 
dźwięków i naśladowanie odgłosów z ruchami rąk i całego 
ciała. Dziecko widzące w wieku 2-4 lat powinno wysłuchi-
wać i rozpoznawać odgłosy z otoczenia również bez pomo-
cy wzroku. Dzieci mogą bawić się w powtarzanie rytmów, 
wyklaskiwanie, wystukiwanie (np. używając instrumentów 
muzycznych) w wypowiadanych zdaniach – wyrazów, a sylab 
i głosek w wyrazach.

6. Pokażmy dziecku przedmiot, zabawkę dając do rąk. Nazy-
wajmy kształty, które dziecko ma pod palcami. Przedstaw-
my sytuację, prowadząc dziecko do miejsca zdarzenia, na 
przykład: woda leci, kiedy odkręcamy kran; woda gotuje się, 
kiedy postawimy czajnik na piecu lub włączymy do prądu. 
Stawiajmy pytania, by poznać, czy dziecko dobrze zrozumiało 
przekazywane treści. Pozwólmy dziecku oglądać wypukłe 
rysunki zredagowane prawidłowo do czytania dotykowego, 
na miarę jego możliwości manualnych i poznawczych. (Por. s. 
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B. Hadamik, s. E. Więckowska, Elementarz do nauki rysunku, 
t. I Linie i figury, t. II Przedmioty, t. III Sylwetki).

7. Śpiewajmy, powtarzajmy wierszyki, wyliczanki. Do codzien-
nych zajęć włączmy zabawy ruchowe, najlepiej przy muzyce, 
piosenkach – świetnie sprawdzają się tu piosenki, podczas 
śpiewania których pokazujemy części ciała, nazywamy po-
szczególne czynności.

8. Zwróćmy uwagę na ćwiczenia manualne. Zręczność palców 
i rąk ma związek ze sprawnym artykułowaniem i mówie-
niem. Wykorzystujmy wszelkie okazje do lepienia, klejenia, 
nawlekania koralików, budowania z klocków, patyczków. Nie 
zapominajmy o zabawach paluszkowych – „Idzie rak…”, „Go-
towała sroczka kaszkę…” itp.

9. Bardzo ważnym czynnikiem, mogącym dość szybko przy-
spieszyć rozwój mowy naszego dziecka, jest kontakt z ró-
wieśnikami. Warto zadbać o to, by dużo przebywało w to-
warzystwie innych dzieci, w przedszkolu lub na placu zabaw, 
z rodzeństwem, w czasie wizyt u znajomych.

10. Nie krytykujmy mowy dziecka w jego obecności ani w obec-
ności innych dzieci, nie porównujmy go z rówieśnikami. 
Zawsze chwalmy dziecko, nie tylko za widoczne osiągnięcia, 
ale za wszelkie, nawet niezbyt udane próby i starania.

W rozwoju mowy dziecka można rozróżnić zasadniczo cztery 
rodzaje nieprawidłowości:

1. Brak zrozumienia mowy. Dziecko może nie rozumieć znacze-
nia słów i zdań, może co najwyżej wywnioskować z sytuacji. 

2. Błędy artykulacji; dotyczą seplenienia, jąkania się, braku gło-
sek lub źle tworzonych głosek.

3. Ograniczenie zasobu słów.
4. Błędne stosowanie gramatyki. Dziecko opuszcza słowa i czę-

ści zdań, ma trudności z odmianą rzeczowników i czasowni-
ków, z używaniem liczby mnogiej.
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U dziecka niewidomego może częściej wystąpić błędne ro-
zumienie, bądź brak adekwatnego rozumienia danego słowa. 
Częściej też mogą powstawać pewne specyficzne trudności ko-
munikacji słowami – niebezpieczeństwo werbalizmu w znaczeniu 
używania wielu słów i zdań bez właściwego rozumienia przez 
dziecko danych pojęć. Rozwój języka jest procesem ciągłym, 
dlatego tak ważnym staje się prawidłowy proces edukacyjny bez 
względu na to, przez kogo jest prowadzony.  

Dziecko niewidome jest szczególnie zagrożone poważnym 
niebezpieczeństwem werbalizmu. Bawiąc się powtarzaniem za-
słyszanych słów i zdań może nie interesować się ich znaczeniem. 
Czteroletni, lekko opóźniony przedszkolak o znakomitej pamięci 
powtarzał prawidłowo zwroty usłyszane w radiu: „Stan wody 
na Wiśle w Zawichoście wynosi…”. Albo powtarzał prawidłowo 
artykułując zdanie: „Numery zaginionych samochodów”. Oczy-
wiście nie wiedział, o czym mówi. Należy budzić zainteresowanie 
dziecka sytuacjami, prostymi zabawkami, zabawami, rozmawiać 
o nich oraz o przedmiotach codziennego użytku, z którymi dziec-
ko ma kontakt. Wtedy dziecko będzie ćwiczyło nie tylko czyn-
ność mówienia, ale i społeczną czynność przekazywania słowami 
informacji. 

Kontekst sytuacyjny obserwowany przez dziecko niewidome 
jest istotnie uboższy od widzącego. Dziecko widzące w pierw-
szych latach życia uczy się stopniowo zakresu znaczenia wielu 
słów poprzez obserwację kontekstu sytuacyjnego, w jakim zostały 
wypowiedziane. Znaczenie słowa jakie przypisuje słowu niewido-
me dziecko wtedy, gdy słyszy je z ust widzących może być istotnie 
inne, od znaczenia nadawanego słowu przez widzących. Dziecko 
słyszy bowiem w rozmowach między osobami widzącymi wiele 
informacji o obiektach dla niego niedostępnych. Wyobraża je so-
bie na miarę swych ograniczonych doświadczeń i nieraz integruje 
nowe informacje w sposób nieprawidłowy. Przykładowo: kiedy 
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ktoś zapyta nas o to, „Która jest godzina?” – dziecko niewidome 
nie będzie wiedziało, że oto spojrzeliśmy w kierunku zegara za-
wieszonego na ścianie pokoju lub spojrzeli na zegarek na ręku. 
Zanim więc odpowiemy, podejdźmy wspólnie z dzieckiem do 
zegara lub podwińmy rękaw, by zobaczyć zegarek dłońmi dziecka 
niewidomego, objaśniając mu, skąd wiemy, która jest godzina.

Wyobrażenia niewidomego mogą bowiem być:
• prawidłowe – choć inne w treściach zmysłowych niż wy-

obrażenia widzącego, (pomarańcza nie jest dla niewidomego 
pomarańczowa, ale ma inne cechy istotne dla tego owocu, na 
przykład kulisty kształt, szorstką powierzchnię, kwaskowy smak, 
charakterystyczny zapach);

• błędne – droga po kocich łbach, wbrew nazwie, nie ma 
nic wspólnego z kotami i ich łbami. Ten przykład może być nie-
zrozumiały również dla dzieci widzących, ponieważ chodzi tu 
o przenośnię nie wzrokowe odniesienie. Wyobrażenie błędne 
łatwo sprostować, jeśli uda się zapewnić niewidomemu dziecku 
obserwację danego przedmiotu, czy zjawiska;

• zastępcze – konieczne tam, gdzie nie ma doświadczeń zmy-
słowych potrzebnych do stworzenia wyobrażeń prawidłowych. 
O tęczy można niewidomemu dziecku opowiedzieć, ale nie moż-
na pokazać ani tęczy, ani nic podobnego, a więc dziecko nie może 
wyobrazić sobie jej prawidłowo.

W toku życia codziennego i nauki należy pomóc dziecku 
w budowaniu prawidłowych wyobrażeń, sprawdzać prawidłowe 
rozumienie słów już używanych i w miarę potrzeby prostować 
błędne wyobrażenia. Dopiero to przyczyni się do przyswajania 
wiedzy i budowania prawidłowych wyobrażeń o świecie. Dopro-
wadzi do możliwości realnego porozumiewania się niewidomego 
z widzącymi wspólnym, tak samo rozumianym językiem.

Brak rewalidacyjnego podejścia do procesu nauczania może 
łatwo przerodzić się w werbalizm ze strony nauczyciela. Nauczy-
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ciel objaśniający sześcioletniemu dziecku że coś jest wertykalne, 
a coś innego horyzontalne mógłby równie bezsensownie mówić 
do dziecka o stanie wody na Wiśle w Zawichoście. Przecież sło-
wa wertykalny, horyzontalny, a nawet poziomy i pionowy nie są 
jeszcze zrozumiałe dla dziecka. Rozwój mowy ma przecież ścisły 
związek z rozwojem myślenia.

Tak więc wprowadzanie różnych pojęć, w tym: matematycz-
nych i przestrzennych odbywa się w procesie dydaktycznym stop-
niowo, jako świadomy i zaplanowany proces nauczania dziecka 
w wieku przedszkolnym i szkolnym, i w tym samym stopniu do-
tyczy dzieci widzących i niewidomych. Jednak celowe kierowanie 
procesem edukacyjnym bardziej istotne staje się w przypadku 
dziecka mającego ograniczenia spowodowane brakiem wzroku. 
Proces dydaktyczny powinien być tym staranniej przygotowany, 
a środki i pomoce dydaktyczne odpowiednio dobrane i dostoso-
wane do poziomu poznawczego.

Szczególnie dziedzina słów mówiących o przestrzeni – 
o kształtach, kierunkach i relacjach przestrzennych jest dla 
niewidomego dziedziną trudną ze względu na brak szerokiej 
obserwacji wzrokowej, tak oczywistej dla widzących. A więc 
jest dziedziną wymagającą szczególnej czujności i wielu ćwiczeń 
przede wszystkim w toku codziennego życia. Tu istotna uwaga 
metodyczna: pojęcia, także pojęcia przestrzennego nie przeka-
żemy dziecku przez objaśnienie – definicję. Pojęcie ogólne musi 
powstać w umyśle dziecka drogą uogólnienia, znalezienia tego 
co wspólne w podobnych sytuacjach, czy obiektach. „Przerobie-
nie” na lekcji matematyki tematu np. „kula” nie stworzy żadnego 
pojęcia. W umyśle ucznia pozostanie co najwyżej wyobrażenie 
konkretnej kuli – drewnianego, plastikowego, szklanego lub inne-
go modelu kuli eksponowanego na lekcji. Natomiast jeśli rodzice, 
wychowawcy, nauczyciele będą używali słowa „kula”, „kulisty” 
w stosunku do wielu przedmiotów o kulistym kształcie ogląda-
nych przez dziecko (owoce, piłki, korale, itp.), to jedna lekcja 
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o kuli wystarczy, by te doświadczenia „kulistości” zintegrować 
w pojęcie kuli. 

Rozumiemy już, że zadania prawidłowego uczenia pojęć nie 
można powierzyć nauczycielowi lub terapeucie pracującemu 
z dzieckiem godzinę tygodniowo, lub nawet godzinę dziennie. 
Musi to być zadanie oparte na współpracy wszystkich osób na-
uczających i sprawujących opiekę nad niewidomym czy słabo-
widzącym dzieckiem. 

Dodatkową komplikacją jest to, że wiele pojęć relacji odnosi 
się zarówno do relacji w czasie, jak i do relacji w przestrzeni. 
Niewidome dziecko doświadcza relacji w czasie i nie powie, nie 
pomyśli, że jakiegoś słowa nie rozumie. Rozumie je w odniesie-
niu do relacji czasowych. Nie rozumie tylko, co to słowo znaczy 
w odniesieniu do przestrzeni. Może to prowadzić do błędnego 
rozumienia informacji słownych. Dorosły idący z dzieckiem in-
formuje: „Za chwilę spotkamy Pana Profesora”. Dziecko cieszy 
się: „Już wiem kto to jest widzący. To ten, który wie, co będzie za 
chwilę”, ponieważ dorosły nie objaśnił, że widzi z daleka profeso-
ra. Podobnie niezrozumiałe mogą być słowa takie jak: pomiędzy, 
naprzeciwko i inne użyte w odniesieniu do relacji przestrzennych. 
„Pomiędzy obiadem a kolacją jest podwieczorek”, ale również 
powiemy: „Pomiędzy szafką a łóżkiem stoi fotel”.

Dotyczy to również pojęć utrwalonych zwyczajem, na przy-
kład przenośne używanie wielu zwrotów, takich jak „górna część” 
arkusza leżącego na poziomym stole. Wielu widzących nie jest 
w stanie pojąć, że używając słowa „górna część” w przenośnym, 
a nie dosłownym znaczeniu wprowadza się małe dziecko w błąd 
co do podstawowego rozróżnienia kierunków „góra – dół”. Prze-
cież najpierw trzeba uporządkować wiedzę dziecka o realnej 
przestrzeni i o słowach, które o niej mówią. Później należy zapo-
znać z odmiennym niż dosłowne rozumieniem niektórych słów, 
objaśniając, jak zaistniał używany potocznie zwrot. 
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Także w okresie nauki szkolnej nauczyciele i całe otoczenie 
dziecka powinno starannie prowadzić rewalidację poznawczą 
dziecka poprzez „dawanie świata do ręki”, to znaczy wykorzysty-
wanie każdej sytuacji umożliwiającej obserwację wielozmysłową 
przedmiotów, zjawisk i nazywania tej rzeczywistości. Należy też 
takie sytuacje dydaktyczne świadomie organizować. Wtedy do-
cierające do niewidomego opowiadania, audiodeskrypcje, treści 
czytanych książek będą cieszyły nie tylko zrozumieniem do-
świadczanych przez bliźnich emocji, ale i pogłębianiem wiedzy 
o relacjonowanej rzeczywistości. 

Laski, grudzień 2015

Hubert Ch. – Stajenka, a w niej Józef, Maryja i Jezus.  
Nad stajenką jest gwiazda betlejemska
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Anna Maria Sobolewska

Spacer z białą laską 

Przychodzę do pracy. Jest wietrzne popołudnie, lekko kropi 
deszcz. Dziś mam przeprowadzić lekcję z orientacji prze-

strzennej z niewidomym uczniem. Według rozpisanego planu 
będą to cztery godziny tzw. zajęć wyjazdowych na terenie War-
szawy. Zajęcia wyjazdowe trwają dłużej, wymagają od ucznia bar-
dziej zaawansowanych umiejętności poruszania się z długą białą 
laską, uczeń staje się bardziej samodzielny. Samodzielny, czyli 
wie dokąd chciałby dojechać, potrafi zaplanować swoją podróż, 
rozmyśla nad pytaniami, które przyjdzie mu zadać przypadkowo 
napotkanej osobie. Powinien także z uprzejmym uśmiechem 
korygować błędne postawy wobec niewidomych: wszelkie próby 
wciągania do pojazdu, chwytania za ręce, wyrywania laski. Po-
nadto grzecznie odpowiadać na pytania, bezstresowo reagować 
na przykre sytuacje. Człowiek – maszyna? Przede wszystkim 
człowiek, do tego młody człowiek wchodzący w życie. Oprócz 
dojrzałości biologicznej, polecana dojrzałość emocjonalna, po 
całym dniu nauki w szkole.  

Przywitała mnie uczennica, lekko westchnęła, że pada 
deszcz… Idziemy z internatu w stronę autobusu. Po drodze mi-
jamy jedną z osób, która z radością życzy nam miłego spaceru… 
Uczennica zmarszczyła brwi… We mnie powolutku zadrgały 
negatywne emocje.

Z naszych ust nie padł ani jeden komentarz, tylko na ustach 
zawitał lekki, nieśmiały uśmiech. 

Jesteśmy na stacji metra Ratusz Arsenał. Podróż minęła dość 
szybko, uczennica bardzo pewnie dotarła na przystanek, bez-
piecznie wsiadła do autobusu, chyba nawet w dziesięć sekund. 
Ktoś podniósł się z siedzenia aby zwolnić miejsce i nic nie powie-
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dział. Dopiero jakaś Pani wychyliła się zza szyby przy drzwiach 
i pociągnęła uczennicę za rękaw, aby usiadła. Stałyśmy w kor-
ku tylko dwadzieścia minut, ale w autobusie było dość przytul-
nie. Przyjęłam sobie, że na potrzeby tej opowieści nadam mojej 
uczennicy imię Zosia. Ona i tak wie, że piszę teraz wspomnienie 
naszej lekcji.  

Przyjechałyśmy metrem do punktu docelowego. Tematem 
zajęć nie jest tylko korzystanie z metra, ustawianie się na peronie, 
poruszanie się na schodach ruchomych. Dzisiaj mamy poznać 
wszystkie wyjścia z korytarza podziemnego, znaleźć przystanki 
autobusowe, bezpiecznie poruszać się w tłumie aby dotrzeć do 
ważnych miejsc na terenie stacji. 

Przechodzimy przez bramki metra, omijamy szklane drzwi. 
Nagle zmierza ku nam mężczyzna i zwracając się do Zosi, zaczy-
na opowiadać o swoim niewidomym dziadku, który chodził po 
ulicy bez laski. Z wyrzutem 
nakazuje jej odrzucić biały 
kij, który dziewczyna trzyma 
w dłoni. A mnie udziela sze-
reg reprymend, jak źle uczę 
niewidomych. Z przekona-
niem wygłasza opinię, że nie-
widomy nie potrzebuje laski, 
skoro słyszy, przecież dziadek 
sobie radził.  

Fot. Anna Maria Sobolewska  
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Idziemy prawą stroną korytarza podziemnego, bez pośpiechu. 
Słychać szum metra, prędki stukot obcasów, szelest przedmiotów, 
głośne rozmowy i gromkie śmiechy przechodniów. Zbliżamy się 
do schodów na przystanek tramwajowy. Wiele osób wchodzi 
i schodzi po schodach, kilka wpadło na siebie po drodze. Ktoś się 
z kimś zderzył i właśnie się wyzywają. Kobieta biegnie na przy-
stanek, patrzy na schody, które już za parę kroków ukażą się jej 
oczom. Wpada na białą laskę Zosi i potyka się. Laska z łomotem 
upada dwa metry dalej na zatłoczony korytarz. Obiła po drodze 
ramię jakiejś Pani. Uczennica wypuściła laskę z ręki, gdyż wie, że 
w takich sytuacjach trzymanie laski za wszelką cenę jest niebez-
pieczne. Kobieta, która wpadła na Zosię utrzymała równowagę 
i nie zatrzymując się wbiegła na schody. Ktoś podszedł i włożył 
Zosi laskę do ręki.  

Zmierzamy w stronę toalety. Zosia znalazła drzwi, otworzyła 
je i szuka laską korytarzyka prowadzącego do kabin. Z pokoiku 
gospodarczego wybiega mężczyzna, pracownik toalety i głośno 
krzyczy: nie! nie! nie! Uczennica zatrzymała się natychmiast. Lek-
ko odwróciła głowę w stronę podchodzącego Pana. Powiedział ci-
szej: toaleta dla inwalidy jest tam i wskazał ręką duże logo ludzika 
siedzącego na wózku. Zosia zmarszczyła brwi i uśmiechnęła się… 

Powrót z zajęć jest spokojny. Zosia jeszcze troszkę zmęczyła 
się mówieniem do osoby ze słuchawkami na uszach, która pró-
bowała ją wepchnąć do metra. Zanim się usłyszeli, metro prawie 
odjechało. Wracamy leśną ścieżką do Ośrodka, jest troszkę zim-
no, nie pada już deszcz. Pokazały się mgły. Wdychamy świeże 
powietrze. Za chwilę skończymy nasze zajęcia, Zosia pójdzie na 
ciepłą kolację, ja pojadę do domu. Ciekawe czy uczennica pa-
mięta życzenia, które z życzliwości Ktoś szepnął w naszą stronę. 
Ja pamiętam. 

Wspomnienie to nie zawiera moich reakcji na zdarzenia, 
o których piszę. Nie są one w tym momencie ważne. Zosia z hu-
morem wspomina to, co się nam przydarzyło. Zawsze pyta, co 
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nas czeka za tydzień… Z radością dzielimy się razem z Zosią 
niezdarnym opisem spaceru. Tylko czy naprawdę był to spacer? 
Dla Zosi nie był, dla mnie także nie. Jeśli chodzicie z białą laską 
po mieście lub uczycie orientacji przestrzennej, powiedzcie mi: 
jak wytłumaczyć innym, że na spacerze człowiek odpoczywa? Jest 
wiele dróg przed nami, jedne prowadzą do przyjemności, inne 
do naszych obowiązków. „Pomyśl, z jakim trudem dojrzewa się 
do całości.”1

*   *   *

Jan Paweł II

Niewidomi

Stukając białymi laskami w bruk stwarzamy dystans nieodzowny. 
Kosztuje każdy krok. 

W pustych źrenicach wciąż umiera świat do siebie samego niepodobny: 
świat złożony nie z barw, 

lecz z łoskotów (kontury, linie szmerów). 
Pomyśl, z jakim trudem dojrzewa się do całości, 

gdy zawsze tylko część zostaje 
i tę część musimy wybierać. 

O jakże chętnie każdy z nas wziąłby cały ciężar człowieka, 
który bez laski białej obejmuje od razu przestrzeń! 

Czy zdołasz nas nauczyć, że są krzywdy inne prócz naszej? 
Czy potrafisz przekonać, że w ślepocie może być szczęście?

1 Fragment wiersza Jana Pawła II, pt. „Niewidomi.”
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Podstawowe założenia integralnego modelu rewalidacji...

W pedagogice jako nauce zajmującej się kształceniem i wy-
chowaniem człowieka podstawowe znaczenie odgrywają 

dwie zasady: podmiotowości i pomocniczości. Pierwsza z nich 
podkreśla rolę oddziaływania osobowego na rozwój wychowan-
ka, natomiast druga zwraca uwagę na umiejscowienie pedagoga 
w procesie wychowania w pozycji tego, który pomaga wychowan-
kowi w urzeczywistnianiu jego człowieczeństwa, a w ostatecznym 
etapie tego dynamicznego procesu wzrostu, doprowadzenie do 
samowychowania. W pedagogice chrześcijańskiej dochodzi jesz-
cze element otwarcia się na działanie Łaski Bożej w tym procesie, 
która sprawia, że zarówno wychowanek jak i wychowawca są 
poddani jej oddziaływaniu, co prowadzi do osobistego spotkania 
z Bogiem.

Nawiązując do podstawowych założeń integralnego modelu 
rewalidacji osób z niepełnosprawnością, wykorzystano wielo-
letnie doświadczenie autora artykułu na odcinku pracy z oso-
bami niewidomymi w Laskach, oraz refleksję naukową, jakiej 
dokonano w wyniku prób konstruowania optymalnego modelu 
pomocy pedagogicznej osobom z dysfunkcją wzrokową, nadając 
mu charakter uniwersalności – a więc możliwość zaaplikowania 
go także wobec innego rodzaju niepełnosprawności1. 
1 J. Placha, Integralny model rewalidacji na podstawie „doświadczenia Dzieła 
Lasek” w świetle chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2012, 
wyd. II uzupełnione. 

z pedagOgicznych rOzważań
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W strategii budowania tego modelu wprowadzono trzy pod-
stawowe kategorie pojęciowe: 1. Rewalidator Główny, 2. Rewali-
dator pomocniczy, 3. Osoba rewalidowana. 

W pedagogice chrześcijańskiej zadaniem pedagoga jest być 
narzędziem w Ręku Boga, który jest Głównym Wychowawcą. 
Nachylając te założenia w kierunku rewalidacji osób z niepełno-
sprawnością, możemy powiedzieć, że i na tej płaszczyźnie Bożej 
Pomocy rola Głównego Wychowawcy się nie zmienia.

W stosunku do pedagoga, analogicznie jak wyżej, przypada 
mu rola pomocnika Boga, a więc można go nazwać: rewalidato-
rem pomocniczym.

Podobnie, gdy chodzi o podmiot wychowania, jakim jest wycho-
wanek, którego w przypadku osób z niepełnosprawnością będziemy 
nazywać: osobą rewalidowaną. Osoba ta nie będzie ostatecznym 
celem działania rewalidacyjnego. Charakter otrzymywanej pomo-
cy – zarówno ze strony Rewalidatora Głównego, jak i rewalidatora 
pomocniczego – respektuje w pełni wspomniane wcześniej zasady: 
pomocniczości i podmiotowości, w wyniku czego chcielibyśmy do-
prowadzić do sytuacji, w której osoba rewalidowana przejmie ster 
osobistego rozwoju w swoje ręce. A zatem dochodzi w tym przypad-
ku do tego, co można by określić uruchomieniem procesu samore-
walidacyjnego czy autorewalidacyjnego, będącego celem bliższym 
rewalidacji, z ukierunkowaniem na cel dalszy i ostateczny, jakim jest 
wykorzystanie osobistego spotkania z Bogiem do odnalezienia sensu 
własnego życia w sytuacji niepełnosprawności.

W przyjętych przez nas założeniach, nawiązujemy częściowo 
do modelu działalności pedagoga specjalnego, zamieszczonego 
w „Pedagogice specjalnej” J. Doroszewskiej2. Jednak dokonujemy 
w stosunku do tamtej propozycji daleko zaawansowanej mody-
fikacji – zarówno w nazewnictwie, jak i w obszarze oddziaływa-
nia rewalidacyjnego.
2 J. Doroszewska, Pedagogika specjalna, tom 1, Zakład Narodowy im Ossoliń-
skich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1981, s. 76.
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Termin „regulator”, jakiego używa J. Doroszewska za R. Ash-
by, odnosi się do wychowawcy (rewalidatora). W naszej koncepcji 
skojarzymy go również z Głównym Wychowawcą, jakim jest Bóg 
w Trójcy Jedyny, niezależnie od powiązań między poszczególny-
mi elementami modelu akcentującego szczególną rolę pedagoga 
– w tym także osobę samego Boga. Strategia „regulacji” swoistego 
rodzaju rzeczywistości pedagogicznej osób z niepełnosprawno-
ścią jawi się nam jako dość skomplikowany, ale czytelny klucz, 
w którym można wyłowić to, co wydaje się być najważniejsze 
w optymalnym rozwoju osób dotkniętych chorobą lub kalec-
twem, jak również bliżej określić rolę, jaką mają do spełnienia 
dwaj „regulatorzy”: Rewalidator Główny i rewalidator pomoc-
niczy.

J. Doroszewska, wyjaśniając wzajemne zależności między 
poszczególnymi elementami zapisu graficznego, używa różnych 
symboli, które pominiemy, zwłaszcza, że są już one nieprzydat-
ne dla naszych założeń, co oczywiście nie zmienia faktu, że jej 
sugestie wciąż pozostają dla nas bardzo interesującą inspiracją.

W odniesieniu do rewalidatora pomocniczego ważne jest, 
aby była to osoba bardzo dobrze i odpowiednio przygotowana 
do pełnienia swojej jakże odpowiedzialnej roli. 

W sformułowaniu: „odpowiednio przygotowana”, chodzi 
„z jednej strony nie tylko o zasób wiedzy (…), ale i o bogactwo 
osobowości samego rewalidatora – przede wszystkim o jego po-
ziom moralny, który stanowi z jednej strony gwarancję właści-
wego wyboru środków oddziaływania celowościowego, idących 
w kierunku dobra jednostki i społeczeństwa, a więc i wyboru 
odpowiedniego modelu, do którego jednostkę ma się prowa-
dzić. Z drugiej zaś strony stanowi on ten wewnętrzny, trudny do 
określenia mechanizm oddziaływania wychowawcy zarówno na 
danego osobnika, jak i na jego środowisko”3.

3 Tamże, s. 78.
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Przykładem takiej postawy pedagoga (rewalidatora) speł-
niającego powyższe warunki, jest osoba Marii Grzegorzewskiej, 
która często nawiązywała w swoich wykładach do rzeźby Nike 
z Samotraki i słów C. K. Norwida: „o tym, jak ta uszkodzona 
statua (bez głowy, bez rąk) wieki całe zwycięża świat pięknem 
uduchowienia”, przekonując swoich studentów o idei „zwycięstwa 
kalectwa nad jego nieszczęściem”4.

Osoba rewalidowana, w wyniku działań Rewalidatora Głów-
nego i rewalidatora pomocniczego, osiąga z biegiem czasu po-
ziom zbliżony do modelu postulowanego (bo wydaje się, że moż-
na mówić jedynie o zbliżeniu się, a nie całkowitym nakładaniu się 
ideału z życiem). To moment, w którym – na zasadzie sprzężenia 
zwrotnego – osoba już zrewalidowana powinna powrócić do 
siebie (zaakceptowania swojego stanu niepełnosprawności); do 
środowiska (rodzinnego i w szerszym tego słowa znaczeniu); do 
rewalidatora pomocniczego (na przykład zaprzyjaźnić się z nim) 
i do Rewalidatora Głównego (osobistego spotkania z Bogiem).

Innymi słowy, następuje wówczas coś w rodzaju zamknięcia 
całego cyklu modelowania rewalidacyjnego, w którym punktem 
wyjścia jest egzystencjalne uświadomienie sobie z jednej strony 
swojej niepełnosprawności (włącznie z jej negatywnymi skutka-
mi), a z drugiej strony odkrycie także potrzeby wsparcia, jakiego 
może udzielić Rewalidator Główny i rewalidator pomocniczy. 
Pozytywne przejście przez ten cały cykl rewalidacyjny powoduje, 
że osoba osiąga optymalny stan rozwoju pozwalający na pełne 
zwycięstwo ducha nad wszelkiego rodzaju słabością.

Ponadto, konstruując integralny model pedagogiki rewali-
dacji w oparciu o teologiczną analizę wewnętrznego życia Trój-
cy Świętej, dochodzimy do etapu konsekwencji wypływających 
z takiej wizji rozwoju, a mianowicie modelu działań, które mają 
swoje implikacje w założeniach, sformułowanych przez Janusza 

4 Tamże.
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Tarnowskiego w koncepcji pedagogiki personalno-egzystencjal-
nej, które przekładają się na praktykę: wiary, nadziei i miłości. 

To budzić powinno nadzieję na optymalizację życia zarówno 
w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.

Mając na uwadze podstawowe założenia integralnego mo-
delu rewalidacji, warto zwrócić jeszcze uwagę na zagadnienie 
„wyobraźni miłosierdzia”, o jakiej mówi Jan Paweł II w encykli-
ce „Dives in misericordia” oraz przy różnych innych okazjach, 
spotykając się z osobami cierpiącymi. Chodzi o budzenie tego 
typu ludzkiej wrażliwości, która w dobie zmagania się z różnego 
rodzaju bolączkami naszych czasów – także ogólnoświatowego 
kryzysu – może stanowić drogę wyjścia, być jakimś remedium na 
przezwyciężenie współczesnych dylematów ludzkości.

Marian Nowak, streszczając myśl Jana Pawła II zawartą w Li-
ście Apostolskim „Novo Millennio Ineunte”, pisze: „papież apelo-
wał o kontynuację tradycji miłosierdzia, która sięga swoją historią 
dwu tysięcy lat, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że czynie-
nie dzisiaj miłosierdzia wymaga jeszcze większej inwencji. Dlate-
go potrzebna jest współcześnie wyobraźnia miłosierdzia, której 
przejawem będzie nie tylko skuteczność pomocy, lecz zdolność 
bycia z bliźnim i poświęcenia się dla cierpiącego. Solidaryzowanie 
się z nim musi być jednak takie, aby okazany mu gest pomocy 
nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale rzeczywiste 
świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr”5. M. Nowak kończy tę 
refleksję następującymi słowami: „Tak oto stajemy wobec pytania 
o skuteczność pomocy potrzebującym, która (mając na uwadze 
ową „wyobraźnię miłosierdzia” – przyp. J.P.) nie zależy od za-
stosowanych technik, metod czy nowoczesnych rozwiązań, lecz 
od zdolności okazania autentycznej miłości przez świadczoną 
drugiemu człowiekowi pomoc. Dopiero taka autentyczna miłość 

5 Za: M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie 
i Profesjonalne, Warszawa 2008, s.376.
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rodzi nowego człowieka, pobudza do aktywności i przywraca 
nadzieję. Jest to jakby ponowne odczytanie istoty współczesnej 
pracy wychowawczej, która bez miłości stałaby się najwyżej do-
brze wykonanym rzemiosłem”6. Chodzi o udzielenie skutecznej 
pomocy pedagogicznej w konkretnym kontekście życiowym, 
jakim jest w naszym przypadku sytuacja niepełnosprawności.

Jest to więc optymalna miara i postulat uniwersalnego zaan-
gażowania się w potrzeby osób z niepełnosprawnością w katego-
riach: „tu” i „teraz”. To również kierunek chrześcijańskiej nadziei, 
która nie wybiega nieodpowiedzialnie w bliżej nieokreśloną przy-
szłość, ale realizuje pomoc rewalidacyjną na rzecz ludzi potrze-
bujących, którzy dzisiaj żyją najbliżej nas, gdyż rzeczywiście jutro 
może już być za późno.

Reasumując, można by powiedzieć, że nadzieja – w kontek-
ście wypracowanego modelu rewalidacji osób z różnego rodzaju 
niepełnosprawnościami – nie jest tylko alternatywą między ocze-
kiwaniem na doraźnie lepszą przyszłość lub rozpaczą z powodu 
braku perspektyw. To również nie tylko sama perspektywa, ale 
realna i dobrze zaplanowana realizacja „tu” i „teraz” racjonalnej 
koncepcji pomocy osobom z niepełnosprawnością w zakresie ich 
rewalidacji fizycznej, psychicznej i społecznej. A nade wszyst-
ko to sposób bycia integralnie związany ze świadomością, że 
stan nawet największej niepełnosprawności jest zakorzeniony 
w Krzyżu Chrystusa, a przez to samo staje się swoistego rodzaju 
uczestnictwem w Jego Mocy zbawczej. Pójście tym śladem jest 
niewątpliwie wyborem drogi trudnej, ale obfitującej w szczególny 
rodzaj radości, właściwej tym, którym w cierpieniu została dana 
łaska prawdziwie chrześcijańskiej nadziei. Najwymowniej – jak 
się wydaje – wyraża ją funkcjonujące na co dzień w Laskach 
pozdrowienie: „Przez Krzyż – do Nieba”, co nie jest tylko sa-
mym hasłem bez pokrycia, ale głębokim przekonaniem tych, co 

6 Tamże, s. 377.
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na co dzień realizują w Laskach testament Matki Elżbiety Róży 
Czackiej. Testament, który poprzez zaakcentowanie roli i miejsca 
cierpienia w życiu osób niewidomych ukazuje również optymi-
styczną perspektywę nieba.  

Podobnego optymizmu potrzeba różnym środowiskom rewa-
lidacyjnym, a zwłaszcza rodzinom, gdzie znajduje się osoba z ja-
kąkolwiek niepełnosprawnością, wyczekując na pomoc i choćby 
najdrobniejszy promyk nadziei i życzliwości.

Akcentując główne założenia integralnego modelu rewali-
dacji, należałoby podkreślić jego uniwersalny charakter, mimo 
tego – a może właśnie dlatego – że oparty jest na założeniach 
pedagogiki chrześcijańskiej.  

Można zakładać, że w przypadku rewalidatorów, nawet 
w przypadku osób niewierzących, a także tych, którzy nie od-
wołują się do wartości chrześcijańskich, ale biorących pod uwagę 
przede wszystkim dobro osób rewalidowanych, nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby proponowany model w jego uniwersalnych 
elementach również zaakceptować. 

Nawiązuje do tego Janina Doroszewska, powołując się tak-
że na poglądy twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej – Marii 
Grzegorzewskiej: „Nie wolno nam przekraczać swoich kompe-
tencji. Jeżeli pewne postawy (np. religijne) rewalidowanej przez 
nas jednostce przynoszą pomoc, ulgę lub dają siłę do znoszenia 
kalectwa naszemu wychowankowi, to chociaż mogą one osobi-
ście nie odpowiadać rewalidatorowi, musi je uszanować, a nawet 
pomóc w ich realizacji”7.

Ponadto model, którego rodowód wywodzi się z trynitarnej 
Rzeczywistości Boga, może wydawać się niektórym ograniczo-
ny tylko do środowiska osób z dysfunkcją wzroku. Zwłaszcza 
idea „Triuno”, Matki Czackiej, w której, inspirując się prawdą 
teologiczną o relacjach osobowych w Trójcy Świętej, zwróciła 

7 J. Doroszewska, Pedagogika specjalna, dz. cyt., s. 157.
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ona uwagę na ścisłą współpracę trzech grup osób: duchownych, 
świeckich i niewidomych. To może być trudne do zaaplikowania 
w środowiskach, gdzie niełatwe byłoby powołanie specjalnego 
zgromadzenia sióstr zakonnych, nie mówiąc już o mobilizacji 
odpowiednio przygotowanego ideowo personelu pedagogicz-
nego. Ale przecież proponowany model nie wymaga kopiowania 
czy dosłownego naśladownictwa. Najważniejszy jest duch i we-
wnętrzny klimat współpracy wszystkich osób zaangażowanych 
w niesienie pomocy konkretnym osobom z różnego rodzaju nie-
sprawnościami. Zaś personalno-egzystencjalny charakter tego 
modelu będzie w każdych warunkach sprzyjać temu, aby był 
zgodny także z podstawowymi założeniami pedagogiki ogólnej. 
Także może mieć swoją aplikację w rodzinie, w której przebywa 
osoba z niepełnosprawnością.

Integralny model rewalidacji pozwala – jak się wydaje – na 
wyznaczenie najlepszej z możliwych strategii działań wobec osób 
z niepełnosprawnością – a także razem z nimi – w celu dopro-
wadzenia ich do samorewalidacji.

Odwołanie się do Głównego Rewalidatora, jakim jest Bóg 
w Trójcy Jedyny, to nic innego jak próba aplikacji atrybutów 
Boga na płaszczyznę relacji międzyludzkich. Bóg Ojciec – to 
uosobienie pierwiastka ojcostwa i macierzyństwa jednocześnie, 
a więc najlepsze z możliwych uwarunkowanie, które pozwala 
na „rodzinną”, a tym samym najbardziej spokojną i bezpieczną 
realizację założeń rewalidacyjnych. Z kolei Chrystus – Syn Boży 
– jest najbliższym dla osób rewalidowanych wzorcem osobowym 
(modelem) w zakresie realizacji ich człowieczeństwa. Natomiast 
Duch Święty jest tym, który ożywia i pociesza w trudnych nieraz 
działaniach zarówno rewalidatorów pomocniczych, jak i osoby 
rewalidowane; tworzą oni razem wspólnotę w Kościele, a także 
poza nim.

Wydaje się więc, że mamy do czynienia z optymalnym mo-
delem rewalidacji, który uosabia niejako wszystkie najlepsze ele-
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menty działań interpersonalnych. Jest to wynik syntezy zarówno 
jego najwyższego, teologicznego wymiaru, i humanistycznego, 
nie pozbawiając go tym samym tzw. ludzkiej twarzy.

Uczciwie trzeba również zaznaczyć, że propozycja integral-
nego modelu rewalidacji nie jest próbą stworzenia alternatywnej 
koncepcji pomocy osobom z taką czy inną niepełnosprawnością. 
Jest raczej interdyscyplinarną refleksją poszerzającą zupełnie do-
brze funkcjonujące dzisiaj różnego rodzaju koncepcje rewalidacji. 
A zatem nie pretenduje ona do postrzegania jej jako odrębnej, 
dystansującej się od wypróbowanych przez dotychczasowe opra-
cowania naukowe poszukiwań, lecz stanowi raczej tylko kolejny 
krok w kierunku pogłębienia dotychczasowej strategii działania 
pedagogicznego o treści, które dotychczas w niewystarczającym 
stopniu były podkreślane, bądź nie znajdowały miejsca w różnego 
rodzaju opracowaniach, lub wręcz były czasem świadomie albo 
nieświadomie pomijane.

Wydaje się więc, że warto integralny model rewalidacji – tam 
gdzie to możliwe – eksponować, ponieważ obejmuje szerokie pole 
działalności człowieka, z jednoczesnym otwarciem się na to, co 
wymyka się nawet najbardziej dopracowanym strategiom ludz-
kim, a mianowicie: na Boga, którego w proponowanym modelu 
nazwaliśmy Głównym Rewalidatorem.

Byłoby oczywiście dużym uproszczeniem, gdybyśmy chcieli 
wszystko podporządkować nieodwracalnym uwarunkowaniom 
tego kontekstu życiowego. Wszak jest jeszcze ludzka wola, i to, 
co rzeczywiście tylko od nas zależy, i czego w żadnym przypadku 
nie można zbagatelizować.

Wszak człowiek, będąc stworzonym na obraz i podobieństwo 
Boże, może znacznie więcej uczynić w kierunku dobra, niż jakie-
kolwiek inne stworzenie; ale może też uczynić znacznie mniej lub 
wręcz całkowicie wypaczyć swoje potencjalne możliwości przez 
swoją złą wolę, a nawet wręcz destrukcyjne działania.
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W sytuacji cierpienia czy jakiejkolwiek niepełnosprawności 
zawsze należy uznać, że cierpienie jest złem. Wobec tego trudne-
go doświadczenia człowiek może przyjąć postawę dystansowania 
się do tej sytuacji, bądź jej akceptacji. Może to być postawa rozpa-
czy, albo nadziei – w zależności od tego, czy pojawi się perspekty-
wa absurdu cierpienia, czy też perspektywa „koła ratunkowego” 
w postaci chrześcijańskiej wizji ludzkiego rozwoju. 

Mariusz K. – Św. Józef z malutkim Panem Jezusem  
w żłóbku
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ks. Jan Kochel

Miłość i odpowiedzialność w wychowaniu1

Świat, który nas otacza doszedł do pewnej granicy, domagającej 
się powrotu do pytań podstawowych. Na szczęście istnie-

ją źródła i osoby, które znają odpowiedź na tego typu pytania. 
Miłość i odpowiedzialność w wychowaniu należy do tego typu 
zagadnień fundamentalnych, do których zawsze warto powracać. 
Pod koniec życia św. Jan Paweł II powrócił w swoim nauczaniu 
do języka poezji. W Tryptyku rzymskim przypomniał o źródle 
pierwotnego zdumienia, wartości edukacyjnej Pisma Świętego, 
antropologii teologicznej i pedagogice personalistycznej. Pisał: 

1 Konferencja wygłoszona 27.08.2015 r. podczas Sesji Pedagogicznej w La-
skach.
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[Adam] Był samotny z tym swoim zdumieniem 
pośród istot, które się nie zdumiewały – wystarczyło im istnieć  

i przemijać. 
Człowiek przemijał wraz z nimi 
na fali zdumień. 
Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał 
z tej fali, która go unosiła, 
jakby mówiąc wszystkiemu wokoło: 
zatrzymaj się! – masz we mnie przystań 
we mnie jest miejsce spotkania 
z Przedwiecznym Słowem – 
zatrzymaj się, to przemijanie ma sens 
ma sens… ma sens… ma sens! (…) Jeśli chcesz znaleźć źródło, 
musisz iść do góry, pod prąd. 
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, 
wiesz, że ono musi tu gdzieś być – 
Gdzie jesteś, źródło?... Gdzie jesteś źródło?!

 
Jan Paweł II

1. W poszukiwaniu źródeł

Przed laty ukazała się ważna praca naukowa Karola Wojtyły, 
wówczas wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
pt. Miłość i odpowiedzialność. Dzieło to miało kilka wydań w ję-
zyku polskim oraz sporo tłumaczeń obcojęzycznych: w języku 
francuskim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim, angielskim, 
niemieckim, a nawet szwedzkim i japońskim. Impulsem do na-
pisania tej pracy były wykłady z etyki, które prowadził Wojtyła 
dla studentów już w latach 1958-59. Pierwsze wydanie książki 
w języku polskim ukazało się w roku 1960, natomiast pierwszy 
przekład na język angielski w 1981 r., a ostatni w 2013 roku. 
Praca napisana została trudnym, naukowym językiem. Porusza 



ks. Jan Kochel – Miłość i odpowiedzialność w wychowaniu 47

tematy etyczne niezwykle istotne, ponadczasowe i ogólnoludzkie, 
przede wszystkim zagadnienie miłości i odpowiedzialności za 
drugiego człowieka.

Wojtyła przekonywał: „Miłość we wzajemnych stosunkach 
pomiędzy ludźmi nie jest czymś gotowym. Jest ona naprzód za-
sadą czy też ideą, do której ludzie muszą niejako podciągnąć swe 
postępowanie, jeżeli chcą – czego chcieć powinni – uwolnić je 
od nastawienia użytkowego, czyli konsumpcyjnego (łac. consu-
mere – zużywać) względem innych osób”. Można przenieść to 
przekonanie również na płaszczyznę pedagogiczną, gdzie drugiej 
osoby, ucznia – wychowanka nie można traktować jako środka do 
osiągnięcia celu dydaktycznego. Jeśli wychowawca i wychowanek 
tak ułożą swoje relacje, że „będzie wyraźnie widać wspólne dobro, 
któremu obaj służą, wówczas niebezpieczeństwo traktowania 
osoby poniżej tego, czym ona naprawdę jest, zmniejszy się i zbli-
ży niejako do zera. Miłość bowiem będzie stopniowo wypierać 
w postępowaniu obu zainteresowanych stron nastawienie czysto 
użytkowe czy też konsumpcyjne…”. 

Pismo Święte potwierdza, że tylko ten, kto kocha – praw-
dziwie wychowuje (Prz 3,12; Hbr 12,6; Ap 3,19). Jest to miłość 
wymagająca – odpowiedzialna – zatroskana o dobro wspólne. 
„Istnieje [zatem] w miłości odpowiedzialność – jest to odpowie-
dzialność za osobę, tę, którą się wciąga w najściślejszą wspólnotę 
bycia i działania, którą się czyni poniekąd swoją własnością, ko-
rzystając z jej oddania. I dlatego istnieje też odpowiedzialność 
za własną miłość: czy jest ona taka, tak dojrzała i tak gruntowna, 
że w jej granicach to ogromne zaufanie drugiej osoby, zrodzona 
z jej miłości nadzieja, że oddając siebie nie traci swej «duszy», 
ale raczej przeciwnie, odnajduje tym większą pełnię jej istnie-
nia – czy to wszystko nie dozna zawodu” – pytał prof. Wojtyła. 
Czyż ten fundamentalny niepokój nie pojawia się właśnie w rela-
cji wychowawca – wychowanek, w której wychowawca również 
korzysta z „oddania” (zaufania) wychowanka? „Odpowiedzial-
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ność za miłość sprowadza się, jak widać, do odpowiedzialności 
za osobę, z niej wypływa i do niej też powraca. Dlatego jest to 
odpowiedzialność ogromna. Ale ogrom jej rozumie tylko ten, 
kto ma gruntowne poczucie wartości osoby”. (Anna Kamieńska 
w Notatniku w bardzo wymowny i prosty sposób pisze o odpo-
wiedzialności: „Kiedy człowiek przestaje być dzieckiem? – Kiedy 
zaczyna odpowiadać za siebie. A kiedy jest dorosły? – Kiedy 
poczuwa się do odpowiedzialności za innych”)2. 

W tej samej pracy Autor podejmuje problem wychowania 
miłości. I pyta: „Co to znaczy «wychowanie miłości»? Czy mi-
łość w ogóle można wychować? Czy nie jest ona czymś od razu 
gotowym, czymś danym człowiekowi czy też dwojgu ludziom 
jako pewnego rodzaju przygoda serca? Tak mniemają bardzo 
często zwłaszcza młodzi…”. W kontekście pedagogicznym war-
to też zapytać: czy dotyczy to również odpowiedzialnej miłości 
wychowawcy? Czy można pedagoga wychować do miłości i od-
powiedzialności?

Święty Papież już wówczas przekonywał, że „człowiek jest 
istotą niejako skazaną na twórczość. Twórczość ta obowiązuje 
również w dziedzinie miłości. Jakże często jesteśmy świadkami 
tego, że z obiecującego «tworzywa» uczuć i pragnień nie kształtu-
je się prawdziwa miłość, owszem – często coś wręcz przeciwnego, 
podczas gdy nieraz ze skromnego «tworzywa» kształtuje się na-
prawdę wielka miłość. Ale tak wielka miłość może być tylko dzie-
łem osób – i dodajmy w tym miejscu dla całości obrazu – dziełem 
łaski (…). Działanie zaś łaski jest ukryte w tych poczynaniach 
jako udział niewidzialnego Twórcy, który sam będąc miłością, ma 
moc kształtowania wszelkiej miłości…, byle tylko ludzie chcieli 
ją świadomie z Nim współ-tworzyć. Nie trzeba się zrażać nawet 
tym, że dzieje się to nieraz na drogach zawiłych i krętych. Łaska 
ma moc wyprostowywania dróg ludzkiej miłości”. Autor wyrażał 

2 A. Kamieńska, Notatnik 1962-1975, Poznań 1982, s. 34. 
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też przekonanie, że istnieje jeszcze potrzeba pogłębienia tego 
tematu w świetle Ewangelii, „odczytanej i zrozumianej bardziej 
całościowo”. Do wychowania do miłości i odpowiedzialności nie 
wystarcza etyczna czy teologiczna miara, potrzeba jeszcze wiele 
poczynań w największej mierze wewnętrznych (duchowych), 
choć mających zewnętrzny swój wyraz (pedagogicznych), w każ-
dym razie głęboko osobowy (antropologicznych).

2. Biblijny wymiar wychowania do miłości 
i odpowiedzialności

Józef Kudasiewicz, znany polski biblista, po latach badań 
naukowych, wytrwałej pracy dydaktycznej i edytorskiej doszedł 
do przekonania, że potrzeba dowartościować medytację biblijną 
(lectio divina) jako gatunek literacki prowadzący od lektury tek-
stu biblijnego do kontemplacji słowa Bożego lub akcji (czynu) 
wg słowa Bożego. „I tą drogą również tekst spotyka się z życiem, 
prowadzi do rachunku sumienia. Medytacja, która nie wpływa-
łaby na życie, nie zmieniała go, byłaby tylko czczą zabawą estety. 
Wiedzie więc ona nie tylko do kontemplacji, ale również do roz-
liczenia się przed Panem w świetle Ducha i do ciągłych korektur 
w naszym życiu”.

Dzięki natchnieniu przez Ducha Świętego Biblia posiada war-
tość wychowawczą i formacyjną, zachęca do dobrego czynu, pro-
wadzi do doskonałości (2 Tm 3,17). Właściwa zaś interpretacja 
i aktualizacja tekstów biblijnych umożliwia ich lekturę w proce-
sie nauczania i wychowania. W oparciu o dokument Papieskiej 
Komisji Biblijnej Interpretacja Biblii w Kościele (1993), wyróżnia 
trzy kroki (etapy) procesu aktualizacji tekstu: a) słuchanie słowa, 
b) rozpoznanie aspektów obecnej sytuacji, które tekst naświe-
tla lub kwestionuje oraz c) wydobycie z pełnego sensu biblijne-
go elementów zdolnych płodnie przekształcić obecną sytuację, 
zgodnie ze zbawczą wolą Boga w Chrystusie. Proponujemy więc 
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interpretację i aktualizację metodą lectio divina dwóch tekstów, 
które podkreślają wartość miłości wymagającej i odpowiedzialnej 
w wychowaniu.

2.1. „Pan bowiem karci, kogo miłuje, jak ojciec syna,  
którego lubi” (Prz 3,12)

Księgi mądrościowe ukazują różne cechy Boga, w szczegól-
ności Boga miłosiernego i wychowującego swój lud. To On jest 
wzorem wychowawcy miłującego, a zarazem wymagającego. Taki 
obraz Boga winien prowadzić człowieka do przylgnięcia do Nie-
go w wierze i wzbudzania w sobie „bojaźni Pana” (Prz 1,7; 9,10; 
Syr 1,14), czyli głębokiego szacunku oraz świadomego dystansu, 
jaki istnieje między Stworzycielem a stworzeniem (Koh 3,10-14). 
Wychowawcza rola uosobionej Mądrości w dziele stworzenia 
i życiu codziennym jest przedmiotem pragnień i poszukiwań 
ludzi (Mdr 6,1-25; Koh 7,23; 8,1). Mądrość jest jak ojciec, który 
miłuje synów ludzkich, pochyla się nad ich losem od łona matki 
(Mdr 10,1-4; Prz 8,4. 31; Syr 1,10a. 14n; 24,6n). 

Rodzice i nauczyciele w życiu codziennym winni więc reali-
zować program pedagogii Bożej, która ma zapewnić osiągnięcie 
pełnej dojrzałości wychowanków. W księgach mądrościowych 
odnajdujemy najwięcej rad, nakazów, przestróg, pouczeń i wska-
zań dydaktycznych dla rodziców i wychowawców. Grecki termin 
paidea – tłumaczony na język polski jako „wychowywanie (dzie-
ci), karcenie, ćwiczenie, kształcenie” – podkreśla wychowawczy 
charakter relacji Boga i człowieka. Proces ten jest adekwatny do 
stylu wychowania w starożytnym Izraelu, który był realistyczny 
i wymagający (oparty na karności), nie unikał napominania, ko-
rygowania i elementów dyscyplinujących, np. rózgi czy kija (Prz 
4,13; 12,1; 13,24; 15,5; 22,6.15; 23,13; 30,1). Karcenie było prze-
jawem surowości i miłosierdzia, podobnie jak w postępowaniu 
Boga wobec ludu uwidacznia się zarówno Jego gniew (Iz 54,5n; 
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Jer 31,3; Oz 11,1), jak i miłość symbolizowana przez obrazy ojco-
stwa i macierzyństwa Bożego. W Księdze Przysłów wychowawca 
zwraca się jednak do ucznia jak do syna (ben)3, któremu okazuje 
szczególne względy (lubi – miłuje), rzadziej nazywa go „[mło-
dym] chłopcem” (na`ar) czy „prostaczkiem” (peti)4.

Pierwszym owocem odpowiedzialnego oddziaływania wy-
chowawczego jest postawa słuchania (posłuszeństwo): „zdobywa 
się mądrość – słuchaniem uwag” (Prz 15,32). Słuchanie łączy 
się ściśle z uznaniem autorytetu rodziców (Prz 1,8n; 6,20) i na-
uczycieli (Prz 5,7; 7,24n), stąd pouczenie i wyjaśnienie: „Strzeż, 
synu, nakazów ojca, nie gardź nauką matki, / (…), bo lampą jest 
nakaz, a światłem Prawo, drogą do życia – upomnienie, nagana 
(Prz 6,20. 23).

Słuchanie nie wystarczy, dlatego kolejnym trwałym owocem 
nauczania i wychowania ma być zabieganie o zrozumienie (mą-
drość), które zakłada osobiste włączenie się w przyjęcie usłysza-
nej treści. Takie wejście w posiadanie mądrości połączone jest 
z wysiłkiem samego wychowanka, gdyż usłyszane słowo należy 
„złożyć w sercu” (Prz 2,2).

Przełożeniem wreszcie na praktykę tego, co wychowanek 
usłyszał i zrozumiał, jest nauczenie się tekstu (na pamięć!): „na-
uczcie się” (Mdr 6,1) i „nakłońcie ucha” (Syr 33,19). Mądrość jest 
również darem, który można otrzymać dzięki wytrwałej modli-
twie (Mdr 7,7). Wychowanie do miłości i odpowiedzialności ma 
zatem na celu uformowanie człowieka dojrzałego, ale przynosi 
także wymierne dobra na dwóch płaszczyznach: społecznej i du-
chowej. Realnym rezultatem tego typu wychowania jest wysoka 
pozycja społeczna, szacunek, autorytet, poważanie oraz właściwe 
życie, błogosławieństwo i szczęście, stąd w sercu wychowanka 
rodzi się modlitwa uwielbienia:

3 Taka forma występuje w Prz aż 60 razy.
4 Termin ten występuje głównie w Prz – 15 razy (na 19 w Biblii Hebrajskiej).
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Szczęśliwy mąż, którego Ty wychowujesz, o Panie, 
i prawem Twoim pouczasz (Ps 94,12) 
Błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha, 
który co dzień u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy. 
Bo kto mnie znajdzie, znajdzie życie 
i osiągnie upodobanie Pana (Prz 8,34n).

W świetle refleksji i modlitwy biblijnej E. Smołka wskazuje 
na konkretne zadania wychowawców:

a) przekazywanie wiedzy – antropologicznej, etycznej, psy-
chologicznej i pedagogicznej, dotyczącej rozwoju osoby (kim jest 
człowiek? jaką wartość stanowi to, że jest osobą kochaną i wybra-
ną? jaki jest cel jego życia? jakie ma możliwości i zobowiązania 
względem siebie i innych?);

b) stworzenie warunków i sytuacji wychowawczych zachę-
cających do pracy nad sobą, wskazanie możliwości i sposobów 
doskonalenia się (kształcenie cnót, charakteru, umiejętności), 
stawianie jasnych wymagań i osobistego świadectwa wierności 
głoszonym zasadom;

c) wprowadzenie w proces wychowania sytuacji i działań z in-
nymi i dla innych, troski o dobro wspólne, kształtowanie postawy 
miłości (rozumianej jako gotowość do świadomego i odpowie-
dzialnego bycia dobrowolnym darem dla drugiego), bezintere-
sowności, uczenie postawy służby dla innych.

2.2. „Ja tych, których kocham, upominam i karcę.  
Bądź więc gorliwy i popraw się!” (Ap 3,19)

Odpowiednikiem starotestamentalnego pouczenia jest za-
chęta ostatniego z siedmiu listów do Kościołów Azji Mniejszej. 
W liście do Kościoła w Laodycei Chrystus przedstawia się jako 
Amen, wierny i prawdziwy świadek – ostatnie i najważniejsze 
Słowo, w którym wypełniły się wszystkie proroctwa i obietnice 
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Boże (3,14; por. 1 J 1,1-3). Jest On również Pedagogiem, który 
zna sytuację swoich wychowanków (3,15), daje im konkretne 
wskazania (3,16n) i rady (3,18), ujawnia istotę swojej pedago-
gii opartej na miłości i odpowiedzialności (3,19-20). Maksyma 
dydaktyczna nawiązuje do tekstów: Prz 3,12, 1 Kor 11,32 i Hbr 
12,6; odpowiada pedagogice biblijnej, wedle której karcenie jest 
pożyteczne i stanowi wyraz miłości odpowiedzialnej za pod-
opiecznego (np. Prz 13,24; 23,12-14; 29,15-17; Ef 6,4). Nauczyciel 
nie poprzestaje na ostrzeżeniu, lecz napomina, koryguje, walczy 
o swojego ucznia; pobudza, apeluje do tych jego mocy, które 
zdolne są na nowo go umocnić: bądź gorliwy i popraw się! (3,19b).

Podporządkowanie się wychowanka prowadzi go do nawróce-
nia, odnowy i podjęcia zobowiązań moralnych, które umożliwiają 
pełne i owocne życie wiarą (Ap 2,5. 16. 22; 3,3. 9). To zabezpiecza 
również przed skarceniem. W tego typu wychowaniu nie domi-
nowały groźby, chociaż je znano i poważnie się z nimi liczono, 
lecz perspektywa dóbr przyobiecanych w Księdze Mądrości Sy-
racha (3,1-16) i czwartym przykazaniu Bożym, stąd obowiązek, 
by stale o nim pamiętać i czynić go swoją codzienną modlitwą:

Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą 
Pan, Bóg twój, ci daje (Wj 20,12; por. Kpł 19,3) oraz Czcij ojca 
twego i matkę – jest to pierwsze przykazanie z obietnicą – aby ci 
było dobrze i abyś długo żył na ziemi (Ef 6,2-3).

Warto utrwalić w świadomości wychowawców i wycho-
wanków fakt, że Jezus jako dziecko wiernie wypełniał wszystkie 
przykazania: (…) był im poddany (Łk 2,51), a jako Nauczyciel 
uczył właściwej interpretacji Prawa (Mt 5,17-42), przypominał 
też o ważności czwartego przykazania Bożego (Mk 7,8-13; por. 
KKK 2196-2257). Pierwszy fragment Benedykt XVI komentuje 
w ostatnim tomie trylogii Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, gdzie 
ukazuje pierwotne posłuszeństwo Ojcu niebieskiemu (2,49; por. J 
1,18; 4,34; 7,16; 12,49; 14,20. 24; Flp 2,8; Hbr 5,8-10) oraz posłu-
szeństwo względem ziemskich rodziców, zanurzone w naturalny 
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proces rozwoju Jezusa w historii dzieciństwa: „Potem poszedł 
z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany (…) Jezus zaś czynił 
postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2,51n). 
Gdy minęła chwila, kiedy ukazało się to większe posłuszeństwo, 
w jakim trwał, Jezus wraca do normalnej sytuacji swej rodziny – 
do pokory zwyczajnego życia i do posłuszeństwa swym ziemskim 
rodzicom (…). Istotne znaczenie ma również to, co Łukasz mówi 
o wzrastaniu Jezusa nie tylko w latach, lecz także w mądrości (…). 
Jako człowiek nie żyje w abstrakcyjnej wszechwiedzy, lecz jest 
zakorzeniony w konkretnej historii, w miejscu i czasie, w fazach 
ludzkiego życia, i stąd otrzymuje konkretny kształt swej wiedzy. 
Widać tu więc bardzo jasno, że myślał i uczył się na ludzki spo-
sób” – wyjaśnia emerytowany Papież (Benedykt XVI, 167-169).

I na tym przykładzie można wskazać konkretne zadania 
dla wychowawców:

a) nauczanie przykazań, a zwłaszcza nowego przykazania, któ-
re streszcza się w nakazie wzajemnej miłości na wzór Bożej mi-
łości (J 13,34) oraz nakaz miłości bliźniego (także nieprzyjaciół) 
jak siebie samego (Rz 13,8-10; por. Mk 12,28-34; Mt 5,43-48);

b) napominanie i korygowanie, dostarczające elementów do 
dzieła samowychowania (tzn. „umieć używać swej wolności 
w prawdzie, tzn. być prawdziwie wolnym”, „używać swej wolno-
ści dla tego, co jest prawdziwym dobrem” oraz „być człowiekiem 
prawego sumienia, być odpowiedzialnym, być człowiekiem «dla 
drugich»” (List do młodych nr 13);

c) wprowadzenie w proces stałego nawracania się jako prze-
miany „poprzez odnowę myślenia, aby rozeznać, jaka jest wola 
Boża, co [jest] szlachetne, co miłe, co doskonałe” (Rz 12,2; por. 
Ef 4,17. 22-24).

Pedagogia biblijna utrwala model wychowania personali-
stycznego, w którym miłość idzie w parze z odpowiedzialnością, 
łagodność ze stanowczością, miłosierdzie z jasnymi wymaga-
niami stawianymi wychowankom. Jest otwarta na budowanie 
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relacji osobowych. Jej owocem zaś są postawy utrwalone w życiu 
uczniów/wychowanków: uznanie autorytetu rodziców/wycho-
wawców, posłuszeństwo (karność), mądrość życiowa, przestrze-
ganie zasad społecznych, moralnych i religijnych. Wzorem tego 
typu wychowania jest pedagogia Jezusa utrwalona w czterech 
Ewangeliach. Dyrektorium ogólne o katechizacji wyróżnia kil-
ka jej podstawowych elementów: „przyjęcie drugiego, w szcze-
gólności ubogiego, małego, grzesznego, jako osoby miłowanej 
i szukanej przez Boga; szczere głoszenie Królestwa Bożego jako 
dobrej nowiny prawdy i pocieszenia Ojca; styl delikatnej i silnej 
miłości, która wyzwala od zła i rozwija życie; naglące zaproszenie 
do postępowania podtrzymywanego przez wiarę w Boga, przez 
nadzieję Królestwa i przez miłość do bliźniego; wykorzystanie 
wszystkich bogactw komunikacji międzyosobowej, jak słowo, 
milczenie, metafora, obraz, przykład, wiele różnych znaków, jakie 
czynili biblijni prorocy. Zapraszając uczniów, aby szli za Nim do 
końca i nie patrząc wstecz (Mk 8,34-38; Mt 8,18-22), Chrystus 
powierza im swoją pedagogię wiary jako pełne dzielenie się swoją 
sprawą i swoim przeznaczeniem”.

3. Personalno-egzystencjalna pedagogika miłości

Współczesne wychowanie powinno powrócić do trady-
cyjnej pedagogii, która propaguje „wykorzystanie wszystkich 
bogactw komunikacji międzyosobowej” oraz „styl delikatnej 
i silnej miłości, która wyzwala od zła i rozwija życie”. Jezus uka-
zał charakterystyczne cechy takiej formy i stylu oddziaływania 
wychowawczego w konkretnych sytuacjach życiowych w czasie 
„spotkań” i „dialogów” z różnymi osobami i grupami osób, np. 
dwunastoletni Jezus w relacji z uczonymi w Piśmie i rodzicami 
(Łk 2,41-52), w dialogu z Szymonem faryzeuszem i grzesz-
ną kobietą (Łk 7,36-50); w dialogu z Martą i Marią w Betanii 
(Łk 10,38-42), podczas spotkania z bogatym człowiekiem (Łk 
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18,18-23), z Zacheuszem (Łk 19,1-10), uczniami w drodze do 
Emaus (Łk 24,13-35) oraz w ramach spotkań i dialogów Jezusa 
utrwalonych w czwartej Ewangelii.

Ceniony pedagog ksiądz J. Tarnowski pytał: Czy wychowa-
nie do spotkania z Bogiem w ogóle jest możliwe? Wszak nawet 
egzystencjalnych spotkań między ludźmi nie da się wymusić, 
spowodować ani nawet zaplanować. Tym bardziej bezsilne są 
ludzkie zabiegi, by wyreżyserować swoim wychowankom spotka-
nie z Najwyższym. Czyż więc wysiłki pedagogiczne należy pod 
tym względem z góry przekreślić?

Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej o katechizacji w naszych 
czasach twierdził, że wychowanie w wierze (katecheza) ma być 
czasem, w którym „chrześcijanin, przyjąwszy przez wiarę Jezusa 
Chrystusa, jako jedynego Pana, i przylgnąwszy do Niego całko-
wicie przez szczere nawrócenie serca, stara się lepiej poznać tego 
Jezusa, któremu się powierzył, poznać mianowicie Jego «tajemni-
cę», Królestwo Boże, które On zapowiada, wymagania, obietnice, 
zawarte w Jego ewangelicznym Orędziu, drogi, które wyznaczył 
dla wszystkich tych, którzy zechcą pójść za Nim”.

Czy możliwe byłoby przyjęcie Mistrza z Nazaretu „jako jedy-
nego Pana” i przylgnięcie do Niego, gdyby nie nastąpiło uprzednie 
z Nim spotkanie i dialog? Można więc wyciągnąć wniosek, że 
celem wychowania religijnego (katechetycznego) według św. Jana 
Pawła II jest spotkanie z Jezusem Chrystusem, ścisły i osobisty 
związek z Nim, gruntowna przemiana osobista oraz poznanie 
przynajmniej podstawowego przesłania (orędzia) Jego Ewangelii.

Takiemu procesowi nauczania, wychowania i inicjacji religij-
nej musi towarzyszyć pedagogia oparta na spotkaniu i dialogu, 
która bliska jest pedagogii personalistycznej, gdyż podstawo-
wym jej źródłem jest koncepcja człowieka jako osoby, a korzysta 
z wszelkich form komunikacji międzyosobowej. Podstawowym 
jej celem jest kształtowanie dojrzałej osoby, zdolnej do budowa-
nia więzi opartych na miłości. 
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Istotę tego procesu ukazał Benedykt XVI w encyklice Deus 
caritas est: „W historii miłości, którą opowiada Biblia, Bóg wy-
chodzi nam naprzeciw, próbuje nas zdobyć – aż do Ostatniej 
Wieczerzy, aż do Serca przebitego na krzyżu, aż do Zmartwych-
wstania i wielkich dzieł, za których pośrednictwem, poprzez dzia-
łanie Apostołów, przewodził rodzącemu się Kościołowi (…). On 
pierwszy nas umiłował i nadal nas kocha jako pierwszy; dlatego 
my również możemy odpowiedzieć miłością (…). Do dojrzałej 
miłości należy to, że angażuje wszystkie potencjalne możliwości 
człowieka i włącza, by tak rzec, człowieka w swój kształt. Spo-
tkanie z potencjalnymi przejawami miłości Boga może wzbudzić 
w nas uczcie radości, które rodzi się z doznania, że jest się ko-
chanym. To spotkanie wymaga jednak również zaangażowania 
naszej woli i naszego intelektu. Rozpoznanie Boga żyjącego jest 
drogą wiodącą do miłości, a «tak» naszej woli na Jego wolę łączy 
rozum, wolę i uczucie w ogarniający wszystko akt miłości. Jest to 
jednak proces, który pozostaje w ciągłym rozwoju: miłość nigdy 
nie jest «skończona» i spełniona, dojrzewa i właśnie dlatego pozo-
staje wierna samej sobie. Idem velle atque idem nolle – chcieć tego 
samego, nie chcieć tego samego, to właśnie starożytni uznali za 
prawdziwą treść miłości: stać się podobnym jedno do drugiego, 
co prowadzi do wspólnoty pragnień i myśli”.

Dzięki spotkaniu z osobową Miłością, staje się możliwa mi-
łość bliźniego (ucznia – wychowanka), która „polega właśnie na 
tym, że kocham w Bogu i z Bogiem również innego człowieka, 
którego w danym momencie może nawet nie znam lub do któ-
rego nie czuję sympatii. Taka miłość może być urzeczywistniona 
jedynie wtedy, kiedy punktem wyjścia jest intymne spotkanie 
z Bogiem, spotkanie, które stało się zjednoczeniem woli, a które 
pobudza także uczucia. Właśnie wtedy uczę się patrzeć na inną 
osobę nie tylko jedynie moimi oczyma i poprzez moje uczucia, 
ale również z perspektywy Jezusa Chrystusa” (Deus caritas est). 
O takim procesie wychowania nie decydują społeczne struktury, 
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fundusze, techniki, strategie czy pomoce dydaktyczne; najważ-
niejsze są w nim bezpośrednie relacje, np. rodziców z dziećmi, 
wychowawców z osobami powierzonymi ich odpowiedzialno-
ści, prowadzące do wzajemnego wzrastania w człowieczeństwie, 
którego ostatecznym źródłem jest podobieństwo do Boga (Rdz 
1,26n; Mdr 2,23). 

Cel wychowania jest bliski ewangelizacji, która zmierza do 
wewnętrznej przemiany wychowanków: „stara się przemienić 
sumienia poszczególnych ludzi i wszystkich razem, potem ich 
działalność, a wreszcie ich życie i całe środowisko, w jakim się 
obracają (…) mocą Ewangelii ma dosięgać i jakby przewracać 
kryteria oceny, hierarchię dóbr, postawy i nawyki myślenia, 
bodźce postępowania i modele życia rodzaju ludzkiego, któ-
re stoją w sprzeczności ze słowem Bożym i planem zbawienia”. 
Główną metodą jest dialog rozumiany nie tylko w kategoriach 
poznawczych jako wspólne poszukiwanie prawdy, ale także eg-
zystencjalnie – jako wspólne odsłanianie prawdy o sobie, współ-
uczestnictwo i obdarowywanie („bezinteresowny dar z samego 
siebie”); zadanie wychowawcy polega nie tyle na informowaniu 
czy formowaniu wychowanka, ile na dawaniu świadectwa swoim 
postępowaniem i sposobem odnoszenia się do innych (i samego 
siebie) o tym, co najważniejsze, czyli o fundamentalnej wartości 
prawdy i godności osobowej, czyli zainicjowanie procesu samo-
wychowania.

„Wychowanie jednak nie jest nade wszystko teorią, ale prak-
tyką a nawet sztuką” – przekonywał w sierpniu 1964 r. kard. 
Wojtyła, późniejszy Papież – Święty Kościoła. Sztuki tej trzeba 
się wciąż uczyć na nowo. Jak zatem wychowywać do miłości 
i odpowiedzialności siebie i innych na tle tych warunków, któ-
re składają się na naszą współczesność? Trudno tutaj na jakąś 
jednolitą receptę, bo wśród wszystkich dzieł sztuki dzieła sztuki 
wychowania są z pewnością najbardziej jedyne i niepowtarzalne. 
Pewne jednak konkretne wskazówki – w oparciu o myśl św. Jana 
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Pawła i śp. ks. prof. Janusza Tarnowskiego, czyli pedagogikę per-
sonalno-egzystencjalną – mogą być w tej sprawie sformułowane:

1) „Rozeznanie sytuacji duchowej (życiowej) wychowan-
ka”. Wychowanie człowieka musi opierać się nie tylko na znajo-
mości ogólnych przesłanek pedagogicznych oraz lekcji historii, 
ale także na możliwie wnikliwym rozeznaniu duszy współcze-
snego człowieka. Nie tylko warunków, w których żyje i kształ-
tuje swą osobowość, ale także samej duszy. Kto wie, czy w niej 
nie dokonało się już, i wciąż nie dokonuje, jakieś znamienne 
przesunięcie w zakresie tych tak istotnych powiązań pomiędzy 
rozumem, wolą i sercem. Czy ten nasz człowiek współczesny nie 
staje się „mniej uczciwy” a „bardziej trzeźwy” i zarazem bardziej 
krytyczny. W tym „punkcie wyjścia” model wychowania musi 
także ulec przeobrażeniu. W pierwszym zetknięciu z wycho-
wankiem lub grupą najistotniejsze jest wejście w jego (ich) świat 
z pełnym, nie udawanym, lecz autentycznym zainteresowaniem 
i życzliwością. Chodzi o postawienie się w miejscu tych, których 
spotykamy, by odczuli nasz szacunek i aby unikać niewłaściwych 
kroków w ich kierunku.

2) „Świadoma praca wychowawcza (proces wychowania)”. 
W ślad za rozeznaniem sytuacji duchowej (życiowej) człowieka 
współczesnego musi postępować świadoma praca wychowawcza 
(proces wychowania), której źródłem ożywczym jest miłość czło-
wieka. Miłość człowieka jest zawsze konkretna, a równocześnie 
zawsze przechodzi przez jakąś abstrakcję – to znaczy: nigdy nie 
jest oddzielona od miłości człowieczeństwa jako takiego, od umi-
łowania prawdy i wolności, które to człowieczeństwo najistotniej 
budują. Stąd miłość (wychowanka – wychowawcy) jest tak bardzo 
duchowa, choćby wykorzystywała wszystko, czego dostarczają 
zmysły, i koncentrowała się na ciele. Trzeba przy tym pamiętać, że 
miłość wynika z widzenia przedmiotu umiłowanego, ale też po-
niekąd stwarza, a w każdym razie rozszerza i bogaci to wiedzenie. 
Miłość wreszcie nie lęka się trudu (i odpowiedzialności), jakie 
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płyną z przedmiotu wychowania, ale „jest cierpliwa [i szlachet-
na]” (por. 1 Kor 15,4). Wsłuchiwanie się w wychowanka. Uczenie 
się i wychowywanie wzajemne. Nie narzucanie i przymuszanie, 
lecz delikatna pomoc do budzenia zainteresowania Wartościami 
i poszukiwania ich aż do spotkania z Bogiem w Chrystusie dzięki 
łasce Ducha Świętego. Nie tyle oczekiwanie natychmiastowych 
wyników, co raczej nadzieja na dalszą przyszłość. Stała i cierpliwa 
atmosfera radości.

3) „Wychowanek”. Nie jest kimś niższym lub mniej war-
tościowym od wychowawcy, ale przeciwnie, może nad nim 
pod wieloma względami górować. Nie jesteśmy jego sędziami. 
Ewentualne wady musimy dostrzegać, lecz nie wolno utożsamiać 
z nimi wychowanka. Trzeba odnaleźć w nim zawsze obraz Boga, 
który go kocha i mu wybacza.

4) „Relacja: wychowawca – wychowanek”. Należy zmierzać 
wytrwale ku przyjaźni, nie oczekiwać jednak wdzięczności ani 
przywiązania. Dać wychowankowi odczuć miłość, ale bez zasła-
niania tego, który kocha go daleko bardziej: Chrystusa. Łącznikiem 
spajającym – modlitwa, a podstawowym środkiem wychowaw-
czym – dialog. Do struktury dialogu należą jego elementy, rodzaje 
oraz formy. Pierwszy element, czyli rozumienie, ma charakter inte-
lektualny. Chodzi w nim o docenianie odrębności myśli partnera 
(partnerów), okazanie szacunku wobec odmienności, zastanowie-
nie się nad nią, co wcale nie musi łączyć się ze zmianą naszego spo-
sobu myślenia. Dialog to wzajemne dochodzenie do siebie przez 
coraz wyraźniejsze samookreślenie się; to nie tylko mówienie, 
lecz i słuchanie. Za bardzo istotny element dialogu należy uważać 
również wzajemne zbliżenie emocjonalne. Jeśli byłoby niemożliwe 
uzgodnienie myśli z partnerem lub pełne z nim współdziałanie, 
to jednak ciepły i serdeczny do niego stosunek jest zawsze czymś 
realnym i bodaj najistotniejszym łącznikiem między ludźmi. Trzeci 
element, czyli współdziałanie, przychodzi najtrudniej. Dialog może 
być rzeczowy, personalny i egzystencjalny. 
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Pierwszy z wymienionych rodzajów dialogu zachodzi wte-
dy, gdy zmierzamy do poznania szeroko pojętej rzeczywisto-
ści. Wartością, do której wtedy zmierzamy jest Prawda. Jeśli zaś 
otwieramy swoje wnętrze przed partnerem, ujawniając nasze 
najgłębsze przeświadczenia, intymne uczucia, mamy wówczas 
do czynienia z dialogiem personalnym. Jego warunkiem i war-
tością, na której się opiera jest Wolność. Trzeci rodzaj – dialog 
egzystencjalny – wyraża się nie tyle słowami, lecz całą osobą, 
oddaniem swego „ja” do dyspozycji partnera, aż do poświęcenia 
własnego życia. Wartością dla tego rodzaju dialogu jest Miłość. 
Na koniec należy jeszcze rozróżnić trzy formy dialogu: metodę, 
proces i postawę. Tak więc dialog jako metoda jest to sposób ko-
munikacji, w której podmioty dążą do wzajemnego rozumienia, 
zbliżenia się i współpracy (w miarę możliwości). Proces zaś dialo-
gu zachodzi wtedy, gdy chociażby jeden z powyższych elementów 
został urzeczywistniony. Natomiast postawa dialogu to gotowość 
otwierania się na rozumienie, zbliżenie się i współdziałanie w sto-
sunku do otoczenia.

5) „Cel wychowania”. Pomóc wychowankowi odnaleźć jego 
miejsce w życiu i powołanie osobiste, w stopniowym zbliżeniu 
się ku dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej. Jednocześnie z pro-
cesem wychowania innych dążenie do samowychowania siebie: 
życie z Chrystusem. 

Podsumowanie

Temat miłości i odpowiedzialności w wychowaniu prowadzi 
do ponownego odkrycia pedagogii Jezusa, która nie jest „zbiorem 
prawd abstrakcyjnych – jest ona udziałem w żywej tajemnicy 
Bożej”. Wychowanie jest trudne, ale możliwe; jest sprawą serca, 
ale jest też piękne, bo to rodzaj sztuki, rzeźbienie „nowego czło-
wieka” (por. Ef 4,22-24; Kol 3,9-10). Totalne synowskie oddanie 
Jezusa Bogu Ojcu przekłada się na ewangeliczny radykalizm, jaki 
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w ramach formacji proponuje On swoim uczniom i czyni z nie-
go najbardziej charakterystyczną cechę chrześcijańskiego życia. 
Chrystus jako Nauczyciel nauczał w każdym czasie i miejscu, i to 
dotąd nieznanym autorytetem (por. Mk 1,22; Mt 5,22n; 13,54; 
22,16; J 7,14n). Nowość i radykalizm Jego nauczania i wychowa-
nia najpełniej wyraziły się w nowym przykazaniu miłości (J 13,34; 
por. Rz 13,8-10). Wychowanie do miłości i odpowiedzialności 
zakłada zawsze istnienie drugiej osoby i urzeczywistnia się pod-
czas konkretnego spotkania i dialogu. „Dlatego miłość potrzebuje 
spotkań, wymiany, gestów, słów i darów, które chociaż częściowe, 
są jednak wyrazem całkowitego wzajemnego podarowywania się 
osób. Miłość więc, to spotkanie z drugą osobą i wymiana darów. 
To doświadczenie, w którym daje się coś z siebie i im bardziej 
podarujemy siebie, tym więcej jest miłości. Miłość jest spotka-
niem, podczas którego druga osoba jest dla nas ważna, w pewnym 
sensie ważniejsza niż ja sam: tak bardzo ważna, że chciałbym, 
żeby ona rozwijała się za wszelką cenę, nawet kosztem mnie 
samego”, pisze C.M. Martini. Nie może być zatem ważniejszego 
zadania, które stoi przed każdym nauczycielem i wychowawcą, 
jak wychowywanie do miłości i odpowiedzialności.

Ksiądz Jan Kochel – kapłan diecezji gliwickiej, dr hab. profesor 
Uniwersytetu Opolskiego, rzeczoznawca ds. programów i pod-
ręczników Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Epi-
skopatu Polski, redaktor strony Szkoły Słowa Bożego (ssb24.pl), 
autor m.in. Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-ka-
techetyczne Ewangelii Mateusza (2005), Katecheza u źródeł Ewan-
gelii (2006), W drodze z Apostołem Narodów (2010), Świadkowie 
prawdy z tej ziemi (2012), Pedagogia biblijna w katechezie (2012), 
Katecheza misyjna w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apostolskich. 
Biblijno-katechetyczne studium narracyjne (2013).

Fot. A. Magner



Ks. bp Stanisław Stefanek

Mężczyzną i niewiastą stworzył ich1

(refleksja biblijna)

Będę próbował mówić o tym, co jest w temacie, nie wyczer-
pując tematu. Jest to o tyle łatwe, że temat jest fantastycznie 

centralny, a poza tym mam jeszcze takie wsparcie, że gotów był-
bym powiedzieć: proszę Państwa można to przeczytać…, bo jest 
Jan Paweł II: „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. To są środowe 
konferencje papieża akurat wchodzące w temat nas interesujący. 
Te środowe konferencje zostały poszerzone i wydane na KUL pod 
redakcją i przy udziale ks. prof. Stycznia: „O Jana Pawła II teologii 
ciała”. Ta książka zawiera teksty papieskie i komentarz ze strony 

1 Konferencja wygłoszona w 1984 r. podczas Sesji Pedagogicznej w Laskach.

z warSztatu teOLOga
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filozofów, teologów, lekarzy, pedagogów; dosyć wszechstronna 
wypowiedź wprowadzająca ten centralny temat w interdyscy-
plinarną panoramę nauk o człowieku, w antropologię. Krótko 
mówiąc mam bardzo dobre dwie pozycje, które w miejsce wypo-
wiedzi chętnie bym zostawił. Oczywiście jest trzecia pozycja, od 
której się zaczyna i na której się kończy, to znaczy tekst biblijny.

Postaram się w zasadzie poza tekst biblijny nie wychodzić. 
W ten sposób będę wierny mojemu powołaniu. Mam świado-
mość, iż sesja zatytułowana „Wychowanie do miłości” zgłasza 
specjalne zapotrzebowanie na to, ażeby refleksję antropologiczną 
czy teologiczną ukierunkować jako materiał fundamentalny, jako 
materiał, który ewentualnie pomógłby w dalszych rozważaniach. 
Będę więc ten materiał biblijny porządkował od strony tematu 
wiodącego, co jest o tyle łatwe, że w Biblii w ogóle jest bardzo 
mało ujęć, które nazywamy zagadnieniami ontologicznymi. Są 
to raczej zagadnienia etyczne. Nie tyle mówi się o człowieku, ile 
mówi się o jego odniesieniu do Pana Boga, do drugiego człowie-
ka. Nie dając odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek w sobie, 
daje się bardzo pełny obraz człowieka pochodzącego od Boga, 
człowieka powołanego przez Boga, który zobowiązany jest do 
odpowiedzi; człowieka, który jest w relacji do drugiego, w bardzo 
dynamicznej i uporządkowanej relacji. Mam nadzieję, że to po-
rządkowanie materiału biblijnego kategoriami etycznymi może 
ułatwić państwu odbiór następnych wypowiedzi. Postaram się to 
zrobić w sposób zwarty.

Chciałbym wykorzystać cztery teksty. Pierwszy, z Księgi Ro-
dzaju (Rdz 2,4b-25) Następnie Rdz 1,1-4a. Potem chcę sięgnąć 
do proroka Ozeasza (Oz 2,18-24), po drodze dotykając Ewangelii 
synoptycznych. I wreszcie list do Efezjan ( Ef 5,21-33).

Najpierw tekst pierwszy: Rdz 2. Oczywiście wybieram ten 
tekst na początek, ponieważ jest to tekst najstarszy, czyli pochodzi 
z tradycji najstarszej, jahwistycznej; jest więc jakby znakiem, albo 
raczej drogą, przez którą możemy sięgnąć do najstarszej refleksji 
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teologicznej, a ściślej mówiąc do najstarszej tradycji wyznawania 
wiary. 

Do tego stopnia rozdział ten został zakodowany w naszych 
formułach językowych, że żebro Adamowe stało się wręcz przy-
słowiowe. Jest jedna interpretacja, którą spotkałem na filarze 
kaplicy – myślę, że w Sainte Chapelle w Paryżu, na takim małym 
filarku ktoś próbował w kamieniu wykuć scenę: Adam i Ewa jako 
dwie osoby w jedności.

Jakie są podstawowe informacje z Rdz 2? Oczywiście celowo 
zasugerowałem jakby „marginesowy” sposób czytania, to znaczy 
próbę odpowiedzi na pytanie, czy Adam nie ma jednego żebra; 
jak to jest możliwe, że Ewa jest z żebra? Autor biblijny nie chciał 
na takie pytania odpowiadać, bo są to pytania bez odpowiedzi. 
Uciekając właśnie od jakichkolwiek rozważań na temat struktu-
ry psychofizycznej czy zależności wzajemnej Adama i Ewy, czy 
innych rozważań medycznych – od razu wchodzimy w tematykę 
tego najstarszego przekazu. Temat zawiera dwa rozdziały: jest to 
historia człowieka i Pana Boga, a także jest to historia mężczyzny 
i kobiety.

Historia człowieka i Pana Boga to przedziwna, najbliższa jed-
ność i zatroskanie. Nie tylko umawiają się na spacer po południu, 
gdy się już trochę ochłodzi, gdy przyjaciele zwykli wychodzić na 
spacer; nie tylko łączy ich zażyła, najserdeczniejsza, rekreacyjna 
jedność, ale równocześnie jest to jedność namysłu, jedność nara-
dzania się, jedność wczuwania się w potrzeby – „niedobrze by był 
sam” – to nie jest jeszcze do końca wypowiedziany człowiek. Jest 
to jedność bardzo szeroko pojętej współpracy, a równocześnie 
jest to jedność tchnienia. Jest to jedność przekazywania siebie, 
do tego stopnia, że człowiek nie ma w sobie nic, co byłoby „nie-
-Boże”. Jest to w pełni odtworzony, na zewnątrz objawiony Pan 
Bóg. Dlaczego? Dlatego, że palcami wypowiada, siebie tworzy, 
i tchnieniem wypowiada siebie. Nie ma nic w człowieku, czego 
by się Pan Bóg nie dotknął, a ściślej mówiąc: czego by Pan Bóg 
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nie przekazał z siebie, co by nie było odbiciem Pana Boga. Bardzo 
prosty obraz pochodzenia od Pana Boga.

Ten obraz będzie pogłębiany przez refleksję coraz to bardziej 
zobiektywizowaną, albo jak my to mówimy: ujętą w kategoriach 
ogólnych, ujętą w kategoriach języka abstrakcji, języka pojęć.

Pochodzenie określone formowaniem i tchnieniem stanowi 
fundament medytacji i stanowi równocześnie zabezpieczenie 
tej rzeczywistości, która tworzy relacje: mężczyzna i kobieta. 
Wszystkie inne próby określenia tych relacji doprowadzają do 
dosyć istotnych błędów.

Jako żartobliwy przykład opowiem o rozmowie, jaka mniej 
więcej każdej niedzieli powtarzała się w moim domu rodzinnym 
tak długo, jak długo wymagaliśmy obecności któregoś z rodzi-
ców. Tata chodził wtedy na sumę, mama na ranną Mszę świętą. 
Między sumą a ranną można było spotkać się w domu – przeka-
zać sobie nie tylko dzieci, ale też szczegóły gospodarskich zajęć. 
Zawsze – pamiętam – był jeden temat w każdą niedzielę; wraca 
mama z rannej Mszy świętej: „Który ksiądz miał Mszę świętą?” 
– „Młody”. „A co on mówił?” – „Na chłopów krzyczał”. Tata 
wraca z sumy. Mama mówi: „A sumę kto miał?” – „Stary”. „A co 
mówił?” – „Na kobiety krzyczał”. Co tydzień był ten sam temat, 
tylko zmieniali się: raz rano był młody, raz na sumę był młody.

Odwieczny temat konkurencji między mężczyzną i kobietą, 
konkurencji, która rodzi się z bardzo błędnego założenia. Ustawia 
się na estradzie mężczyznę i kobietę, porównuje ze sobą.

Jeżeli z natury rzeczy akurat jesteśmy „inaczej”, to łatwo 
znaleźć konkurencyjną tematykę między mężczyzną a kobietą. 
W istocie jesteśmy konkurencyjni w porównaniu ze sobą i dzięki 
temu jesteśmy wzajemnie się uzupełniający, wspierający; „pomoc 
jemu podobna”, czyli ktoś, kto jest w tym miejscu, gdzie jego nie 
ma. Jest wiele miejsc, gdzie nie ma mężczyzny i dokładnie w tych 
miejscach jest kobieta. Refleksja jahwistyczna w ten sposób for-
mułuje temat: medytacja nad mężczyzną i kobietą musi być ujęta 
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w innej optyce, to znaczy – razem przed Jahwe. Ostatnie zdanie, 
które na ten temat powie Biblia, z listu św. Pawła do Efezjan: 
„Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej”. 
Oczywiście Jahwista mówi o Stwórcy. Jest więc to pierwsza funda-
mentalna zasada: rozważanie relacji mężczyzna – kobieta zawsze 
podejmujemy w obliczu tworzenia i tchnienia Bożego. „Wyszli 
z ręki Bożej”, „są człowiekiem”, „stworzył człowieka”. 

W ustawionej tak optyce nie omija autor biblijnych tema-
tów drażliwych, to znaczy nie omija tej konkurencyjności. Wie 
dokładnie jak na co dzień wygląda życie i da temu wyraz w kró-
ciutkim wyjaśnieniu skąd wzięło się to, co nazywamy konku-
rencyjnością dwu miejsc – miejsca mężczyzny i miejsca kobiety. 
Zanim jednak dojdzie do tego doświadczenia powszechnego, 
wyjaśnia jak jest na początku. Co to znaczy, że Bóg ich stworzył? 
To jest taki mały zabieg redakcyjny Jahwisty, który dba o to, aże-
by dokładnie powtórzyć scenę, którą kamieniarz uwiecznił na 
filarze między drzwiami kaplicy. To znaczy jest kamień, jest filar, 
jest ten, technicznie potrzebny, jeden podtrzymujący punkt; i w 
tym znalazło się dwoje. Oni wobec siebie, wobec tego jednego są 
absolutnie równi. Są sobie równi.

To jest katecheza głoszona w czasach, kiedy obowiązywał 
absolutny zakaz pojawiania się kobiety w miejscach publicznych, 
kiedy była w namiocie ojcowym, a potem przechodziła od razu 
do namiotu mężowego; kiedy chodziła z zasłoniętą twarzą, nie 
miała żadnych praw nawiązywania dialogu, dyskusji z obcymi. 
W tamtych czasach, kiedy kultura społeczna wyłączyła kobietę 
z miejsc publicznych, głosiło się katechezę absolutnej jedności 
i równości. Jest to katecheza ujęta w dwóch obrazach, a nawet 
pojawia się trzeci.

Po pierwsze, autor zadbał, aby pochodzenie oznaczało jed-
ność. Stąd jest to samo tchnienie i ta sama formacja. Pan Bóg 
nie powtarza dzieła stworzenia. Stworzył człowieka. A ponieważ 
musiała pojawić się druga osoba, to ją wkomponował w to samo 
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lepienie i w to samo tchnienie. Czyli wziął coś już uformowanego 
i wziął z tchnienia – stworzył kobietę. 

Nawet dzisiaj, podobnie jak autor biblijny, Jan Paweł II pisząc 
swoje dokumenty rozpoczyna je od tzw. rozeznania sytuacji, np. 
małżeństwo w świecie współczesnym, zagrożenia rodziny i potem 
dopiero wywód teologiczny.

Przy okazji próby wiary Abrahama wyeliminowano ofiary 
z ludzi. Nie ma takiej możliwości, żeby człowieka złożyć na ofia-
rę. A były takie zwyczaje. Trzeba było je więc wyeliminować. To 
jest negatywna metoda wyjaśnienia, czyli prezentacja pewnych 
doświadczeń z ich zaprzeczeniem. Tak została przygotowana 
nauka o równości kobiety.

Nie ma jej tam. Gdzie jest? Jest w tobie. W twoim życiu. 
W twoim „sela” – tak brzmi po hebrajsku „żebro”. A „sela” ozna-
cza wszystko: bok, żebro, życie, krew, pierwiastek istnienia – 
wszystko; tam ona tkwi! Tam jej szukaj – nie na rynku, nie pośród 
stworzeń tego świata. Tak nauczano w czasach, kiedy powstawała 
pierwsza tradycja biblijna. To jest pierwsza część – sam opis po-
chodzenia kobiety.

Jeżeli Adam zrozumiał, trzeba go z tej lekcji odpytać. Na kate-
chizacji zawsze odpytuje się dzieci, zawsze jest pogłębienie, powtór-
ka. Adam musiał się poddać typowej jednostce lekcyjnej. Dlatego 
Pan przyprowadził – zobaczymy, na ile zrozumiałeś: kim jest ko-
bieta. Adam recytuje swoją pierwszą lekcję katechizmu w sposób 
przeuroczy, poetycki, wręcz jak trubadur, jak rycerz, który śpiewał 
pod oknem swojej umiłowanej damy. „Ta jest dopiero kością z ko-
ści, krew z krwi”. Ta jest więcej, niż moja kość i krew – tak można 
tekst przetłumaczyć – czyli ta jest więcej niż ojciec, niż matka, niż 
krewni i dlatego stanowimy najściślejszą jedność.

Biblijną treść relacji między mężczyzną a kobietą można okre-
ślić takimi pojęciami: pełnia, jedność, równość, partnerstwo itd. 
… przy czym każda ze stron otrzymuje własne zadanie. Adam ma 
się zająć kopaniem rowu, czyli nawadnianiem, a Ewa jest matką 
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żyjących, to jest istotna różnica między mężczyzną a kobietą. 
Ta prawda została w dalszych zdaniach tej najstarszej tradycji 
opatrzona bardzo trudną refleksją socjologa i psychologa. Jest 
to refleksja z 3 rozdziału, który mówi o sytuacji jaka zaistniała 
po grzechu. „Ty będziesz kopał rów, ziemię, a ona będzie rodzić 
ciernie” – tak mówi Bóg do mężczyzny, zaś do kobiety: „Będziesz 
rodzić, ale w bólach”. Zachodzi jakieś zakłócenie misji, a rów-
nocześnie jawi się jeszcze jedna trudność: „Ku twemu mężowi 
będziesz kierowała swe pragnienia, a on zaś będzie panował nad 
tobą” (Rdz 3,16).

Z jednej strony fantastyczna wizja: na początku było tak, a z 
drugiej strony realne rozeznanie terenu. On – gospodarz ziemi. 
Ona – matka żyjących. Grzech wprowadził zakłócenia w ich 
zadaniach, a równocześnie między nimi została zachwiana pier-
wotna jedność. Ta jedność bardzo tragicznie zachwiana – gdyby 
w tekście powiedziano: będzie wam trudno kochać się, w wa-
szej miłości pojawią się przeszkody, nie będziecie się rozumieli 
nawzajem, każde z was będzie miało własną książeczkę PKO 
i własne mieszkanie i dlatego będzie wam trudno się spotkać. 
Taki obraz byłby nam bliższy. To znaczy po obydwu stronach 
pozacinało się coś w tej relacji: kość z kości i krew z krwi – i teraz 
trudno tym dwojgu spotkać się ze sobą. Ale biblijna refleksja jest 
wyjątkowo trudna. Trudna zwłaszcza w codziennym doświadcze-
niu kobiety. Z jednej strony jest pełna, osobowościowa aprobata: 
„lgnąć będziesz do niego”. W tym miejscu, w którym ty jesteś 
zachwycona jego osobą, on rozpocznie swoje panowanie, „a on 
będzie nad tobą panował”.

To jest zdanie, z którego właściwie do końca nie wyciągnęli-
śmy wniosków; nawet w naszych badaniach teologicznych, a tym 
bardziej w refleksjach pastoralnych. To jest zdanie, które powinno 
wyznaczyć wszelkie rozważania o emancypacji, o wychowaniu 
dziewcząt do spotkania z mężczyzną, do spotkania się ze swoim 
przyszłym mężem; z mężczyzną w ogóle, w środowisku, jako 
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kolegą w pracy itd. …To jest zdanie, w którym właściwie rozpo-
czyna się cały program zbawiania tych dwojga.

Jahwista – autor biblijny – nie rezygnuje oczywiście i nie może 
rezygnować, pisząc pod tchnieniem Ducha Świętego, z dalszej 
refleksji, pięknej refleksji teologicznej nad mężczyzną i kobietą. 
Na początku 4 rozdziału jest zdanie, które w czasie lektury jest 
bardzo często pomijane. Jest Kain i Abel. Od razu idziemy w pole, 
są bracia, jest ofiara, jest zabójstwo itd. …A na początku wła-
śnie tej sceny jest zdanie – synteza teologii rodzenia. Pojawia się 
znów mężczyzna i kobieta, mężczyzna zbliżył się do swojej żony 
Ewy, a więc małżeństwo; pojawiają się w swojej pierwszej roli: 
przekazywanie życia, pierwotnej, zaplanowanej według zamysłu 
Bożego. Jednakże Ewa – właśnie ona – matka, kiedy urodziła 
dopowiada to, co jest istotne. Rzekła: „otrzymałam mężczyznę od 
Pana”. Mam tu tłumaczenie Biblii Tysiąclecia, trochę złagodzone, 
ponieważ tłumacze nie zawsze są na tyle odważni, żeby nas obda-
rzać werbalnym, polskim przekładem. Powinno być dosłownie: 
„zrodziłam mężczyznę z pomocą Jahwe”.

Rozpoczynamy rozważania emancypacyjne, właśnie wobec 
kobiety, która rozważa swoje macierzyństwo. Możliwe jest ma-
cierzyństwo tylko będąc w relacji do mężczyzny. Tak Bóg usta-
nowił. Tak Bóg w swoim działaniu tę władzę przekazał. Jednakże 
Ewa uwalnia się od tej przewagi, od tego „panowania”. Jahwe to 
sprawił. Oczywiście, w niczym nie zawieszając prawideł natu-
ry i prawideł działania ludzkiego ciała, wpisujemy te prawidła 
w wielkie, stwórcze Boże plany. Dar rodzenia odbieramy jako fakt 
objawiającego się Boga. Jakże inaczej, jak na klęczkach mężczyzna 
i kobieta adorują dar przekazywania życia, czcząc w nim Boga. 
Nie są oczywiście panami, nie są sędziami, nie są tym bardziej 
jedynowładcami, którzy mogą albo nie mogą rodzić, mogą rodzić 
albo zabijać. To jest dar Jahwe. Jak przed tabernakulum – tu oczy-
wiście wybiegam daleko do przodu – jak przed słowem Bożym, 
jak przed całą naturą, tak przed faktem, że możemy rodzić – na 
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klęczkach kontemplując tę Bożą rzeczywistość i oczywiście jej 
służąc. Wtedy są wobec siebie wolni; ile razy klęczymy przed 
Panem Bogiem, tyle razy jesteśmy wobec siebie wolni. Takie jest 
prawidło. Tak Jahwista komentuje relację: mężczyzna – kobieta.

Drugi fragment biblijny to młodszy tekst z tzw. kodeksu 
kapłańskiego. Czasy nauczania proroków, rozwinięty kult, świą-
tynia, kapłani; nauczanie już prawie szkolne. Świątynia Jerozo-
limska scentralizowała wiele działań, nie tylko kultycznych. Poza 
tym było trudne doświadczenie: niewola babilońska i zagrożenie 
ze strony kultury babilońskiej. Przyszło nie tylko wojsko. Depor-
towali nie tylko nad rzekę Tygrys i Eufrat, ale wymieszały się te 
dwa środowiska i trzeba było od nowa nie tylko uratować stare 
księgi. Trzeba było uporządkować całą naukę, wyjaśnić ją no-
wym językiem. Wrócono do fundamentalnych tematów, między 
innymi pojawił się temat stworzenia świata, a wśród stworzenia 
świata jest człowiek. Mając dotychczasowy katechizm Jahwisty 
i tradycję prorocką, omówiono temat syntetycznie. Pojawiło się 
określenie: obraz i podobieństwo, Bóg siebie objawia i stwarza ich 
człowiekiem – to właśnie co mówiłem; pojedyncza liczba: stwo-
rzył człowieka – stwarza ich dwój-osobowo: mężczyznę i kobietę. 
I to jest wszystko. Komentarze biblijne wyjaśniają oczywiście co 
znaczy obraz i podobieństwo, co znaczy „stworzył ich mężczy-
zną i kobietą”, tym bardziej, że język hebrajski daje możliwości 
różnych przekładów.

Spróbujmy czytać ten wiersz w kontekście najbliższej biblijnej 
perykopy, a także w kontekście całej teologii.

Najbliższa biblijna perykopa to dary, które otrzymali. „Stwo-
rzył ich i pobłogosławił”, to znaczy stworzył, taki jest bowiem 
ostateczny sens błogosławieństwa. Błogosławiąc, słowem przeka-
zuję władzę, moc, wartości. Dał im władzę podwójną: panowanie 
nad ziemią i panowanie nad życiem. Dał im życie i dał im ziemię. 
Teraz trzeba mieć papiery rolnika, żeby mieć hektary. Według Bi-
blii trzeba mieć metrykę ślubu, żeby mieć hektary – takie byłoby 
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fundamentalne prawo do własności. Teren należał się temu, kto 
założył rodzinę. Jesteście małżeństwem – należy wam się ziemia. 
Oczywiście błogosławieństwo Abrahamowe jeszcze szerzej to 
ujmuje, mianowicie: jeżeli będziecie rodziną, pobłogosławi wam 
Pan, najpierw potomstwem, potem poszerzanymi sznurami na-
miotu, a jeżeli więcej namiotów, to więcej terenu. Teren umocni 
się tak, że nawet warownie nieprzyjaciół będą przed wami ulegać 
(por. Rdz 15,18-21). Krótko mówiąc: rodzina, potomstwo gwa-
rantuje teren i gwarantuje niepodległość. Takie było nauczanie 
Prymasa Tysiąclecia. Takimi drogami szedł bardzo często w swo-
im społecznym nauczaniu.

Skoro Bóg objawia się jako władca ziemi i dawca życia – Bóg 
objawia się jako Pan i jako Żywy. Spróbujmy jeszcze dalej wnio-
skować tymi kategoriami teologicznymi. Czytajmy naukę o Bogu, 
bo się cały objawił w rodzinie, małżeństwie. Mężczyzna i kobieta 
przyjęli w pełni na siebie obowiązek prezentowania Pana Boga. 
Objawienie mówi o Bogu Trójjedynym. Mówi o Bogu w relacjach 
międzyosobowych. Bóg nie jest samotnikiem. Bóg jest wiecznie 
miłością, wiecznie rodzącym i wiecznie zrodzonym. Bóg przez 
Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej objawia się w tych relacjach. 
Mamy pełne prawo – do tego zresztą wraca często Ojciec Święty 
– wykorzystać naukę o Tajemnicy Trójcy Świętej w rozjaśnianiu 
odniesień międzyosobowych między mężczyzną a kobietą.

Skoro obydwoje są Bożym obrazem i podobieństwem, oby-
dwoje są „skazani na siebie”. Tyle będzie Bóg objawiony, ile męż-
czyzna i kobieta będą Go objawiać w relacjach między sobą. Na 
greckie Amazonki w teologii nie ma miejsca, bo są bez treści. 
Nie mówią nic o Panu Bogu. Oczywiście, ci dwaj, którzy śpiewali 
w „Strasznym Dworze”: „nie ma niewiast w naszej chacie” – też 
nie mają miejsca w Biblii. Mężczyzna i kobieta bez relacji do 
siebie nie objawiają Pana Boga. Są nieczytelni. Są nie-znakiem. 
Dopiero relacja, która jest relacją miłości, objaśnia, daje szansę 
poznać Pana Boga.
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Jestem przekonany, że wszystkie osoby, które poświęcone są 
Panu Bogu w konsekracji zakonnej, albo w jakikolwiek inny spo-
sób wybrali życie celibatariuszy, mogłyby w tym miejscu postawić 
wiele pytań. I z góry przepraszam, że tego tematu nie poruszam. 
Mogę tylko powiedzieć, że życie w dziewictwie, bezżeństwie nie 
tylko w niczym nie umniejsza, ale wręcz do końca tę prawdę 
wypowiada. Jest – tak jak to mówi św. Paweł – jeszcze pełniej-
szym znakiem.

Trzeci tekst – tekst Ozeaszowy. Idealny obraz odniesień mię-
dzy mężczyzną a kobietą, odniesień, które wywodzą się z Boga. 
Są odbiciem Boga, wypowiadają Pana Boga, a między sobą męż-
czyzna i kobieta są równi i wzajemnie się uzupełniają. Obraz ten 
został zachwiany w życiu przez grzech; jest więc cały program 
zbawienia. Zarysowanie tego programu oparłbym na dwóch tek-
stach. Na proroku Ozeaszu i liście św. Pawła do Efezjan.

Prorok Ozeasz jest obrazem, Chrystus jest Rzeczywistością. 
Na czym polega rola Ozeasza? Radziłbym ten tekst w domu jesz-
cze raz przeczytać. Prorok otrzymuje nakaz, ażeby prostytutkę 
pojąć za żonę. Prosta, zbawcza czynność. Zbawcza decyzja. 
Wyrzucona na ulicę, pozbawiona tytułu „kobieta” i pozbawiona 
tytułu „matka”, bez szans bycia „żoną”, czyli kobieta „nie-ko-
bieta”. Trzeba ją uratować, bo jako kobieta należy do rozdziału: 
„Bóg się objawia”, a jako prostytutka nie mówi nic o Panu Bogu, 
bo nie jest ani matką, ani żoną. Prorok ma tę kobietę pojąć za 
żonę. Bardzo dyskretnie dopowiedziano: nie tylko masz ją za 
żonę pojąć, ale masz być ojcem jej dzieci. To dopowiedzenie 
jest ważne. Łatwiej było książętom i księżnym decydować się 
na małżeństwo z powodów politycznych, dla narodu, z osobą, 
którą nie wybrało moje serce, ale wybrali – powiedzmy – sena-
torowie. To już było łatwiejsze. Ale tu, przy pełnej dezaprobacie 
emocjonalnej, społecznej, powód może być jeden: umiłował 
i chce ją zbawić. Tak odsłania się miłość, która przezwycięża 
ambicję, miłość własną itd. … 
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W samej konstrukcji redakcyjnej obraz Ozeaszowy jest ob-
razem zupełnie nowym. Wchodzi nowy element: kobietę trzeba 
uratować, zbawić. Ozeasz wprowadza jeszcze jeden obraz: ta 
uratowana kobieta wprowadzona jako pani domu – ucieka, nie 
wytrzymuje; ucieka do swoich kochanków, do swojego pierwot-
nego życia. Dotknięty w swej ambicji mężczyzna tu by się już 
absolutnie skończył. Co więcej, miałby satysfakcję pełną, że ona 
wróciła „na rynek”, ale już jest inny „sezon”, już na nią nikt nie 
czeka, trafiła w pustkę. „Nie chciałaś domu, poszłaś nie tylko na 
ulicę, ale poszłaś na pustą ulicę”. Tak skończyłaby się opowieść 
ludzka. Prorok Ozeasz ma odtworzyć Bożą miłość; takie ma za-
danie. Każdy ma głosić Pana Boga, a Pan Bóg jest Zbawicielem. 
Idzie ją odszukać. Nie sprowadza siłą, karami, idzie ją przynęcić, 
mówi jej słowa miłości. Idzie za nią, żeby od nowa uruchomić 
w niej ten odwieczny, przez Boga zapisany poemat o wołaniu 
i odpowiedzi. Ten poemat, który tak cudownie jest opracowany 
w Pieśni nad Pieśniami. Znów rozpoczyna się ta serdeczna scena 
małżeńska. Już nie będzie Baalów w jej ustach. Będzie „mój mąż”, 
oddam ci wszystko, dolinę i winnice, i będziesz znów „żoną”… 
Krótka scena odsłaniająca przedziwną właściwość Bożej miłości, 
to znaczy miłosierdzie, przebaczenie po to, by odtworzyć, pod-
nieść, zbawić.

Oczywiście, opis ujęty jest w kategoriach podstawowych, 
a zarazem najtrudniejszych zdań, a więc kobieta ucieka, zdradza 
mężczyznę, mężczyzna próbuje ją odratować. Autor biblijny wi-
dział przede wszystkim w tej relacji – między mężczyzną a ko-
bietą – największe trudności. Ta scena do końca jednak jeszcze 
mężczyzny nie angażuje. A żeby kobietę zbawić daje jedynie – 
„swój honor”. Mówię tu językiem dosyć częstych prymitywnych 
„porad między mężczyznami”. Z kobietą trzeba tak: od czasu 
do czasu wracasz z roboty i nawet jak nie będziesz pijany, udaj 
podpitego, rozbij jakiś talerz, narób hałasu, postaw ją w kąt – 
i wyjdź do kolegów. Żona będzie się ciebie bać, a koledzy będą 
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mówić: to jest mężczyzna. Tym razem Ozeasz zrezygnował z tego, 
że jest mężczyzną i nie wykorzystał okazji, ażeby powiedzieć 
z satysfakcją: „nie chciałaś, to giń”. Na tym poziomie kończy się 
Stary Testament.

Dopiero Jezus Chrystus otwiera nowy rozdział. Oczywiście, 
tu trzeba by omówić synoptyczne Ewangelie, które odwołują 
obyczaj Mojżeszowych dyspens, przypominając początek, ład 
stworzenia. Omówić krótko teologię przedstawioną przez św. 
Pawła. Wydał samego siebie i dopiero wtedy ona została zba-
wiona. Oczywiście mowa o Chrystusie i Kościele, ale św. Paweł 
wykorzystuje tę rzeczywistość, ażeby wejść w środek małżeństwa. 
Zaczyna od najbardziej wrażliwego punktu: kto nad kim panuje. 
„Wzajemnie, przed Bogiem. W Bogu się wzajemnie uzależniacie”. 
Mamy dogłębną interpretację papieską w środowych konferen-
cjach, w „L’Osservatore Romano”. Co to znaczy zależność w Je-
zusie? Rozstrzyga problem – nazwijmy to społeczny – tej kon-
kurencyjności: „Jesteście wzajemnie od siebie zależni”. Znów jest 
równość, partnerstwo aż do zależności, ale w Jezusie Chrystusie. 
Nie dlatego, że on „ma rozum męski” a „ona ma kobiecy”. A jaki 
by miała mieć? Wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. 
Co za tym stwierdzeniem się kryje? On wydał samego siebie. 
Dopiero wtedy mają szansę, gdy się wydają za siebie. A owoc? 
Kapitalny. Nie wiem, czy panie zwracają na to uwagę – bo to 
jest trochę taka kosmetyczna uwaga, którą nam mężczyznom na 
pewno nie przystoi zauważać – w języku teologicznym o Kościele 
mówi się, że Kościół dzięki słowu i dzięki obmyciu wodą – przez 
sakramenty – jest chwalebny, nie mający skazy, czy zmarszczki. 
Jeżeli już mowa o zmarszczkach, to na pewno nie przy Kościele. 
Właśnie ta małżeńska terminologia kazała św. Pawłowi używać 
wspólnych określeń dla objaśnienia Kościoła i małżeństwa. Nie 
ma zmarszczki. Dlaczego? Bo On się wydał. Tu dopiero jest za-
mknięty rozdział nauki Biblii o relacji: mężczyzna – kobieta. To 
są ci, którzy się za siebie wydali wzajemnie. Tak jak Chrystus 
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i Kościół. Oczywiście wchodzimy w sakramentalność, tu wcho-
dzimy w całą treść sakramentu. Moglibyśmy czytać głębokie 
zdania chociażby z „Familiaris Consortio” na temat: co to znaczy, 
że małżeństwo jest sakramentem.

Tak chcę zamknąć moją kaznodziejską, bo nie naukową wy-
powiedź. Zamknąłbym tak. Wychowując człowieka do miłości 
w ogóle, mamy dużą szansę wychować do miłości w relacji oso-
bowej: kobieta – mężczyzna. Wszystkie nauki szczegółowe o czło-
wieku oprzeć o naukę ogólną, a ściślej mówiąc: o naukę o Bogu, 
który się objawił w człowieku. Jeżeli nie wrócimy do teologii 
– w psychologii, socjologii, pedagogice i we wszystkich innych 
dziedzinach – jeśli nie odczytamy człowieka w jego pierwotnej 
relacji, to szczegółowe zalecenia będą się rwać, będą się gdzieś 
gubić. Nie mówiąc już o tym, że będą nieskuteczne.

I jeszcze jedno słowo. Musimy być absolutnie odważni. Tak 
jak odważny jest Jan Paweł II w kontakcie z młodzieżą. Mia-
łem okazję odwiedzić kilkanaście grup oazowych. Zauważyłem 
taką słabość pośród nas, duchownych: kokietowanie młodzieży. 
Program oazowy jest na ogół programem ustalonym i dosyć 
wymagającym. Przychodzi ksiądz i do tego programu zaczyna 
dodawać jakiegoś lukru: „No tak, musicie wstać, ale dzisiaj to 
może jedną godzinę dłużej. No tak, trzeba modlić się, jednak 
jest piękna przyroda, zamiast modlić się przed Najświętszym 
Sakramentem, pójdźmy dzisiaj do lasu”. I tak co chwila jakieś 
„dyspensyjki”. Zapytany tak wyjaśnia: „Młodzież nie wytrzymuje 
programu. Poza tym nie mogę z nimi zerwać kontaktu, przecież 
to nie musi być kaplica, to może być las”. Ile razy odchodzimy 
od prostej informacji, od fundamentu i zaczynamy kapitulować 
w głoszeniu prawdy, tyle razy wprowadzamy w błąd naszego słu-
chacza. Kapitalne jest, ta odwaga wiary i zawierzenia Jana Pawła 
II. Czy to była młodzież francuska przed którą tak przestrzegali 
Go, czy ta z Wiednia – powiedzieli: „w ogóle nie ma on po co 
tam jechać” – czy nawet nasza z apelu z 18 czerwca. Proste słowa, 
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wymagania jasne i od razu z miejsca prowadzi to wszystko do 
Pana Boga. Mówię o tym w nawiązaniu do ostatniego dokumentu 
Stolicy Apostolskiej. Jest to dokument wydawałoby się, że etycz-
no-wychowawczy. W efekcie, jest to wykład z teologii. Właśnie 
teologia, której naucza Ojciec Święty, a jego nauka trafia przez 
odpowiednie dykasteria kościelne, daje pełny obraz człowieka. 
Właśnie ten obraz człowieka Bożego, ale i ludzkiego jest począt-
kiem wszelkich rozważań szczegółowych. 

Wiktoria – Jezus w żłóbku, obok Maryja i Józef,  
a przed stajenką pastuszkowie



Ludwika Amber

MATKA BOSKA W LOCIE Z ANIOŁAMI

…raduje się mój duch w Bogu, moim Zbawcy.
…wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny…
Magnificat (Łk 1, 47.49)

Słowa Maryi dają nam nową wizję życia.
Wizję wytrwałej i spójnej wiary. Wiary, 
która jest światłem życia codziennego.
Jan Paweł II

Przez dalekie nieba ponad morzami
przyleciała dziś Matka Boska
z ziemskimi kolorami owoców

Aniołowie w locie nieśli wszystkie kwiaty
polne bukiety sierpniowe zapachy:
dla Marii w drodze do Nieba.

Jezus wyszedł do Matki na niebieski szlak
i odpoczywali razem od ciemności śmierci
na tym spokojnym brzegu srebrzystego oceanu.

Stary Anioł który dotarł tu o zmierzchu
przyniósł mi dary: półmrok kaplicy w Laskach
szelesty sennej puszczy w nocy

i niewidzialne ciche modlitwy dzieci.

                                                                         [2015]

w zaciSzu izdebki
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NA KARMELITAŃSKICH PASTWISKACH

Polskim Siostrom karmelitankom bosym
w Krakowie, na Islandii i w dalekiej Syberii

Kasztanowy koń zarżał raz i drugi
na karmelitańskim pastwisku
i wysoko na uschniętym drzewie
zauważam dziuplę szaro-różowych papug

ciche ptaki na tle jesiennego nieba
patrzą na mnie idącą powoli
przez dolinę w stronę jeziorka
gdzie pływa para czarnych łabędzi.

W trawach na tych wzgórzach dookoła
wszędzie płynie pełna szelestów cisza

w półsennych tu w południe drzewach
i w naszych karmelitańskich modlitwach:

Zagaje i puszcze
Rękami mego Oblubieńca zasadzone,
O łąki pełne zieleni,
Kwiatami ozdobione,
Powiedzcie, czy przeszedł wśród was, w którą stronę?1

[W Ośrodku Karmelitańskim, 
na zielonych obrzeżach Sydney 5 maja 2012]

1 Pieśń duchowa (strofa 4) Świętego Jana od Krzyża
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CZEKAMY NA POETĘ

Na targach książki w Warszawie
kolejka była długa długa
na początku był biały stolik
i dwa krzesła – jeszcze puste.

Nie wystoję przez całą godzinę
mówię do chłopca z mamą
podpierając się moją starą laską
a oni na to że – proszę
mogę być pierwsza 
do podpisywania tomu poezji.
Usiadłam.

W podziękowaniu mówię do nich cicho:
Ja poznałam Księdza Twardowskiego.
Młody chłopiec spojrzał na mnie zdziwiony
i wyjaśnił cierpliwie
My tu wszyscy Go znamy.

Ale już nie śmiem im powiedzieć
o mojej geografii zamorskiej
o przelocie nad czerwonymi pustyniami Australii…

Ksiądz Jan idzie do nas powoli
ze swoim wiecznym piórem czarnym
od tych wierszy słonecznych:

z jaskółkami z biedronkami ze świętymi
w locie –
nad naszą Wisłą nad majowym Mazowszem.

                                                                               [2015]



Ksiądz Zygmunt Podlejski w kolejnym odcinku prezentacji 
sylwetek, które zasługują na tytuł: świętych bez aureoli przed-
stawia dwóch z grona największych pedagogów wszechczasów.

Pierwszy z nich to Jan Amos Komeński – w tym roku minę-
ła 345. rocznica jego śmierci. 76 lat później urodził się Johann 
Heinrich Pestalozzi – kontynuator dzieła J.A. Komeńskiego.

Założenia wychowawcze zarówno jednego jak i drugiego 
przez wiele pokoleń były ważną inspiracją. Także dzisiaj ich 
myśl pedagogiczna nadal jest wsparciem w poszukiwaniach 
optymalnych metod pracy z dzieckiem.

Ich dorobek naukowy z pewnością może być wykorzystany 
także w pracy pedagogicznej naszego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego.

(red.)

Zygmunt Podlejski

Jan Amos Komeński 
1592–1670

Jan Amos urodził się 28 marca 1592 roku, najprawdopodob-
niej na południu Moraw, w małej miejscowości Nivnice, na 

południe od Uherský’ego Brodu. Mieszkańcy Nivnic są głęboko 
przekonani, że kolebką Jana Amosa jest właśnie ich miejscowość, 
dlatego postawili na rynku pomnik ku jego czci. Jan Amos był 
dzieckiem biednych rolników związanych z tak zwanymi braćmi 
czeskimi. Była to chrześcijańska wspólnota religijna, powstała 
w drugiej połowie XV wieku w czeskim Kunvaldzie na kanwie 
ruchu husyckiego. 

bez aureOLi
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Jan Amos uczył się pilnie 
pod batutą religijnych przy-
wódców wspólnoty. Mając 
szesnaście lat, dzięki żmudnej 
pracy przyswoił sobie łacinę, 
która otwierała drogę do fi-
lozofii i teologii. W trakcie 
nauki języka zrozumiał, jak 
skomplikowany i trudny jest 
proces przyswajania sobie 
wiedzy. Był młodzieńcem au-
tentycznie religijnym i dobrze 
się zapowiadającym. Bracia 
wysłali go na protestanckie 
uczelnie w niemieckim Her-

bornie i Heidelbergu, gdzie stał się zagorzałym zwolennikiem tak 
zwanego kształcenia panzoficznego, polegającego między innymi 
na udostępnieniu każdej wiedzy każdemu człowiekowi. Uwierzył 
głęboko w nadejście tysiącletnie go królestwa Bożego, które bę-
dzie królestwem ogólnoludzkiej miłości i trwałego pokoju. Na 
razie brakowało w Europie jednego i drugiego. Brat Komeński 
nie tracił nadziei. Był wtedy pod silnym wpływem jednego ze 
swoich profesorów filozofii, Johanna Heinricha Alsteda. W He-
idelbergu zetknął się po raz pierwszy z teorią nauczania, czyli 
pedagogiką, która zafascynowała go. Odkrył w sobie powołanie 
do bycia nauczycielem i wrócił do ojczyzny, gdzie zaczął karierę 
pedagogiczno-religijną w morawskim Przerowie. W 1618 roku 
objął posadę duszpasterza w najstarszej parafii wspólnoty w mo-
rawskim Fulneku. 

W Europie rozpoczęła się wojna trzydziestoletnia. Wtedy 
jeszcze nikt nie wiedział, że potrwa ona tak długo. Zrobiło się 
ogólne zamieszanie. W Pradze wyrzucono przez okno cesarskich 
posłów – królem Czech i Mo raw został tak zwany król zimowy 
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Fryderyk V, elektor Palatynatu, który poniósł jednak sromotną 
klęskę pod Białą Górą w 1620 roku i uciekł do Holandii. Na 
terenie Czech i Moraw nastały trudne czasy dla protestantów. 
Jan Amos Komeński został nagle pozbawiony ojczyzny, dlatego 
musiał poszukać nowej, wierząc ciągle, że rozpoczęta wojna jest 
czymś w rodzaju uwertury do trwałego pokoju i rozsądnego, 
tysiącletniego współżycia ludzi wszelkich poglądów i marzeń. 
Trwał przy swoich zainteresowaniach i pilnie studiował Sztukę 
nauczania Eliasza Bodinusa, snując w myślach własne teorie 
pedagogiczne. 

Komeński opuścił Morawy i udał się na Węgry. W miejsco-
wości Sárospatak, leżącej na północny wschód od Miskolca, za-
łożył szkołę, ale teren był niepewny. W 1628 roku postarał się 
dla wspólnoty o azyl w Polsce, która cieszyła się opinią państwa 
tolerancyjnego i zasadniczo nie chciała wplątać się w wojnę reli-
gijną, choć Szwedzi upierali się, żeby bronić protestantów w Pol-
sce, z czego wynikła potem wojna polsko-szwedzka. Po pokoju 
zawartym w Oliwie, Polska wróciła do równowagi. 

Bracia czescy pod batutą Jana Amosa osiedlili się w wielko-
polskim Lesznie, gdzie mogli spokojnie marzyć o nadchodzącym 
królestwie Bożym. Tutaj Komeński zaczął poważnie i nadzwyczaj 
wydajnie pracować nad własnymi koncepcjami dydaktycznymi. 
W Lesznie powstały jego główne dzieła, które rozsławiły go jako 
wspaniałego pedagoga. Komeński napisał najpierw Didactica ma-
gna, słynną Wielką dydaktykę, która ukazała się w Amsterdamie 
dopiero w 1657 roku. W 1633 roku napisał podręcznik dla szkół 
macierzyńskich, w których zauważył, że matki mogą i powinny 
intensywnie edukować swoje dzieci do szóstego roku życia. Ko-
meński informował, jak można to uskuteczniać. Rozumiał, że 
w pierwszych latach życia dziecko jest ogromnie chłonne. Od-
rzucił zupełnie pamięciowe wkuwanie słówek łacińskich i reguł 
gramatycznych. Radził przez odpowiedni dobór czytanek łączyć 
naukę języka z ogólnymi wiadomościami, co wzbudza u uczniów 
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żywe zainteresowanie i w ten sposób słówek lub gramatyki uczą 
się niejako po drodze. Szczególny rozgłos zyskał jego Orbis sensu-
alium pictus, czyli Świat w obrazach, w którym łączył tekst z ob-
razem, co dało początek nauczaniu poglądowemu, aktualnemu 
w Europie do dziś. 

Teorie nauczania, które formułował Jan Amos Komeński, były 
mocno zakorzenione w wierze religijnej. Uważał on, że cała na-
byta przez człowieka wiedza ma ostatecznie prowadzić do Boga. 
Wszystkie jego podręczniki, pomoce naukowe i poglądowe były 
dla niego tylko czymś w rodzaju uwertury do rzeczowego mon-
tażu światopoglądu nazwanego przezeń pansofią. Celem pansofii 
nie jest żmudne gromadzenie wiadomości encyklopedycznych, 
ale tworzenie całościowego poglądu na życie i świat w obliczu 
Boga. Komeński zrozumiał, że wiedza i mądrość to dwa różne 
pojęcia. Można wiele rzeczy wiedzieć, ale pozostać głupcem. Mą-
drość jest darem Ducha Świętego, który nie liczy się z dyplomami, 
tytułami i stanowiskami ludzi. Szkołą mądrości jest modlitwa. 
Przy realizacji swego wielkiego projektu szukał pomocy w Anglii 
i Szwecji, ale trafił do Elbląga, gdzie zobowiązał się do pracy nad 
nową metodą nauczania języka, co zajęło mu kilka lat. Tam też 
powstało jego dzieło Methodus linguarum novissima. 

W 1648 roku Komeński wrócił do Leszna, witany serdecznie 
przez wspólnotę braci. Został seniorem wspólnoty, co odpowia-
dało godności biskupa w Kościele katolickim, dlatego niektórzy 
biografowie tak go nazywają. Leszno stało się siedzibą senio-
rów braci czeskich. Tam powstały uczelnia, okazała biblioteka, 
a nawet drukarnia. Tam działał i pracował przez następne dwa 
lata również Komeński – po czym zwerbowany przez księcia 
Zygmunta Rakoczego udał się znowu do Sárospatak, gdzie miał 
zorganizować siedmioklasową szkołę pansoficzną, ale udało mu 
się stworzyć jedynie trzy klasy, w których chciał uczyć za po-
mocą Świata w obrazach. Podręczniki jednak mogły dotrzeć na 
Węgry dopiero w 1658 roku, bo drukowano je w Norymberdze. 
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Komeński denerwował się, niecierpliwił, wreszcie zorganizował 
nauczanie w stylu zabawy jako Schola ludus, co otwierało zupeł-
nie niespodziewane i zaskakujące możliwości dydaktyczne. 

Bracia czescy, korzystając z azylu w Polsce, liczyli na osta-
teczne zwycięstwo protestantów. Zakładali nawet tajne związki, 
mające je przyspieszyć. Popierali takie protestanckie organizacje 
jak Secta heroica czy Collegium lucis, którym dyrygował bezpo-
średnio Jan Amos Komeński. Gdy Karol X Gustaw wtargnął do 
Polski, bracia czescy z Leszna stanęli po jego stronie, co było wo-
bec Polski wysoce nielojalne. Otworzyli Szwedom bramy miasta, 
za co polskie oddziały spaliły Leszno w 1656 roku. Wspólnota 
braci czeskich została rozwiązana. Wielu z nich szukało schro-
nienia poza Polską, niektórzy zdecydowali się pozostać. 

Komeński uciekł do Amsterdamu, gdzie zamieszkał u pro-
testanckiej rodziny van Geer. Tam ukończył swe ostatnie dzieło 
Unum necessarium, które wydał w 1668 roku. Zmarł dwa lata 
później, 15 listopada, mając siedemdziesiąt osiem lat. Był człowie-
kiem głęboko i autentycznie religijnym. Głosił pokój między na-
rodami i tolerancję religijną, ale katolików nie darzył szczególną 
sympatią. Był zagorzałym protestantem i niepotrzebnie uwikłał 
się w sprawy polityczne, bo ani jemu, ani braciom czeskim nie 
wyszło to na dobre. 

XVIII wiek nie docenił dorobku Komeńskiego, następny je 
przecenił. Powstały wtedy fundacje i towarzystwa jego imienia 
w Lipsku i Berlinie. Dzisiaj uważa się go za jednego z pionierów 
i twórców europejskiej pedagogiki. Czesi otaczają go szczególną 
czcią, czemu nie należy się dziwić. 
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Johann Heinrich Pestalozzi 
1746–1827

Od śmierci Jana Amosa Ko-
meńskiego upłynął prawie 

wiek, zanim w Europie pojawiła 
się następna gwiazda na firma-
mencie pedagogiki i dydaktyki. 
Tą gwiazdą stał się, urodzony 
12  stycznia 1746 roku w Zury-
chu, syn chirurga i handlarza 
win, Johann Heinrich Pestaloz-
zi. Jego przodkowie przybyli do 
Szwajcarii z Włoch. Ojciec umiał 
pogodzić zawód lekarza z zawo-
dem kupca. Syn poszedł jednak 
zupełnie inną drogą, choć swoje 
marzenia próbował przez pewien 

czas realizować i finansować pracą na roli. Rodzina zapewniła mu 
normalne studia, ale Johann Heinrich był niecierpliwy i rozczaro-
wany sposo bem zdobywania wiedzy. Był pilnym obserwatorem. 
Doszedł między innymi do wniosku, jaki nie powinien być na-
uczyciel. Przerwał naukę, żeby założyć wzorowe go spodarstwo 
rolne połączone z regularną szkołą dla dzieci z ubogich rodzin. 
Gospodarstwo rolne powstało głównie ze względu na narzeczoną 
Annę Schulthess – młodzieniec chciał się usamodzielnić i za-
pewnić przyszłej rodzinie godną egzystencję. Anna i szkoła dla 
biednych dzieci były w jego życiu najważniejsze. Udało mu się 
nabyć potrzebne grunta rolne i w 1768 roku powstało obiecujące 
gospodarstwo rolne w Birr. 

Pestalozzi był przekonany, że nie wystarczy dożywiać i przy-
odziewać biedne dzieci, czym mniej lub więcej zajmowała się 



Zygmunt Podlejski – Johann Heinrich Pestalozzi 87

opieka społeczna. Należy je przygotować do życia tak, aby umiały 
sobie radzić i samodzielnie opuścić strefę nędzy czy biedy. W ten 
sposób powstała pierwsza szkoła, którą Pestalozzi zorganizował 
dla swoich czterdziestu podopiecznych. Obejmowała dzieci od 
czwartego do dziewiętnastego roku życia. Pestalozzi przekazywał 
im podstawową wiedzę czytania, pisania, rachunków i pokazywał 
im piękno świata, który jest prawdziwym arcydziełem Pana Boga. 
Obok wiedzy teoretycznej przygotowywał swoich podopiecznych 
do umiejętności samodzielnego prowadzenia domu, gospodar-
stwa czy przędzenia bawełny. Całe życie poświęcił biednym dzie-
ciom. 

Bywało, że jego uczniowie uciekali ze szkoły, gdy tylko poczuli 
się syci i na nowo przyodziani. Na początku jego gospodarstwo 
rolne przynosiło niejakie dochody, ale ostatecznie nie uniosło 
wydatków związanych z utrzymaniem szkoły. Dotacji państwo-
wych wtedy nie było. Pestalozzi musiał zatem ze swych planów 
chwilowo zrezygnować. 

Johann Heinrich był jednak głęboko przekonany o słuszno-
ści swych założeń. Ponadto był uparty, co pozwoliło mu wnet 
sprecyzować ideę tak zwanego nauczania poglądowego. Trzeba 
oderwać dzieci od nudnych podręczników i pamięciowego wku-
wania reguł i formułek, a zainteresować je otaczającym światem, 
procesami w nim zachodzącymi. Należy wzbudzić fascynację za 
pomocą obserwacji natury i prostych doświadczeń. Dziecko po-
winno wszechstronnie się rozwijać, zgodnie ze swymi wrodzony-
mi zdolnościami i możliwościami, które stanowią ogromny, nie-
wykorzystany potencjał. W tym czasie napisał książkę Christoph 
und Else o dobrym i skutecznym wychowywaniu dzieci. Poza tym 
w latach 1782-1783 redagował tygodnik o profilu pedagogicznym 
„Ein Schweizer Blatt”. 

Pestalozzi był przekonany, że człowiek nie jest z natury isto-
tą niewinną, czystą i nieskażoną. Poważnie traktował biblijny 
przekaz o grzechu pierworodnym. Każdy człowiek jest areną, na 
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której przez całe życie ścierają się moce dobra i zła. Bywa, że czło-
wiek daje się porwać dzikiej agresji, której źródłem jest pęd do 
władzy i posiadania. Jedynym ratunkiem jest twarda walka z ego-
izmem i wiara w głęboki sens miłości. Trzeba próbować zamienić 
postawę twardej walki konkurencyjnej na postawę solidarności. 
Jakakolwiek zewnętrzna zmiana struktur społecznych niewiele 
przyniesie. Trzeba pokonać w sobie pęd do władzy, do panowa-
nia nad innymi i przyjąć postawę godnego współżycia z innymi, 
opartego na zasadzie ewangelicznej miłości. Pestalozzi nie łudził 
siebie i innych, jak to czynił w tym samym czasie Jean Jacques 
Rousseau, że człowiek jest z natury dobry jak chleb i czysty jak 
łza. Rosa Alberoni powiada, że należy poczynić kilka uwag na 
temat jego osoby: „... aby zrozumieć arogancję, jaką demonstruje 
Rousseau, tworząc taki model struktury społeczeństwa, koniecz-
ne jest przypomnienie jego pożałowania godnego życia prywat-
nego: żyje pod jednym dachem z pewną kobietą, Teresą, która nie 
potrafi odczytać nawet godziny z zegarka, i ma z nią wiele dzieci, 
których nie uznaje, tylko potajemnie porzuca pod przytułkami. 
Nie należy też zapominać o jego pozycji w osiemnastowiecznym 
społeczeństwie, o jego stosunkach z arystokracją, której apanaża-
mi i protekcją się cieszy, ale którą pogardza właśnie dlatego, że od 
niej zależy jego życie. Ale arystokracja, którą on pogardza, bawi 
się koncepcją dobrego dzikusa, oklaskuje go. Gdy mówi, że wiek, 
w którym żyją, jest zdegenerowany, w swoich ziejących nudą salo-
nach akceptuje drwiny, których sama jest przedmiotem. I właśnie 
to śmianie się z samych siebie, owa niewiara w możliwość utraty 
przywilejów, doprowadzi ją do samozniszczenia”. 

Pestalozzi zasadniczo akceptował hasła rewolucji francuskiej, 
zwłaszcza wyzwolenie mas ludowych z biedy i wielowiekowego 
zacofania. Nie zgadzał się natomiast z deizmem, uważającym 
Pana Boga za pozbawionego serca zegarmistrza świata. Pestaloz-
zi był w głębi serca chrześcijaninem, który pojęcie Boga łączył 
konsekwentnie z pojęciem miłości. 
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Gdy rewolucyjne niepokoje i walki dotarły do północnej 
Szwajcarii, władze poleciły Pestalozziemu zorganizowanie dla 
sierot domu opieki w byłym klasztorze Urszulanek w Stans. Pe-
stalozzi poczuł, że jest w swoim żywiole. Z ogromnym poświęce-
niem zbierał bezdomne dzieci, opiekował się nimi i uczył je pra-
wie przez pół roku, do momentu, gdy pomieszczenia klasztorne 
zamieniono na szpital dla rannych rewolucjonistów. 

Pestalozzi był jednak święcie przekonany, że za pomocą roz-
sądnego, odpowiedniego, przemyślanego procesu wychowaw-
czego można człowieka ukierunkować na dobro. Możliwości 
dydaktyczne i pedagogiczne są bezgraniczne. Pestalozzi napisał: 
„Zauważyłem wnet, że okoliczności wpływają na ludzi, ale i lu-
dzie wpływają na okoliczności. Człowiek ma wewnętrzną siłę, 
żeby pokierować swoim życiem według swojej woli”. Pierwotnym 
źródłem ludzkiej wewnętrznej siły jest Bóg. Kto uznaje Go za swe-
go Ojca, będzie w innym człowieku dostrzegał brata i będzie się 
z nim zawsze solidaryzował. W procesie wychowawczym religia 
odgrywa zasadniczą rolę. Bez wiary w Boga pedagogika znajduje 
się w próżni. Pestalozzi nie przywiązywał jednak wielkiej wagi do 
szkolnego nauczania religii. Wiara jest czymś wrodzonym, choć 
często przez złe obyczaje skarłowaciałym. Chrześcijaństwo to 
najskuteczniejszy sposób zapanowania nad złymi skłonnościami. 
Chrystus jest najwspanialszym pedagogiem. Nauczanie i kształ-
cenie charakterów dzieci jest głównym zadaniem szkoły. Pesta-
lozzi wielkie znaczenie przypisywał nauczaniu dzieci w domu, 
które miało uzupełniać wysiłki szkoły. Ta zaś miała ewentualnie 
korygować wysiłki rodziców. Szkoła i rodzice muszą bowiem re-
alizować wspólny cel. Nie powinny przeszkadzać sobie nawzajem 
ani stosować odrębnych metod. 

Pestalozzi natrafiał ciągle na niezrozumienie i opory. Prze-
żywał liczne rozczarowania i klęski. Sierociniec, który żmudnie 
zorganizował w Stans, musiał w krótkim czasie zamknąć. Dzieci 
przeniesiono do domów opieki w Yverdon i Burgdorfie, gdzie 
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kontynuował pracę z podopiecznymi w myśl wypracowanych 
przez siebie metod wychowawczych. W Burgdorfie podjął się 
także szkolenia przyszłych nauczycieli szkół ludowych, musiał 
jednak zrezygnować z kierowania seminarium, które było jego 
dziełem, po czterech latach zarządzania nim. Władze uznały 
i zatwierdziły jego program podstawowego nauczania, mimo to 
nie nastawiały się na współpracę z nim. Pestalozzi był jednak nie-
ugięty. Pracował uparcie w ośrodku wychowawczym w Yverdon. 
Kiedy doszło do tego, że nie pozwolono mu praktycznie wcielać 
własnych idei w szkołach i sierocińcach, zamknął się w swojej 
izbie i zaczął działać jako niezależny literat. Był to typowy kon-
flikt z biurokratami. Kiedy silna i genialna osobowość zderza 
się z biurokratami, chociaż ma rację, przegrywa, bo biurokraci 
mają władzę. Pestalozzi wierzył, że słowo pisane przetrwa, a jego 
wizje pedagogiczne i dydaktyczne staną się powszechnie znane 
i praktykowane. Tak też się stało. Pestalozzi napisał dwie proste, 
przeznaczone dla ludu powieści: Abendstunde eines Einsiedlers, 
Lienhard und Gertrud oraz Jak Gertruda uczy swoje dzieci. Swoją 
metodę nauczania opisał obszernie w pracach: Moje badania nad 
udziałem natury w rozwoju rodzaju ludzkiego, Łabędzi śpiew oraz 
Pisma pedagogiczne. W latach dwudziestych XIX wieku powstały 
jego książki biograficzne, w których propagował swoje metody 
dydaktyczno-wychowawcze. 

Pestalozzi ciągle się uczył i dojrzewał wewnętrznie, stąd pew-
na niespójność i ewolucja jego poglądów. Stał się jednak zdecy-
dowanym autorytetem w sprawach edukacji i wychowania dzieci. 
Stworzył coś w rodzaju instytutu pedagogiczno-dydaktycznego, 
do którego zjeżdżali się pedagodzy i nauczyciele niemal z całej 
Europy, zwłaszcza z Niemiec. Instytut rozpadł się jednak po blisko 
dwudziestu pięciu latach działalności z powodu wewnętrznych 
konfliktów wśród jego współpracowników i po trochu z powodu 
samego kierownika, który nie był typem sierżanta. Pestalozzi był 
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człowiekiem dobrodusz nym, mało praktycznym, brakowało mu 
siły przebicia i cech dyktatorskich. 

W 1825 roku Pestalozzi wrócił do Birr, którym zarządzał od 
dłuższego czasu jego wnuk. W licznych listach adresowanych do 
różnych osób wyrażał tęsknotę za pełnią wiary. Być może myślał 
o świętości, choć nie używał tego pojęcia. W Birr przeżył względ-
nie spokojnie dwa lata. Zmarł 17 lutego 1827 roku w szwajcar-
skim Bruggu. Miał osiemdziesiąt jeden lat. Został pochowany 
przy szkole w Birr, którą swego czasu założył. 

Współcześni Pestalozziemu uważali go za marzyciela, który 
oderwał się od ziemi, nie znającego się na ludziach, o czym świad-
czył fatalny zazwyczaj dobór przyjaciół i współpracowników. Jego 
projekty były zdaniem wielu współczesnych nieżyciowe, nie do 
zrealizowania. 

Historia jednak zmieniła zdanie o marzycielu ze Szwajcarii. 
Europa doceniła ostatecznie jego wizje, wysiłki i zamierzenia. 
Ludzie zrozumieli istotę jego przesłania: „Ważniejsze od wiedzy 
jest przekonanie do wiary i miłości”. W jednej ze swoich powieści 
dydaktycznych napisał: „Kto ma dobre serce, osiągnie z ludźmi 
to, czego chce, i doprowadzi ich tam, dokąd chce!”. Zauważył 
również, że „Drogą do nieba jest wypełnianie obowiązków na 
ziemi”. Pestalozzi słusznie uchodzi dzisiaj za inicjatora podstawo-
wego, powszechnego szkolnego nauczania, pioniera w dziedzinie 
nauczania poglądowego i ojca pedagogiki socjalnej. 



Krystian Wypich

25-lecie pielgrzymki rowerowej do Rzymu

Z okazji 25 rocznicy rowerowej pielgrzymki z Lasek do Rzymu 
3 października 2015 r. w Domu św. Maksymiliana odbyło się 

spotkanie uczestników tej pielgrzymki. Przybyły osoby niewido-
me, ówcześni uczniowie naszego Ośrodka oraz ich przewodnicy, 
wówczas uczniowie i studenci z Warszawy, Węgrowa i Siedlec; 
kilka osób było z rodzinami. Obecni byli główni organizatorzy 
wyjazdu: ks. Jacek Ponikowski, założyciel i kierownik Domu dla 
Niewidomych Mężczyzn w Niepołomicach oraz Krystian Wy-
pich – długoletni pracownik pedagogiczny Ośrodka w Laskach. 

wSpOmnienie pieLgrzymki dO rzymu
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Wspomnienie pielgrzymki do Rzymu94

Obchody jubileuszu poprzedziła Msza św. w kaplicy Domu 
Dziewcząt, którą odprawił ks. Jacek. Po niej miała miejsce agapa. 
Swoją obecnością uświetnili to spotkanie: pan prezes Władysław 
Gołąb z małżonką, prezes TOnO pan Józef Placha oraz kierow-
niczka Działu Absolwentów pani Krystyna Konieczna, dzięki 
której możliwa była realizacja całego przedsięwzięcia. 

W tym miejscu pragnę podziękować kierowniczce Domu 
św. Maksymiliana pani Dorocie Szczepkowskiej za serdeczne 
przyjęcie grupy w Internacie i zapewnienie posiłków i noclegów 
dla niektórych osób. 

Całe spotkanie upłynęło w bardzo miłej i serdecznej atmos-
ferze wspomnień z naszej wyprawy na tandemach, odnowieniu 
znajomości, dzielenia się historiami własnego życia oraz wspól-
nym muzykowaniu. Około godz. 21.00 wszyscy udali się do ka-
plicy pw. Matki Bożej Anielskiej na Apel Jasnogórski, podziwiając 
przy okazji piękną iluminację naszej kaplicy. 

Zainteresowanych szczegółami naszej pielgrzymki odsyłam 
do lektury artykułów w piśmie Credo z lat 90., których autorem 
jest ks. Jacek.

Dziś, mimo upływu 25 lat, można stwierdzić, że przeżycia 
i trudy tej pielgrzymki wywarły ogromny, niezatarty i pozytywny 
wpływ na dalsze życie wszystkich jej uczestników. 



Ewa Zadrożna 

Zapraszamy do Kącika pod Wieżą

Ulica Piwna jest najdłuższą ulicą 
warszawskiego Starego Miasta 

i jest też najstarszą, istniejącą od sa-
mego początku Warszawy. Idąc nią od 
Placu Zamkowego, po kilkudziesięciu 
krokach znaleźć można dostojnie wy-
glądające, ciężkie i okute drzwi z ko-
łatką. Nie łapcie za nią, ale użyjcie do-

mofonu po lewej stronie, bo przecież jesteśmy w XXI wieku. To 
brama prowadząca do klasztoru Sióstr Franciszkanek Służebnic 
Krzyża, a od niedawna także wejście do Kącika pod Wieżą. Po 
przekroczeniu klasztornej bramy, drugie drzwi po prawej to wła-
śnie wejście. Nad nim dumnie góruje stara dzwonnica, od której 
Kącik przyjął nazwę.

Większość ludzi ma potrzebę dawania od siebie dobra innym. 
Ludziom z niepełnosprawnościami często odmawia się tego pra-
wa, bo przecież to oni potrzebują pomocy. Wielu z nas zgadza 
się na to i potulnie przyjmuje opiekę, zapominając o własnych 
umiejętnościach i talentach, które można przecież podarować 
innym. W Kąciku pod Wieżą jest inaczej, bo tu wiemy, że dawanie 
dobra innym jest nam potrzebne.

Pomysł na Kącik był prosty, ale wymagał sporo pracy przy 
realizacji. Miejsca użyczyły nam Siostry, odnowiły i wyposażyły 
pomieszczenia. Potem do pracy przystąpili wolontariusze, którzy 
składali meble, robili stronę internetową i przynosili nowe po-

duSzpaSterStwO OSób niewidOmych
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mysły. Kącik powstał w błyskawicznym tempie, a jego uroczysta 
inauguracja nastąpiła 22 października, czyli w urodziny Matki 
Elżbiety Róży Czackiej. Wtedy zebrani goście usłyszeli o planach 
na przyszłość dla Kącika.
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Kącik pod Wieżą 
jest miejscem, gdzie 
mogą spotykać się lu-
dzie i porozmawiać. 
Dostaną tu kawę, her-
batę, a czasem gofra. 
Czym zatem różni się 
to miejsce od wielu in-
nych? Tutaj można nie 
tylko wypić kawę, ale 
można dać coś od sie-
bie. I ludzie dają. Przez 
pierwsze trzy tygodnie 
działalności odbyły się 
dwa koncerty, trzy spo-
tkania muzyczne, seans 
filmu z audiodeskryp-
cją na żywo, spotkanie 
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historyczne, dwa spotkania technologiczne, zajęcia połączone 
z pracami ręcznymi. A wszystko to robili ludzie z własnej inicja-
tywy i całkowicie za darmo. Ci, którzy nie odważyli się jeszcze 
poprowadzić spotkania – ale mamy nadzieję, że to nastąpi – 
wrzucają do puszki na ladzie datki na utrzymanie Kącika. 

Już wkrótce odbędą się spotkania z psycholożką, z którą moż-
na porozmawiać o ślepocie, bo sama jest niewidoma. Kabaret, 
bębny, teatr, spotkania z dziećmi i co tylko można jeszcze wy-
myślić. To, co się tu dzieje, jest niezwykłe i takim powinno po-
zostać. Znajdzie się tu miejsce dla każdego. Zapraszamy do nas 
z pomysłami i gorącym sercem. O tym, co się w Kąciku działo i o 
planach na przyszłość możecie przeczytać na stronie internetowej 
http://kpw.triuno.pl, można również subskrybować newsletter, 
by zawsze być na bieżąco. Mamy też profil na Facebooku, który 
łatwo można znaleźć i polubić.

Czekamy na Was przy ul. Piwnej 9/11 w Warszawie.

Paweł W. – Święta Rodzina w szopce



Miłym zaskoczeniem dla naszego Ośrodka jest zajęcie przez 
Kamila Wiśniewskiego ucznia klasy 1 Technikum II miejsca 
w Ogólnopolskim Konkursie Uzdolnionych Ludzi Artystycznie 
Różnorako O.K.U.L.A.R. Finał festiwalu miał miejsce w dniach 
11–12 grudnia 2015 roku w Muzycznym Studiu Agnieszki Osiec-
kiej Polskiego Radia w Warszawie. Głównym organizatorem 
konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 
dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie 
oraz Młodzieżowa Rada M.St. Warszawy. Myślą przewodnią II 
edycji festiwalu był cytat z „Małego Księcia”: „Najważniejsze 
jest niewidoczne dla oczu”.

Kamil podjął się trudnego zadania opisania Lasek za pomo-
cą dźwięków. W swojej niezwykłej pracy przedstawił, jak życie 
w Laskach ma wpływ na jego dojrzewanie i rozwój duchowy. Jak 
za pomocą dźwięków człowiek niewidomy poznaje otaczającą 
rzeczywistość, jak może zobrazować czas, miejsce oraz wyrazić 
najgłębsze uczucia. Zapraszamy do lektury.

Kamil Wiśniewski 

Jak słyszę Laski

Laski to bardzo charakterystyczne miejsce: pełne ciepła, miło-
ści i takie – można powiedzieć – z atmosferą. Nie ma takiego 

drugiego miejsca na Ziemi. Tutaj drzemie coś unikatowego. Coś 
niezdefiniowanego, lecz wszechobecnego. Coś, bez czego Laski 
nie byłyby właściwie Laskami. I wreszcie coś, na co złożył się 
trud tak wielu ludzi.

wyróżnienie w OgóLnOpOLSkim 
kOnkurSie
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Nie ma takiego czasu, w którym w Laskach nie tętniłoby 
życie. W którym wszystko nie zmieniałoby się jak w szalonym 
kalejdoskopie. Bo moje Laski są przede wszystkim dźwiękami.

– Chłopaki! Wstawajcie! Już szósta trzydzieści! – Natarczywy 
głos wychowawcy budzi mnie z głębokiego snu. Ze smutkiem 
opuszczam łąkę pełną bajecznych roślin, dźwięków oraz zapa-
chów, i wracam do ponurej jesiennej rzeczywistości.

Pierwszym, co dociera do moich uszu jest rytmiczny oddech 
śpiącego obok Dawida. Potem słychać wstającego Marka i zegarek 
obwieszczający światu, że jego właściciel gotów jest rozpocząć 
nowy dzień.

Ponuro wleczemy się do łazienki i wtapiamy w szum wody le-
cącej z kranu, oraz szczotek rytmicznie jeżdżących po zębach. Po-
tem zbiórka, a tam jednostajny i monotonny pomruk modlących 
się osób. Śniadanie objawia się głośnymi rozmowami, zabawnymi 
docinkami, oraz (nierzadko) brzękiem tłuczonego szkła.
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Ale Laski nie są dla mnie tylko tymi odgłosami. W Laskach 
słyszę jeszcze dużo więcej. Często lubię przychodzić do kaplicy 
i słuchać cichych głosów modlących się sióstr. To uspokaja. Po-
maga zebrać myśli. Nabrać dystansu.

Czasem lubię stanąć na trawniku przy drodze i zwyczajnie 
posłuchać. Co wtedy usłyszę? Przede wszystkim rytmiczny stukot 
białych lasek, ptaka śpiewającego na gałęzi, samochody jeżdżące 
po pobliskim parkingu, plusk kapiącej wody z rynien... Gdy się 
bardzo skupię i uruchomię wyobraźnię wydaje mi się, że słyszę 
szum otaczających mnie drzew. Puszcza przemawia do mnie. 
Wtapiam się w nią i nie można już odróżnić, gdzie jest las, a gdzie 
ja jestem. Czuję jedność z naturą. Staję się jej częścią.

Jednak najbardziej lubię w Laskach zimę. Wtedy stają się 
one miejscem absolutnie bajkowym. To skrzypienie śniegu pod 
stopami, charakterystyczny odgłos odśnieżającej łopaty, wesołe 
śmiechy i piski obrzucających się śnieżkami dzieci, płozy sanek… 
Oto zimowy krajobraz Lasek.

Ale Laski to także dźwięki muzyki. Moje pierwsze muzyczne 
wspomnienie nierozerwalnie wiąże się z przedszkolem. To wtedy 
przyszedł pan Czesław, usiadł do fortepianu, i zaczął grać. Pamię-
tam, że się wtedy rozpłakałem. Instynktownie przytuliłem się do 
muzyka. To co grał napełniało mnie poczuciem bezpieczeństwa, 
pewnością, spokojem. To właśnie wtedy podjąłem decyzję, że 
będę się kształcił muzycznie.

Moja pianistyczna edukacja trwała 8 lat. Były to długie, cięż-
kie lata. Pełne regularnych ćwiczeń, etiud, menuetów, sonatin 
i preludiów. Ale jednocześnie bardzo radosne. Gdy siadam bo-
wiem przy fortepianie czuję, że jestem na właściwym miejscu. Jest 
to mój świat. Moje królestwo, w którym jestem niepodzielnym 
władcą. Oto moje 88 klawiszy! Słuchają mnie. Panuję nad nimi. 
Są dla mnie środkiem do wyrażenia siebie. Sposobem na opowie-
dzenie mojej własnej historii. Próbą odpowiedzi na najważniejsze 
życiowe pytania.
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Bez wszystkich tych dźwięków nie potrafię sobie nawet wy-
obrazić Lasek. Są one ich integralną częścią. Naprawdę warto 
przyjechać tutaj, stanąć, i po prostu posłuchać tego, co mówią do 
nas Laski. Z całym przekonaniem mogę napisać, że naprawdę to, 
co najważniejsze, jest niewidoczne dla oczu.

* Praca napisana pod kierunkiem Pani Aleksandry Rogalskiej, nauczycielki 
Wiedzy o kulturze w Szkołach Ponadgimnazjalnych w Laskach. 



Bogumiła Olech

Odeszła nasza kochana Ewa

Ewa urodziła się 16 października 
1966 r. jako najmłodsze z czwor-

ga dzieci w rodzinie państwa Sadłów, 
pracowników cegielni w okolicach 
Chełma. Była ulubienicą wszyst-
kich. W dzieciństwie z powodu 
nowotworu usunięto jej obie gałki 
oczne. Żeby mądrze przygotować ją 
do samodzielnego życia, przyjechała 
do Zakładu dla Niewidomych w La-
skach k/Warszawy, gdzie pozostała 
aż do matury. Siostry zapamiętały ją 

jako bardzo zdolną, energiczną i przedsiębiorczą dziewczynkę, 
która już w szkole potrafiła mieć własne zdanie. Szkołę zakoń-
czyła z dyplomem technika-masażysty, później studiowała psy-
chologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po studiach 
wróciła do Warszawy.

Była zdumiewająco samodzielna, swobodnie poruszała się 
po mieście, korzystała z Internetu, prowadziła życie towarzyskie. 
Kupiła mieszkanie, które sama urządziła, umiała gotować i piec 
ciasta, nosiła odprasowane bluzeczki i sweterki samodzielnie ro-
bione na drutach, była elegancką, zadbaną, atrakcyjną kobietą (to 
zdanie wspominającego ją księdza-spowiednika). Sprowadzała 
interesujące ją książki, czytała, uczestniczyła w doszkalających 
kursach zawodowych. Obywała się prawie bez pomocy innych, 
za to sama chętnie bezinteresownie pomagała potrzebującym.

OdeSzła dO pana
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Kiedy ją poznaliśmy, zatrudniona była w Hospicjum Caritasu 
przy ul. Bednarskiej w Warszawie jako masażystka/rehabilitantka. 
Podobną funkcję pełniła w Warszawskim Hospicjum Społecznym 
(WHS), choć dzięki swej energii, pogodnemu usposobieniu i nie-
zwykłej wprost dzielności oraz przygotowaniu akademickiemu 
była świetnym „mimowolnym” psychologiem-praktykiem. Samą 
swoją postawą mobilizowała chorych i ich rodziny do aktywno-
ści, uczyła patrzeć na chorobę jako na zadanie, pomagała odzy-
skać nadzieję w realnych granicach. 

Niestety jej choroba z dzieciństwa dała znowu o sobie znać 
i Ewa musiała przeżyć z nią kilka trudnych lat i kilka operacji, 
między którymi heroicznie usiłowała pracować i żyć zwyczaj-
nym życiem. Po jednej z nich, bardzo poważnej i obciążającej, 
zadzwoniła do mnie z prośbą o psychiatrę: „Ja ciągle płaczę, to 
jest nienormalne! Trzeba coś z tym zrobić”. Ostatecznie sprzedała 
warszawskie mieszkanie i wróciła w strony rodzinne. Zaopatrzy-
liśmy ją w koncentrator tlenu, co okazało się niestety złą wróżbą. 
Jeszcze na miesiąc przed śmiercią przeprosiła mnie przez telefon, 
że chwilowo nie może rozmawiać, bo pomylą jej się oczka w swe-
trze, który właśnie robi na drutach. 

Stan jej zdrowia pogarszał się. Ostatnie dwa tygodnie życia na 
własną prośbę spędziła w hospicjum stacjonarnym w Lublinie. 
Odeszła 10 listopada rano otoczona kochającą rodziną. Pocho-
wano ją w rodzinnych Kaniach pod Chełmem w słoneczny dzień 
11 listopada 2015 r.

Taka była – dzielna, rzeczowa, patrząca zawsze do przodu, 
mierząca siły na zamiary, trochę zawiedziona, że życie mija i że 
nie zdążyła założyć rodziny. Swoją chorobę niosła z podniesioną 
głową, nie celebrowała jej, wszystkie siły wkładała w to, by pra-
cować i być pożyteczną. 

Żegnaj Ewuniu, do zobaczenia. 
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Ola Sadło

Nasz rodzinny Bohater  

Ewa, córka Czesławy i Bronisława, urodziła się 16 paździer-
nika 1966 r. w Chełmie. Wychowywała się wraz z siostrami 

Lilianą i Bożeną oraz bratem Bogusławem w rodzinie robotniczej, 
we wsi Kanie w woj. lubelskim. Była dużo młodsza od swojego 
rodzeństwa. W wieku około dwóch lat zdiagnozowano u niej 
siatkówczaka w jednej z gałek ocznych. Rodzice podjęli trudną 
walkę o uratowanie wzorku Ewy. Miedzy innymi dzięki pomocy 
życzliwych ludzi, zorganizowano wyjazd Ewy wraz z pielęgniarką 
mówiącą po angielsku na dwa tygodnie do Anglii, gdzie poddano 
ją specjalistycznej terapii. Niestety nie przyniosło to oczekiwa-
nych rezultatów, a dodatkowo nastąpił przerzut nowotworu na 
drugą gałkę oczną. Leczenie nie powiodło się i Ewa całkowicie 
straciła wzrok, a pod wpływem przeżyć przestała mówić oraz 
chodzić. Rodzice otoczyli córkę troskliwą opieką i zapewniali 
prawidłowy rozwój. 

Pod wpływem namów zaprzyjaźnionych lekarzy, po rodzin-
nych rozmowach i za zgodą sześcioletniej Ewy, podjęto trudną 
decyzję o przekazaniu córki pod opiekę Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach 
(240 km od domu rodzinnego). Rodzice często odwiedzali Ewę 
i zabierali ją na wakacje i przerwy świąteczne do rodzinnego domu. 

Rozpoczynając swoją edukację od przedszkola, Ewa ukoń-
czyła naukę w Laskach jako technik masażu. Następnie podjęła 
decyzję o studiowaniu psychologii na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim w Lublinie. Pomimo obaw, jak poradzi sobie na trud-
nym wydziale wśród widzących rówieśników, rodzina wspierała 
ją całym sercem. Ewa za zgodą wykładowców nagrywała wykłady 
i przepisywała notatki na brajlowskiej maszynie do pisania, by 



Odeszła do Pana106

późnej móc się z nich uczyć. Każdy z egzaminów musiała zdawać 
ustnie. Trud opłacił się i Ewa zdobyła dyplom magistra psycho-
logii. Następną decyzją w życiu Ewy był wyjazd do Warszawy 
i poszukiwanie pracy. 

W latach dziewięćdziesiątych trudno jej było w stolicy znaleźć 
pracę jako psycholog, dlatego pracowała głównie jako masażysta. 
Potem przyszła kolej na pracę w hospicjum stacjonarnym Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej, w którym zajmowała się masażem 
oraz pełniła rolę psychologa, pracując z pacjentami hospicyjnymi 
oraz przewlekle chorymi; pracowała również w Warszawskim 
Hospicjum Społecznym przy Placu Inwalidów. Ostatnim miej-
scem jej pracy było Stowarzyszenie dla Rodzin w Warszawie. 

W 2010 r. po udarze zmarł Tato Ewy, co było dla niej dużym 
ciosem, gdyż była bardzo zżyta z Ojcem. 

W ostatnich dziesięciu latach swojego życia Ewa znów mu-
siała toczyć walkę z nowotworem, przechodząc liczne operacje 
i uciążliwe leczenie. Gdy tylko siły jej na to pozwalały, wracała 
do intensywnego życia. Rok 2015 spędziła na Lubelszczyźnie, 
zamieszkując w pobliżu swojego rodzeństwa i Mamy. 

Tak wspominają Ewę członkowie rodziny:
• Była głęboko wierzącym człowiekiem; dopiero gdy nie mo-

gła wstać z łóżka, nie uczestniczyła w niedzielnej Mszy świętej. 
• Była bardzo pracowita. Pomimo nawrotu choroby biegła, 

by służyć innym. 
• Jak nikt inny kochała życie. Pomimo braku wzroku jej życie 

było bardzo kolorowe. Lubiła głośno się śmiać.
• Bardzo kochała i szanowała Rodziców. Zawsze pamiętała 

o telefonie do domu. Przyjeżdżała na święta i rodzinne uroczy-
stości. 

• Miała wielu przyjaciół, z którymi lubiła się spotykać. 
• Przemierzyła wiele kilometrów w podróży pociągiem, ro-

biąc w trakcie na drutach  i słuchając książek.
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• Cierpiała po cichu i z godnością. Nie skarżyła się. Była naj-
silniejsza z nas wszystkich, dlatego pewnie dostała taki krzyż. My 
dawno byśmy się poddali.

• Była bardzo uparta i nie była ideałem, ale kochaliśmy ją.
• Była piękną kobietą i wspaniałym człowiekiem. 

Zuzia G. – Maryja, św. Józef i Pan Jezus w żłóbku



 1.10 W święto patronalne Domu św. Tereski na pielgrzymkę 
dziękczynną za 20 lat działalności Szkoły dla Dzie-
ci Niewidomych w Rabce dwoma autokarami wyje-
chali do Częstochowy uczniowie, pracownicy, siostry 
i ksiądz kapelan. Najważniejszym punktem pielgrzym-
ki była dziękczynna modlitwa i Msza święta w Kapli-
cy Cudownego Obrazu, którą koncelebrowali: ksiądz 
kapelan Józef Kapcia i ojciec Kamil Szustak z zakonu 
paulinów, kuzyn s. Józefy, który bardzo serdecznie nas 
przywitał i wygłosił homilię. W czasie modlitwy prosi-
liśmy o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej nad Szkołą. Następnie ojciec Kamil przedstawił 
historię Jasnej Góry. Później w dwóch grupach zwie-
dziliśmy Muzeum Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry, 
w którym prezentowane są zbiory związane z kul-
tem Matki Bożej Częstochowskiej, z historią klaszto-
ru i z  działalnością kulturalno-oświatową Paulinów 
(rzemiosło artystyczne, instrumenty muzyczne) oraz 
Bastion św. Rocha, jeden z czterech bastionów w ja-
snogórskiej twierdzy z czasów potopu szwedzkiego. 
W tym dniu dopisała nam przepiękna pogoda; w go-
dzinach wieczornych wdzięczni, umocnieni i szczęśli-
wi wróciliśmy do domu. 

inne wydarzenia
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Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu
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 1.10 W dniu wspomnienia liturgicznego Świętej Teresy od 
Dzieciątka Jezus święto patronalne obchodził Internat 
Chłopców w Laskach. O godz. 16.00 w Kaplicy Matki 
Bożej Anielskiej odprawiona została Msza św. w inten-
cji mieszkańców Domu, a po niej odbyło się spotka-
nie w Domu św. Teresy z programem przygotowanym 
przez wychowanków, oraz agapa.

 4.10 W niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 ks. rektor Sła-
womir tradycyjnie „włączył do liturgii”, przez specjalną 
modlitwę i błogosławieństwo, także naszych „braci 
mniejszych”, oczekujących pod kaplicą z niecierpli-
wym poszczekiwaniem i miauczeniem.

 4.10 W kaplicy w Rabce obchodziliśmy uroczystość św. 
Franciszka. Mszę św. odpustową dla licznie przybyłych 
uczestników odprawił ks. Józef Kapcia. Po Mszy św. 
każdy z uczestników został obdarowany słodką nie-
spodzianką oraz sentencją św. Franciszka. Można było 
również wybrać zakładkę z myślami Matki Czackiej 
i Ojca Korniłowicza.

s. Józefa z niespodzianką…
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 8.10 W Milanówku odbył się pogrzeb zmarłej 30 września 
w wieku 91 lat Zofii Żuławskiej, pracownika nauko-
wego Instytutu Jedwabnictwa, autorki kilku książek 
specjalistycznych oraz poświęconych historii Mila-
nówka – jej rodzinnego miasta i miejscowej parafii. 
Pani Zofia była żoną onkologa, dr. Macieja Żuławskie-
go, zaprzyjaźnionego ze środowiskiem Lasek, który 
przed wielu laty leczył z wielkim oddaniem ks. Alek-
sandra Fedorowicza, a potem, na Wawelskiej i na Ur-
synowie, pomagał siostrom, współpracownikom i ich 
rodzinom. Na pogrzeb wyjechała delegacja z Lasek: pp. 
Justyna i Władysław Gołąbowie, s. Aniela, s. Ancilla 
i s. Rut.

 10.10 Liczna reprezentacja Ośrodka z Lasek, przedstawiciele 
Zarządu TOnO oraz Matka Radosława z grupą sióstr 
wyjechali do Rabki na uroczystości święta patronalne-
go Szkoły Św. Tereski, połączonego w tym roku z ob-
chodem 20-lecia odzyskania i odbudowania Domu 
pod kierunkiem s. Almy. Obchody jubileuszowe roz-
poczęły się w kaplicy Mszą świętą koncelebrowaną 
pod przewodnictwem ks. proboszcza parafii św. Teresy 
Dariusza Paculi, ks. kapelana Józefa Kapci, ks. Paw-
ła Duźniaka proboszcza parafii św. Marii Magdaleny 
i ks. Jacka Ponikowskiego z Niepołomic. Z tej okazji 
przybyło wielu gości z Lasek: Matka Radosława wraz 
z liczną delegacją sióstr, prezes TOnO – p. Józef Pla-
cha, prezes honorowy p. Władysław Gołąb z małżon-
ką, dyr. generalny p. Szymon Sławiński, dyr. Ośrodka 
w Laskach p. Elżbieta Szczepkowska, dyrektor Szkoły 
Specjalnej p. Wojciech Święcicki, kierownicy Inter-
natów: s. Jana Maria i p. Dorota Szczepkowska wraz 
z młodzieżą oraz wieloletni kierownik Domu w Rabce 
p. Jan Krakowiak, a także p. Piotr Grocholski i p. Bo-
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lesław Jońca. Uroczystość uświetnili przedstawiciele 
różnych instytucji z Rabki i z Nowego Targu, z którymi 
współpracuje nasza Szkoła. Uczniowie w spektaklu 
pt. Kartki z kalendarza przypomnieli historię szkoły. 
Wspominali w nim wszystkich, którzy swą pracą, po-
święceniem i wielkim sercem współtworzyli szkołę. 
Po przedstawieniu były oficjalne przemówienia, listy 
gratulacyjne ze Starostwa Nowotarskiego i Urzędu 
Miejskiego w Rabce-Zdroju.  

Msza Święta Jubileuszowa 
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Goście w oczekiwaniu na przedstawienie

Scena z przedstawienia „Kartki z kalendarza” 
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 11.10 Pod hasłem JAN PAWEŁ II – PATRON RODZINY 
obchodziliśmy w Polsce doroczny DZIEŃ PAPIESKI.

  W Laskach był to także doroczny „Dzień Absolwen-
ta”. Z tej okazji przyjechało około 50 osób – dawnych 
uczniów i wychowanków z różnych roczników. Zgod-
nie ze zwyczajem, po Mszy św. i nawiedzeniu cmenta-
rza, goście spotkali się na agapie z członkami Zarządu 
TOnO oraz dawnymi nauczycielami i wychowawcami.  

 12.10 Swoje święto obchodziła Szkoła Muzyczna im. Edwina 
Kowalika w Laskach. Z tej okazji o godz. 16.00 odbył 
się Koncert w Sali Organowej.

  Również tego dnia o godz. 19.30 odbyła się w Kaplicy 
Matki Bożej Anielskiej pierwsza w tym roku szkolnym 
konferencja duchowa ks. rektora Sławomira Szczepa-
niaka. Tematem tegorocznego cyklu konferencji są 
słowa św. Pawła: I bądźcie wdzięczni… 

 14.10 W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach ob-
chodzono ogólnopolski DZIEŃ EDUKACJI. Po Mszy 
św. o godz. 9.00 odbyły się spotkania w poszczegól-
nych szkołach, z programem przygotowanym przez 
młodzież, a na koniec, zgodnie ze zwyczajem, także 
spotkanie przy kawie i herbacie nauczycieli i wycho-
wawców.

 15.10 W Bibliotece Narodowej w Warszawie Fundacja „Praca 
dla Niewidomych” zorganizowała „Dzień Białej Laski”, 
na który zaprosiła niewidomych z terenu Warszawy 
i województwa mazowieckiego. Laski reprezentowa-
li: prezes Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociem-
niałymi Józef Placha, prezes honorowy Towarzystwa 
Władysław Gołąb z małżonką, kierownik Działu do 
Spraw Absolwentów Krystyna Konieczna oraz grupa 
wychowanków z wychowawcami. Honorowym go-
ściem spotkania był prezes Nowojorskiego Komitetu 
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Pomocy Niewidomym w Polsce Stanisław Świderski 
z małżonką Barbarą i synem Piotrem, aktualnie pełnią-
cym funkcję skarbnika Komitetu. Spotkanie uświetnił 
występ artysty Mariana Opani, a gospodarstwo rol-
ne Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie 
przygotowało dla uczestników wspaniałą ucztę.

 18.10 W niedzielę w święto Łukasza Ewangelisty – Patro-
na służby zdrowia w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej, 
w Szpitaliku oraz w Domu św. Rafała sprawowane były 
Msze święte w intencji pracowników służby zdrowia. 

  W Domu św. Rafała po kilkumiesięcznych pracach 
konstruktorskich i budowlanych uruchomiono windę 
osobową na pierwsze piętro. 

  W tym samym dniu w Laskach grupa młodych mał-
żeństw z dziećmi z zaprzyjaźnionego z nami Klubu In-
teligencji Katolickiej, pod duchowym kierownictwem 
ks. Andrzeja Gałki, pragnąc włączyć się czynnie w ob-
radujący w Watykanie Synod poświęcony duchowości 
i roli rodziny, wyruszyła w tej intencji w pieszą „piel-
grzymkę” na Górę Ojca w Laskach, gdzie ks. Andrzej 
o godz. 16.00 miał dla nich sprawować Mszę świętą. 
Kiedy się okazało, że padający deszcz uniemożliwia 
realizację tego projektu, przeszli do Domu św. Stanisła-
wa w Laskach. Uczestniczyło w tej pielgrzymce około 
400 osób.

 21.10 Swoje święto obchodzili mieszkańcy Domu św. Mak-
symiliana w Laskach. O godz. 16.00 sprawowana była 
Msza św. w Kaplicy Matki Bożej Anielskiej, a po niej, 
już w Domu św. Maksymiliana zaproszeni goście obej-
rzeli inscenizację pt. Opowieści o chlebie i spotkali się 
na agapie.

 22.10 W dniu liturgicznego wspomnienia Świętego Jana Paw-
ła II obchodziliśmy w Laskach 139. rocznicę urodzin 
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Sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej. O godz. 11.30 
odbyła się z tej okazji modlitwa przy grobie Matki.

 23–25.10 Miał miejsce zapowiadany wcześniej integracyjny wy-
jazd współpracowników Dzieła TRIUNO do Żułowa, 
Zamościa i Kozłówki, czyli śladami Sługi Bożego ks. 
Władysława Korniłowicza i Sługi Bożego Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. 

 6.11 „Promyki Krakowa” w Laskach. Na dużej sali Domu 
świętego Stanisława odbyło się urocze spotkanie 
z „Promykami Krakowa”: uczniami i absolwentami 
Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Krakowie. 
Pani Roma Doniec-Krzemień, założycielka zespo-
łu, opowiedziała o historii zespołu. Przygotowała 
również aranżację muzyczną, dyrygowała, grała ra-
zem z zespołem na skrzypcach. Artyści, występując 
w przepięknych strojach ludowych, zaprezentowali 
bogaty zestaw piosenek oraz utworów muzycznych 
z różnych stron Polski. Samo wykonawstwo – także 
układy taneczne – odznaczały się wysokim poziomem 
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artystycznym. Rodzinna atmosfera radości i entu-
zjazm dla piękna naszej ziemi ojczystej w kontek-
ście zbliżającego się Dnia Niepodległości stanowiły 
piękne wprowadzenie w nasze narodowe święto. Po 
koncercie dyrektor Szkoły Muzycznej w Laskach – p. 
Beata Dąbrowska – gorąco podziękowała za wspaniały 
program, wręczając drobny upominek. Z kolei Prezes 
TOnO – nawiązując do jesiennej aury za oknem – 
podkreślił ciepło i słoneczny klimat wykonywanych 
utworów, który udzielił się wszystkim zebranym w Sali 
Domu św. Stanisława. Po wspólnej fotografii młodzi 
artyści oraz wychowankowie naszego Ośrodka, wraz 
z wychowawcami, udali się do kaplicy zakładowej na 
Mszę świętą. Warto przy okazji dodać, że „Promyki 
Krakowa” zostały powołane przez p. Romę Doniec-
-Krzemień w 1986 roku, przy Ośrodku Kultury im. 
C. K. Norwida w Krakowie. A od 1992 roku działają 
przy Szkole Muzycznej im. M. Karłowicza. Uczniowie 
i absolwenci tej szkoły stanowią od lat trzon zespołu. 
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Podstawowy skład instrumentów to skrzypce, altówki 
i wiolonczele. Czasem zestaw ten uzupełniają także 
inne instrumenty. Zespół był wielokrotnie nagradza-
ny na ogólnopolskich festiwalach folklorystycznych, 
nagrał pięć pamiątkowych płyt CD i ponad 1000 razy 
występował w kraju i zagranicą. Koncertował w Wa-
tykanie dla Papieża Jana Pawła II podczas XX i XXV-
-lecia Jego Pontyfikatu i dla Benedykta XVI podczas 
Jego pobytu w Krakowie w ramach pielgrzymki do 
Polski. Założycielka zespołu została odznaczona 
w 2007 roku medalem „Honoris Gratia” i uhonorowa-
na tytułem „Krakowianka Roku 2008”. Za przepiękne 
chwile wzruszeń składamy serdeczne podziękowania 
zarówno Pani Romie Doniec-Krzemień oraz młodym 
artystom, a także towarzyszącym im rodzicom i orga-
nizatorom wizyty w Laskach. 
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 11.11 W Laskach z okazji Święta Niepodległości w sali Domu 
św. Stanisława o godz. 19.00 odbyła się okoliczno-
ściowa wieczornica, przygotowana przez młodzież 
z udziałem wychowawców. W tym dniu wspólnota 
świętomarcińska przeżywała święto patronalne ko-
ścioła świętego Marcina w Warszawie. 

 12.11 Dla pracowników pedagogicznych Ośrodka w Domu 
Przyjaciół odbył się wykład o. Dionizego Mroza SDB 
(salezjanina) na temat: ABC dobrej komunikacji.

 14.11 W Kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach z oka-
zji jubileuszu Profesji zakonnej Sióstr Franciszkanek 
sprawowana była Msza św. pod przewodnictwem ks. 
rektora Sławomira Szczepaniaka. Koncelebrantami 
byli: ks. Kazimierz Olszewski, ks. Edward Engelbrecht, 
ks. Michał Wudarczyk, ks. Tomasz Bek, ks. Andrzej 
Gałka, ks. Piotr Markiewicz, ks. Tomasz Łukasiuk, ks. 
Stanislaw Hoinka i ks. Jakub Szcześniak, a także ro-
dzony brat s. Genowefy, ks. Józef Baczyński. Byli rów-
nież trzej księża obrządku greckokatolickiego z rodzin 
Sióstr Jubilatek. Z okazji 50-lecia Profesji zakonnej 
odnowiły swoje śluby zakonne: s. Mirosława od Je-
zusa Ukrzyżowanego (Anastazja Harasim) i s. Terezja 
od Najświętszego Serca Pana Jezusa (Teresa Dziarska). 
W liturgii wspominano też śp. s. Elię od Chrystusa 
(Jadwigę Maciejewską) – zmarłą 5 marca 2002 r., któ-
ra w tym roku obchodziłaby jubileusz 50-lecia swojej 
Profesji. Po 25 latach Profesji swoje śluby odnowi-
ły: s. Adriana od Zbawczej Obecności Boga (Barbara 
Skrzyniarz), s. Genowefa od Przemienienia Pańskiego 
(Zofia Baczyńska), s. Judyta od Jezusa w Ogrójcu (Ma-
ria Olechowska), s. Alwerna od Chrystusa Arcykapłana 
(Lucyna Dzwonnik), s. Dolores od Męki Pańskiej (Bar-
bara Caputa), s. Olga od Najświętszego Sakramentu 
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(Elżbieta Owsiak), s. Agnieszka od Chrystusa Ukrzyżo-
wanego (Małgorzata Formela) – swój Jubileusz przeży-
wała w Kotagiri (Indie). Po Mszy św. Siostry Jubilatki 
wraz z pozostałymi siostrami i swymi rodzinami ze 
śpiewem i muzyką przeszły do Domu św. Stanisława, 
gdzie przyjmowały życzenia i prezenty. 

 21.11 W szpitalu w Kielcach zmarła w wieku 67 lat Cze-
sława Bednarek, Mama s. Józefy. Pogrzeb odbył się 
24 listopada w kościele parafialnym i na cmentarzu 
w Radoszycach.

 28.11 W szpitalu w Chmielnie koło Kartuz zmarł Zbi-
gniew Formela, Brat s. Agnieszki. Pogrzeb odbył się 
w Chmielnie 1 grudnia o godz. 13.00.

 30.11 Pierwsza niedziela Adwentu w tym roku związana jest 
z rozpoczęciem trzyletniego przygotowania do Jubile-
uszu stulecia Zgromadzenia, który przypada 1 grud-
nia 2018 r. Mszę św. w Laskach pod przewodnictwem 
ks. rektora Sławomira Szczepaniaka koncelebrowali: 
ks. Kazimierz Olszewski, ks. Edward Engelbrecht, ks. 
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Tomasz Bek oraz z Piwnej: ks. rektor Andrzej Gałka 
i ks. Piotr Markiewicz. Homilię wygłosił ks. Andrzej 
Gałka, który mówił o tajemnicy powołania zarówno 
Apostołów jak i Matki Elżbiety Czackiej przed stu laty 
w Żytomierzu, a także o powołaniu każdego z nas. 



Warunki prenumeraty czasopisma „Laski” na cały rok

Prosimy o przekazanie na adres:
Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach,
Laski, ul. Brzozowa 75, 05-080 Izabelin
– kwotę 40 zł (czterdziestu złotych)
z koniecznym zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”

lub na konto:
PKO BP S.A. II O/Warszawa
Nr 81 1020 1026 0000 1602 0015 7289
również z zaznaczeniem: na czasopismo „Laski”
(w miejscu: rodzaj zobowiązania – na odcinku
przeznaczonym dla posiadacza rachunku)

Redakcja


