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Referat 
1
  

 

Rola poznawania  w wychowaniu i samowychowaniu 

 

 

Nikt nie żyje dla siebie.  To jest najważniejsze i każdy z nas powinien sobie to uświadomić.

  

Celem wychowania, (jak podaje św. Urszula Ledóchowska wg Pedagogiki 

Miłości) jest świętość, która jest odpowiedzią Miłości na Miłość Boga wg wzoru Jezusa 

Chrystusa.   Mówi też, że wychowanie jest praktykowaniem dobroci.  

Uwrażliwia nas, aby pamiętać, że Miłość jest bardzo wymagająca. I stawia wymagania 

do pracy nad sobą - w odróżnieniu od, do niedawna jeszcze stosowanego, wychowania 

bezstresowego - które tych wymagań, wobec dzieci, nie stosowało.  

Widzimy, po efektach, czyli… można powiedzieć: po owocach, do jakich nonsensów 

to doprowadziło.  Można powiedzieć, że wymagania  zostały tam postawione – tylko po 

jednej stronie - wychowujących. Ciągłe pasmo ustępstw i w sumie, poniżającej godność osób, 

jednostronnej służbie, doprowadziło do wypaczeń i znacznego obniżenia autorytetu rodziców 

i wychowawców, a także obniżenia rangi i prestiżu zawodu nauczyciela.   

Zawód nauczyciela jest służbą drugiemu. Wspomaganiem w rozwoju 

intelektualnym, psychofizycznym i duchowym. Ale trzeba pamiętać, że wymagania 

rozkładają się na wszystkie osoby biorące udział w tym procesie. Rodzice nie mogą 

powiedzieć, że się nie znają na wychowaniu, ani uczeniu, że … od tego jest szkoła. Uczeń też 

nie, bo to ON jest podmiotem. Najważniejszą osobą biorącą w tym procesie udział – musi 

więc przyjąć na siebie obowiązki, bez podjęcia których nie będzie się uczył, ani wzrastał w 

mądrości ani zdolności do odpowiedzialnej przyjaźni i miłości. 

 Służba nauczyciela polega na wspomaganiu, umacnianiu w rozwoju, i nie zezwalaniu 

na „samowolkę”, „wolną amerykankę” i inne fanaberie mające wiele wspólnego, raczej z anty 

- wychowaniem. Z dala od zasad, tradycji, historii, kultury. Z dala od wymagań. Dziecko 

często nie wie, co jest dla niego dobre.  Jest słabe i zależne. Dlatego często trzeba mu dodać 

otuchy – bo nauka nie jest łatwa. 

Trzeba przyznać, że zawód nauczyciela - wychowawcy wymaga czasami dużej 

odwagi (szczególnie w dzisiejszych czasach) poświęcenia, miłości… i oczywiście – dobrego 

przykładu.   

A kiedy trudności nas przerastają warto sobie przypominać o tym jaki jest cel naszego 

życia, po co żyjemy i dla Kogo żyjemy.  I Kto nam może pomóc.  

 

Najważniejsze jest spotkanie z Jezusem.  Spotkanie z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. 

Spotkanie z DOBROCIĄ, spotkanie z MIŁOŚCIĄ. W drugim człowieku, w sobie, w 

Kościele, w wierze – tak jak ją przyjmuje. Wreszcie po śmierci. Każdy z nas umiera. I każdy 

z nas ten cel osiągnie. Wcześniej czy później. Wychowanie i kształcenie jest trudne. Nie 

należy się  spieszyć. Wymaga cierpliwości, delikatności, konsekwencji, wysiłku i woli. 

Własnej woli. Ucznia, wychowanka  - można wspomagać, ale to on się uczy. On podejmuje 

pracę. Jest na to dany czas. Od każdego z nas zależy jak go spożytkujemy. 

 

                                                 
1 Opracowany przez I. Krzysztoporską na podstawie : św. U. Ledóchowskiej – Pedagogika Miłości, referat prof. Katarzyny Olbrycht o św. 
U. Ledóchowskiej  , konferencji RRN x P. Borysa, x. W. Drozdowicza, x. M. Żurka , Fragmenty artykułu  z: M . Węglewska, Kobiece 

pytania o męską duchowość. Więź nr 7/2003. 
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Pan Jezus mówi do  wszystkich : „jesteście ważniejsi niż wiele wróbli” …  i  do każdego: 

„nie bój się” – i to jest  nasze pierwsze zadanie.   Przeżyć to, co się  dzieje, co będzie się 

działo i  … :                 

 ufać,  mimo że przeciwności losu mnie przerażają …  

 Intra totus    (wejść cały : w stan pocieszenia, w stan zagubienia … nawet w bunt) – 

we wszystko  - z  ufnością – i … należy rozpatrywać, rozważać, decydować … bo 

każdy z nas jest wolnym człowiekiem – i to każdy z nas decyduje. Dokonuje wyboru; 

 mamy też  pomagać innym, aby nie bali się siebie, ani tego co ich spotyka. 

 

Przejdźmy do rzeczy: rola poznawania. 

Drabina do Nieba. (z konf. x. Wojtka); 

 

Poznanie  Poznanie  

Boga   siebie 

szczeble – to wydarzenia 

 

Jak poznaję swoją codzienność?  

 czy tylko na poziomie działania?   

 czy też jeszcze inne sfery wpływają na moje poznawanie życia? 

 czym się ”karmię”, a co mnie odpycha ? - To istotne pytania. 

 na ile jestem refleksyjny(a)?  

 

Warto przytoczyć w tym miejscu taki obraz  : … bajkę o uczniach z zawiązanymi oczami :  

„poznawanie słonia” … jeden uczeń dotyka tylko uszu … mówi „słoń jest płaski i kłapciasty” 

… drugi dotyka nogi i mówi : „słoń jest słupowaty” … Każdemu się wydawało, że to co 

dotyka to całość. … 

    

            

 

Jak możemy poznawać świat?    

 -   przez pryzmat naszych uczuć, lęków; 

  - przez zmysły (pożądania, pokusy: piękne    rzeczy, obrazy,    

stroje, wewnętrzne oczekiwania); 

       -  przez względy ludzkie „ja” w zwierciadle innych; 

       -  przez pryzmat „sukces – porażka.” 

 

    

Człowiekowi, który odbiera świat – wydaje się, że to cała rzeczywistość  (…)  

- Bądź gotowy do zakwestionowania swego rozumienia.  
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Pytania, które należy sobie stawiać: 

1. Jaki jest mój najczęstszy sposób odbioru świata? 

2. Jak rozpoznaję siebie w wydarzeniach, które mnie spotykają,  

3. Czy rozpoznaję w nich (i poprzez nie) działanie Boga w moim życiu? 

4. Czy dostrzegam wyższy sens w tym wszystkim, co mnie spotyka? 

 

Trzeba uwierzyć, że to co jest, jest dla mnie najlepsze. Poza tym jest jedyne. Właśnie to jest. 

W tym co jest trzeba się odnaleźć. Nie szukać łatwej „recepty”. Stawiać pytania, rozglądać 

się. Nie trzeba  od razu wszystkiego nazywać, a nawet rozumieć. 

 

Trzeba rozmawiać! - otworzyć się na dialog – ze sobą - z Bogiem - z drugim człowiekiem 

– aby dojrzewać.  

 

Dojrzałość osobowa i wolność wyboru - jest istotnym rysem każdego powołania.  

Do zakonu, do małżeństwa, do życia samotnego, do podjęcia się zawodu lekarza, nauczyciela  

 

Dojrzałość osobowa i wolność wyboru - jest istotna w kształtowaniu naszych postaw wobec 

uczniów, wychowanków, pacjentów … Możemy tu brać przykład z Jezusa:  Jezus nie mówi : 

Zacheuszu, źle czynisz… tylko mówi :  Zacheuszu, dziś chcę zatrzymać się w twoim domu.  

Okazuje czułość, miłość i bliskość swoją. Pan Jezus zbliża się do ludzi zmiażdżonych 

własnym kalectwem, cierpieniem. On jest z nimi, grzesznikami, po ich stronie. Po naszej 

stronie - a my mamy Go w tym naśladować. Mamy być razem z naszymi uczniami, naszymi 

dziećmi – po ich stronie. 

 

Trzy kroki dialogu z Bogiem – ku dojrzałości: 

 

1. Zgodzić się, że nie widzę czegoś,  nie rozumiem …, że jestem zraniony… w jakiś 

sposób niewidomy … (żeby nie być jak niewidomy, który nie widzi, że nie widzi…- nie chce 

się zgodzić, że jest kaleką)…    W historii naszego życia nikt nie jest wychowany idealnie, a 

nie da się odciąć rodziny od swojego życia. Ojciec ma nauczyć chodzić po ziemi . Przy braku 

ojca występuje niepewność, lęk przed życiem. Pycha nie pozwala się  przyznać, że jestem 

słaby, potrzebujący pomocy. Mam nie bronić się przed prawdą. STANIĘCIE W  PRAWDZIE 

O MOIM OGRANICZENIU JEST TU WARUNKIEM …  Jakie są te ograniczenia? - często 

nie wiemy. Zepchnięte do poziomu naszej podświadomości …  Nasi najmocniejsi strażnicy to 

WSTYD i POCZUCIE WINY. 

 

2. Zgoda na przyjęcie uczuć … (i powierzenie  ich BOGU).  

- Czy rozmawiamy o swoich uczuciach, które łączą się z poczuciem winy, ze wstydem? 

Uczucie nie ma wartości moralnej, nie trzeba ich niszczyć, ani oceniać, ani odrzucać… 

Trzeba je powierzać Bogu, bo wtedy Bóg jest i w moim lęku i pożądaniu,  złości, żalu, 

smutku … 

- Co ja robię z moimi uczuciami, jak z nimi postępuję? - Czy mogę spojrzeć na nie oczami 

Pana Boga. - Czy chociaż próbuję ? … Oczywiście trudno w naszym zlaicyzowanym świecie 

posługiwać się językiem wiary, chociaż szkoda. Byłoby o wiele prościej. 

 

3. Nie bać się ryzyka. Podjąć działanie w kierunku DOBRA w naszym życiu. Miłość jest 

naszym zadaniem. Odkrycie jej i realizowanie – wobec męża, żony, dzieci, własnych                              

i powierzonych - wymaga pewnej świadomości.  MIŁOŚĆ  JEST  WYMAGAJĄCA.  Stawia 

wymagania. Często bardzo wysokie. Przerastające nas. Chciałoby się tu znowu powiedzieć, 

że ‘bez Boga ani do proga’. 
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Aby się podjąć wychowania, aby odpowiedzieć na wezwanie MIŁOŚCI 
należy najpierw poznać siebie. W szerokim aspekcie, ale zawsze 

zaczynamy od samego siebie. Przede wszystkim przyjmujemy 

odpowiedzialność i stawiamy właściwe pytania. Aby się jak najmniej mylić.  

 

Aby nie  nazywać słabością to, co nią nie jest.  

Nasze wątpliwości, poczucie mniejszej wartości czasami zaburzają rzeczywisty 

obraz naszej osoby, czy warunków w jakich żyjemy.  

np. „nie mogę być taka(i), jaka(i) chciałabym być”, albo: „inni nie widzą jaki(a) jestem”, 

chciałabym(-bym) być kochana wg. mojej koncepcji …, chciałabym(-bym) radzić sobie w 

pracy lepiej …   

 

Wiele lęków wypływa z powodu zranień naszej płciowości. Tu też musimy postawić 

właściwe pytanie: 

- czy potrafię zaakceptować  swoją kobiecość? (- czy też męskość) - Osobom wierzącym może 

pomóc uświadomienie sobie, że skoro Chrystus taką (takim) mnie stworzył, miał w tym swój 

plan i kocha mnie jako kobietę (czy mężczyznę). Szanuje mnie. 

 

Nie bój się. Pan Jest z tobą. Taką(-im) jaka(-i) jesteś.  

 

Mamy świadomość, że Pan Bóg stawia przed nami zawsze DOBRO i chce, aby się moja 

kobiecość w pełni zrealizowała jako: - córka, - żona - matka  (nie tylko w sensie 

biologicznym ale również macierzyństwa duchowego). Oczywiście męskość realizuje się 

jako: - syn, - mąż, - ojciec (również duchowy). Jest to ważne, aby  przyjąć powołanie do 

tego by kochać i być dla innych. 

 

Co leży u podłoża tej Drogi? – Oczywiście Inicjatywa Pana Boga.  Dlatego nie należy 

zapominać o wychowywaniu do ojcostwa i macierzyństwa (również duchowego). To 

niezachwiane filary odkrywania naszej tożsamości.  

 

Kobieta z natury spragniona jest miłości…  Być żoną znaczy przede wszystkim kochać. 

Pobrać się: znaczy opuścić granice swego „ja”, by obdarzyć sobą drugiego.  

 

Lecz można obdarzyć tylko czymś, co się ma, kim się jest. Jeśli więc jesteśmy istotami nie 

ukończonymi, nie spełnionymi, jeśli Bóg nie napełnia nas doskonale swoją Obecnością, to 

trwamy w postawie oczekiwania, a nie daru. … … i  często  doznajemy  bolesnego zawodu. 

 

 Obraz drzewa : Liście żółkną … - w czym problem ?  

        -  w korzeniach !  

Trzeba poznać to, czego nie widać. Istotę przyczyn. 
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Co to znaczy, że ja mogę być żoną i matką ? 

Trzy kroki dojrzewania do  miłości i macierzyństwa (również duchowego) i świadomego 

podjęcia określonych ról społecznych 

 

1 KROK:  - zrozumienie kim jestem jako kobieta.  

 

Dzisiejszy świat zmierza ku zacieraniu różnic mówi np. że istota leży w wychowaniu … 

chłopcy i dziewczynki wychowywani są tak samo. Bawią się samochodami, uczą się bić, 

traktowane są jednakowo, często bez wskazania na istotę różnic wynikających z płci. A są 

słabsze. Przegrywają z chłopakami. Często płaczą, uderzone, nie przeproszone. Pozostawione 

same sobie. Bezradne. Muszą sobie radzić.  

Warto rozważyć:  

- czy w moim sercu jest jakieś zarzewie buntu: „dlaczego jestem kobietą?” 

- czy są rzeczy, których się wstydzę jako kobieta? 

- czy są rzeczy, których nie akceptuję jako kobieta? 

Odkrycie „kobiety” jako cudownego planu Bożego: 

Warunkiem tu jest przyjęcie swojego ciała jako daru (duch ucieleśniony). Moje ciało jest 

miejscem Bożej Miłości.  

Potrzeba zastanowienia: 

-  czy moje ciało nie jest czymś, co mi przeszkadza? 

-  czy potrafię przyjąć, zaakceptować i pokochać krzyż kobiecości? 

- czy czystość jest zanegowaniem mojej kobiecości (seksualności)? - czy też wręcz 

przeciwnie - jest jej pełnym przyjęciem, także w tym co jest słabe i ułomne (ponieważ 

zgadzam się w tym względzie być słabą i ułomną i to nie budzi mojego przerażenia, ale to jest 

miejsce mojego ofiarowania). 

 

2 KROK : Bóg stwarza kobietę i mężczyznę jako równych  (isz  i  isza - hebr.) 

    

Płeć wymaga odniesienie do drugiej osoby.  Po to Bóg stworzył M. i K.  – by uzupełniały się 

dwie misje. Kobieta istnieje w relacji do mężczyzny – i to jest problem trzeciej drogi.  

1-ym ważnym mężczyzną jest OJCIEC – przyjęcie relacji córki.  – Bóg chce, byśmy na nowo 

stawały się dziećmi - tzn. Jego córkami.   

Ojciec miał mi pomóc stanąć na nogach. Poznać swoją odrębność i szukania potwierdzenia w 

jego oczach (czy w oczach innych) (?)… 

Pan Bóg mnie zaprasza by odkryć spojrzenie Ojca (Boga-Ojca), a Maryja  - jako obraz 

Matki i Ojca - mnie prowadzi, ale nie rozpieszcza. Jest pozwalaniem, abym duchowo 

wchodziła w realność tego świata. 

Potrzebujemy odniesienia  - jeśli ja jestem w spojrzeniu Ojca czy matki, ze swoją słabością, to 

ja mogę iść dalej. - Jeśli córka nie ma własnego Obrazu bycia w spojrzeniu Ojca-Matki  jest 

albo uległa, albo zbuntowana (z tego powstają albo kompleksy albo agresja).  

 

3 KROK: jeśli przyjęłam rolę bycia córką – przyjmuję rolę żony – czyli osoby zdolnej do 

kochania i służby ‘drugiemu’. 

Bycie kochaną ma przerodzić się w służbę. W bezinteresowny dar z siebie dla innych. Jeśli 

tak nie jest – to rodzi się smutek   (albo staję się jak „odkurzacz, który wysysa soki z 

innych”). Rozdać siebie wszystkim, aby służyć. Jest to : 

SŁUŻBA WYNIKAJACA Z POSŁUSZEŃSTWA – Bogu, obowiązkom stanu, podjętym 

powinnościom, przyjętej roli społecznej - nie będę niewolnicą tych, którzy chcą mnie jakoś 

wykorzystać. Kochanie jest podstawą macierzyństwa wszystkim - przez posłuszeństwo Bogu 

(życie wg Dekalogu, Rad ewangelicznych i prawdzie o swojej grzeszności i niedoskonałości). 
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Kobieta powołana jest do ‘zaślubin’: najpierw Bogu potem mężowi i dzieciom i wreszcie 

innym ludziom. 

A „służba” nie jest niewolnictwem, tylko przejawem ogromnej dojrzałości. Rozumieniem 

konieczności, powinności, wolnym wyborem. 

 

Św. Tereska podaje 3 kroki poznawania i akceptacji siebie jako ukochanego dziecka 

Bożego: 

 

1. obiektywne spojrzenie w Boskim świetle  na doświadczanie smutku w tym co mnie 

spotyka –  ten smutek świadczy o zranionej miłości własnej …- czyli ważne jest i 

konieczne rozpoznanie dlaczego tak reaguję i na co; 

2. ten smutek (zranioną miłość własną) - należy uznać i przyjąć jako moje ubóstwo, 

które ma być dla mnie źródłem radości - bo mogę ofiarować to Matce Bożej, która 

jako wzór doskonałej kobiecości wszystko rozumie i pomoże zrozumieć i przyjąć. Jak 

Matka; 

3. ofiarować się  i ofiarować Bogu rozczarowujący nas wizerunek nas samych - Bóg 

patrzy na nas inaczej. Jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. W Jego miłującym 

spojrzeniu łatwiej przyjmować prawdę o sobie i łatwiej przyjąć trud pracy nad sobą – 

dla miłości Bożej. 

 

Często mamy złe doświadczenia. – Tyle rozwodów wokół. W naszych rodzinach. W 

rodzinach naszych wychowanków. Ale trzeba mówić, świadczyć, … nawet jeśli „nie udało się 

naszym rodzicom, czy nam, - to nie znaczy że nie ma szansy, że jesteśmy przekreśleni.  

Trzeba powstawać. I zaczynać od nowa. Może na innych zasadach. Może sięgnąć po 

wypróbowane wzory. Nie musi być lekko. Ważne, żeby było sensownie. - Co to znaczy ? 

 

Każdy z nas zaproszony jest do rozwoju (od  urodzenia), do pracy nad sobą. Do przekraczania 

siebie, swoich ograniczeń, własnego egoizmu. - Do tych zadań właśnie musimy 

wychowywać. Z wielkoduszną odpowiedzialnością i ogromną cierpliwością.   

 

Św. Jan Chryzostom powiedział „Pan opiekę nad owieczkami – nazwał dowodem Miłości 

względem Niego”. I taki jest wzór Chrystusa, Który z Miłości uczynił się ostatnim i stał się 

sługą wszystkich. 

 

… i to jest właśnie: 

 

4 KROK :  Powołanie do kochania i do macierzyństwa. Przez poświęcenie siebie.  

 

Z kobiety nie da się wyciąć macierzyństwa. Nie da się od niego uciec. Nie ma sensu.  

 

Maryja zapytała: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» - jakże to jest możliwe, żebym 

zrealizowała swoje powołanie do macierzyństwa?  - Anioł odpowiada : -  przez Ducha 

Świętego. … - Maryja odkrywa Ducha ŚWIĘTEGO I MÓWI : Niech Mi się stanie wg Słowa 

Twego.  Ich dziećmi stają się wszyscy ludzie.  

 

Do macierzyństwa Bożego jesteśmy zaproszeni wszyscy: nie tylko te kobiety, które 

urodziły dziecko, ale i te, które nie urodziły. I nawet mężczyźni.  Ponieważ Macierzyństwo 

Boga obejmuje wszystkich.  
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W zawodzie nauczycielskim, można powiedzieć, że macierzyństwo jest wpisane w jego 

pełnienie. Chociażby poprzez „bycie razem” ze swoimi wychowankami w bieżących 

zdarzeniach, kłopotach, zainteresowaniach, nauce ...  

 

Mamy dobre przykłady w literaturze: Janusz Korczak, św. Urszula Ledóchowska, św. 

Bartolomeo, Jan Amos Komeński, Stanisław Konarski, znany wszystkim starożytny 

Arystoteles …  Każda z tych postaci, to ogromny „temat” na bogaty w treści referat … Ale na 

co dzień potrzebne są przykłady dobrych matek i ojców, nauczycieli, wzory dobrych rodzin.  

Wychowuje się przede wszystkim przez przykład. 

 

Jakie więc wzory idealnych mężczyzn pokazywać?  

- Nawet w Kościele trudno o świeckie przykłady. Na pewno takim jest Bartolomeo Longo – 

zupełnie nieznany, Kiko Arguello – założyciel neokatechumenatu … Pismo Święte pokazuje 

piękne wzory, ale zupełnie nie są one popularne wśród, nawet, wierzących mężczyzn. 

Zupełnie brakuje przykładów ojców rodzin. A przecież Św. Józef jest takim cudownym 

wzorem. Przede wszystkim „wziął Maryję do siebie”. Maryję z dzieckiem. I zawsze był. Dbał 

o rodzinę. Troszczył się o nią. Nie zostawił, nie pokochał  innej kobiety. Nie porzucił rodziny. 

 

- Jak wygląda mężczyzna naszych czasów: … zapracowany, często nerwowy, zwraca na 

siebie uwagę, udaje silnego, oczekuje uznania i wdzięczności … często uważa się za 

niedocenianego …  - dlatego odchodzi (?) …do innej … i do innej … zbyt często … w zbyt 

wielu rodzinach.  

 

A kim naprawdę jest mężczyzna ?...  „Mężczyzna, podobnie jak kobieta jest osoba ludzką, 

stworzoną z miłości i do miłości”….  

 

„…Bóg po stworzeniu człowieka stwierdza, że "nie jest dobrze, by mężczyzna był sam", 

uznając brak samowystarczalności mężczyzny i potrzebę kobiety.  

 

Relacja z raju mówi najpierw o jedności mężczyzny i kobiety, zachwycie mężczyzny kobietą, 

o wspólnocie w miłości wzajemnej, natomiast o panowaniu mężczyzny nad kobietą mówi się 

w Piśmie tylko jako o konsekwencji grzechu, podobnie jak konsekwencją grzechu jest trud 

pracy na roli.”… 

… Tak więc mężczyzna … „Może odnaleźć się tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie, wyrażany 

przez rozmaite charyzmaty we wspólnocie rodzinnej czy zakonnej. Pełnia męskości realizuje się 

niewątpliwie najdoskonalej w bliskości i przyjaźni z Bogiem.  

Przyjmując ciało mężczyzny, Syn Boży stał się podobny nam we wszystkim, z wyjątkiem grzechu - 

a więc wskazał, że bycie mężczyzną jest wolne od determinizmu biologizujących wzorców, 

jednocześnie nie redukując wizji człowieka do modelu życia anielskiego… 

Obecność świeckich mężczyzn w Kościele była najczęściej obecnością milczącą. Być może czas 

świeckich - znak wiosny Kościoła - okaże się także czasem mężów i ojców, których nowa 

świadomość pomoże również mężczyznom konsekrowanym i duchownym w rewizji ich schematów 

myślowych, by odnowiony Kościół mógł wyrażać pełnię swego doświadczenia i powołania. (…)”
2
 

Co robić aby powstrzymać kryzys ojcostwa i potęgujący się kryzys rodziny? – To otwarte 

pytanie -  i w tym referacie nie odpowiem na nie wprost – chociaż wnioski same się nasuwają. 

                                                 
2
 Fragmenty artykułu  z: Magdalena Węglewska, Kobiece pytania o męską duchowość. Więź nr 7/2003 
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Wszystkim wiadomo z czego wynika: ze złych wzorów, braku właściwej opieki i 

wychowania młodego pokolenia, z kryzysu wartości …  

Wynika też z kryzysu zawodu nauczyciela, z którego niektórzy pragnęli uczynić  wyłącznie 

„fachowca – dydaktyka” dobrze znającego swoje rzemiosło.  Tak się nie da. Oczywiście 

fachowość jest jak najbardziej ważna i istotna, ale jeśli tylko w sferze dydaktyki – to za mało.  

Dziecko dzisiejszych czasów, jeśli tylko „kształcone” w szkole, wraca do domu, w którym 

jest samo, bo rodzice pracują – to wychowuje się - niestety - nie samo. Wychowują je 

nieodpowiednio dobrane filmy, samotność, lęki, poszukiwanie „kogoś” – bratniej duszy  „na 

oślep” … i tak trafia do sekt, nieformalnych grup nawet przestępczych, a „w najlepszym 

wypadku” w różne neurotyczne postawy.  

Dzieci odreagowują w zabawach przyjętą agresję: z klocków lego budują pistolety, strzelają,  

biją się, grają w kapsle „na zache”, ostatnio bawiły się w uzbrojone po zęby ZOMO ruszające 

na Solidarność – czyli uczą się hazardu i przemocy, arogancji i bezkarności… - ciekawe 

lekcje historii … No i jak je karać  i za co (?!) - skoro nie są wychowywane … przez 

właściwy przykład.  

Dzieci nie przyjmą „pustego gadania”. Karę „odbębnią” jako kolejną formę przemocy 

zastosowaną przez „silniejszego” – tu: rodzica lub nauczyciela...  A przecież prawdziwa 

„kara” ma coś zmienić. Pokazać inny wzór.  Poprzez nią ma się dokonać naprawienie 

wyrządzonego zła. Uznanie swojej winy. Przeproszenie. Dostrzeżenie cudzej krzywdy, która 

powstała w wyniku niewłaściwego działania. 

 

Naprawdę potrzebny  DOBRY  PRZYKŁAD – wiemy przecież, że „ryba psuje się od głowy”. 

 

P.S.  

Warto przyjrzeć się naszym niektórym lękom : 

 

1 – y lęk:  

Jestem taka (taki) … popsuta(-y), chora(-y), staję dęba, nie umiem tego zobaczyć na co dzień 

… Czy ja mogę być kochana (-y) taki (-a) jaka(i) jestem? ....   

 

Psychologia stosuje tutaj różne terapie, a Bóg kocha cię taką ‘popsutą’. - 

Pewnie mówi nie, nie jesteście popsutymi egzemplarzami – jesteście moimi ukochanymi 

dziećmi – i wy, zapracowani rodzice, i wy, moje osamotnione dzieci – zagubiliście się tylko – 

Odnajdę was. Nie bójcie się … - A może nawet Jest przy nas. W naszym zagubieniu. - 

Dlatego wierząc jest łatwiej - i skuteczniej - zaakceptować swoją słabość - bo Bóg zawsze 

kocha.  

Przytoczę obraz, który może być pomocny w zrozumieniu tej prostej prawdy, która uwalnia 

od lęku: 

Miś przytulanka - nikt poza mną nie chce się nim bawić. Jest to miłość niezasłużona. Nikt 

tego misia nie chce oprócz mnie. A właśnie w takiej bezużytecznej lalce – przytulance -  

misiu z urwanym uchem, rozprutym brzuchem - Bóg się we mnie zakochał.  … I tu trzeba 

odkryć, że ja chcę być tak kochana(-y). 
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2 – lęk; 

Lęk przed samotnością - abym nie żył(a) bez Miłości, abym nie był(a) pusty(a). To bardzo 

trudny lęk. Wiąże się z ogromnym doświadczeniem niemocy. Widzisz stopień, a nie umiesz 

na niego wejść, to chociaż podnieś nogę. Chociaż zapragnij ją podnieść. 

 

Św. Teresa dzieli na tych  co próbują i co nie próbują. 

 

 

Nie potrafię 

 

   nie  chcę    nie mogę 

 

Tym , Który nas prostuje Jest Pan Bóg. Chodzi o to, żebyśmy się prostowali. 
 

Panu Bogu podoba się, że wstaję, że próbuję - 

jak Wańka  – Wstańka. 

 

A co ją prostuje? - siła grawitacji. Naszą siłą jest Miłość - czyli Pan Bóg. 

Miłość prostuje. Podnosi. Podaj rękę, temu kto upadł, a wstanie. Czasami 

wystarczy uśmiech … 

 

Kiedy stajesz przed przeszkodą i mówisz: „nie dam rady”… - Od razu stawaj obok 

Zwycięskiego Chrystusa (w postawie skruchy i ufności) … Proś tych, którzy są obok ciebie. 

Twoja słabość to zaproszenie do dialogu. Nikt nie jest sam. Uczymy się  dostrzegać innych.  

Innych, którzy potrzebują twojej pomocy. Okażesz pomoc jednemu, a nauczysz tych, 

którzy na to patrzą. I przymnoży się DOBRO na tej ziemi. Najbardziej uczymy przez 

przykład. 

 

3 – lęk  

Bóg mnie układa (puzzle). Pełna determinacja. Nic ode mnie nie zależy. Po co to wszystko….  

Przeszłość moja to taka układanka,  którą ja próbuję układać po swojemu  i nic 

nie pasuje. Poszczególne elementy układanki odstają … Nie bój się.  Mamy 

postępować tak, jakby wszystko od nas zależało, ale ufać i zawierzać Bogu tak, 

jakby nic od nas nie zależało. Kiedyś ukaże się sens tych wydarzeń. Pełny 

obraz. Potrzeba cierpliwości i … długomyślności
3
. Wszystko ma sens. Pełny 

obraz ukaże się na końcu. 

                                                 
3
 Tzn.  teraz „sieję ziarno” ze świadomością, że owoc wzejdzie za długi czas. Może nawet go nie zobaczę. Nie 

muszę. „Sieję” nie dla siebie. Nie tylko o mnie tu chodzi. 
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Bardzo ważna jest nasza postawa. Tzn. nauczycieli i oczywiście, postawa rodziców. To ona, 

w największym stopniu, kształtuje postawę dziecka.  Teoria to tylko słowa. Wiedza. 

Wyjaśnienia słowne muszą być, ale bardzo wyważone. Dostosowane do wieku i poziomu 

dziecka oraz do doświadczeń przez jakie przechodzi.  Narzędziem, przez które wychowuje się 

najlepiej jest, wspomniany już wcześniej, dobry przykład.  Oczywiście pojawiają się błędy w 

postępowaniu z naszej strony i wskazane jest wtedy do tego błędu się przyznać.  Bo to 

przyznanie się, do błędu, który dziecko i tak widzi – może budować nasz autorytet. Dziecko 

będzie potrafiło docenić to przyznanie, a może i przeproszenie … - i być może też nauczy się 

przyznawać. … A co za tym idzie  –  powstawać. Iść „dalej” w spojrzeniu „matki – ojca” 

akceptującemu je takim jakie jest. Jak „wańka – wstańka”. Siłą grawitacji, która w naszym 

przypadku jest życiem  w  PRAWDZIE  czyli  MIŁOŚCI.  

 

Docenianie i zauważanie wysiłków drugiego, a szczególnie naszego wychowanka, winno być 

podstawą naszego oceniania. Dzięki temu dziecko będzie się dawało łatwiej motywować do 

dalszej, ciężkiej przecież pracy nad sobą.  

 

Zdobywanie, przyswajanie wiedzy nie jest łatwe. Dyscyplina, organizacja własnego warsztatu 

pracy – wymagają od dziecka (i od każdego) przełamywania własnej woli przez ustawiczną 

gotowość do uległości wobec przyjętych obowiązków. Inaczej mówiąc: posłuszeństwu Woli 

Bożej  poprzez  określone powinności stanu.  

 

Jeszcze jedno, odnośnie rozeznawania i poznawania tego co słuszne: 

Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że „… tak długo, jak dziecko mieszka z 

rodzicami powinno być posłuszne każdej prośbie rodziców, która służy jego dobru lub jego 

rodziny” oraz, że IV  Przykazanie z Dekalogu : „Czcij ojca swego i matkę swoją” – rozciąga 

się na wszystkie osoby, którym dziecko winno jest posłuszeństwo. Jeżeli jednak dziecko jest 

przekonane w sumieniu, że jest rzeczą moralnie złą być posłusznym danemu poleceniu – 

nie powinno się do niego stosować. …” 

  

Dlatego jeszcze raz podkreślę, że wysiłek poznawania samego siebie i praca nad sobą, we 

współpracy z rozpoznawaną wolą Bożą w wydarzeniach naszego życia jest warunkiem 

rozwoju, wzrastaniu w mądrości. Warunkiem osiągnięcia dojrzałości i spełnienia się w życiu. 

– Podsumowując jednym zdaniem: mamy wychowywać do świadomego samowychowywania 

naszych wychowanków. 

 


