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Nauczycielskie powołanie 
to realizacja najwyższych ideałów

S. dr Bernadeta L ipian – Ja rosł aw

Należy do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP. Pochodzi z parafii Susiec (diecezja zamoj-
sko-lubaczowska). W 2007 r. obchodzi 50-lecie życia zakonnego. Postulatorka procesu beatyfi-
kacyjnego Służebnicy Bożej, nauczycielki i dyrektora szkoły Anny Jenke (1921-1976), jej biograf 
i gorliwa krzewicielka kultu. Poetka. Autorka licznych publikacji i prac naukowych. Mieszkanka 
Jarosławia.

1. Dobrze się stało!
Dobrze się stało, iż genialna myśl na-

szych polskich naukowców i naukowców 
krajów ościennych by powołać nowy 
kierunek kształcenia uniwersyteckiego: 
„Pedagogika katolicka” jest już rzeczy-
wistością. Zaistniał on przy Wydziale 
Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie 
KUL w Stalowej Woli. A za tą myślą po-
szła zaraz druga: założenie nowego cza-
sopisma o tej samej nazwie, czyli Peda-
gogika katolicka. 

To wszystko jest wyrazem wielkiej tro-
ski o właściwe, katolickie wychowanie 
młodego pokolenia. Dziś przed Polską, 
Europą i całym światem stanęły nowe 
wyzwania ideowe. Dla chrześcijan, kato-
lików są one szczególne i skupiają się w 
Osobie Jezusa – Nauczyciela i Mistrza z 
Nazaretu, który jest wzorem dla każde-
go, w tym dla pedagogów. Boski Mistrz 
nie ma nam nic większego do zaoferowa-
nia nad dar miłości. A miłość, która jest 
koroną doskonałości, szczytem i marze-
niem naszego rozumu, wolności i sumie-
nia jest czymś koniecznym i wciąż aktu-
alnym w egzystencji każdego człowieka. 
To miłość ukierunkowuje nas na Boga 

samego, a także na drugiego człowieka i 
przynagla do wychowania siebie i innych 
dla dobra, piękna, prawdy, ofiary. 

Katedra Pedagogiki Katolickiej w Sta-
lowej Woli będzie mogła to zadanie wy-
pełniać. Będzie dawać odpowiedzi na 
dręczące pytania stawiane dziś przez 
wielu ludzi zatroskanych o młode poko-
lenie, odpowiedzi o cel, metody i środki 
wychowawcze i to na wszystkich szcze-
blach edukacji. Będzie też wychowywać 
całe kadry ludzi – nowych edukatorów, 
którzy w oparciu o pedagogikę katolicką 
będą kształtować dzieci i młodzież w du-
chu najwyższych wartości.

Z tego powodu radość i nadzieja wy-
pełnia nasze serca. Lotem błyskawicy 
wiadomość ta winna się rozejść po całej 
Polsce i Europie. Z pewnością pomoże w 
tym nowe czasopismo Pedagogika kato-
licka. Ukazał się już pierwszy numer. 
Przebogata jego treść. Zawiera cenne 
wypowiedzi wielkich autorytetów na 
tematy programów katolickiego wycho-
wania oraz postaw pedagogów, ukazuje 
dotychczasowe braki w pedagogice ogól-
nej oraz pedagogice katolickiej i podaje 
nowe myśli. Przy tym, estetyczna szata 
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graficzna pisma i piękna forma zachęca-
ją czytelnika do studium ważnych spo-
strzeżeń i wskazówek zawartych w tym 
piśmie. Ze względu na to bogactwo, win-
no się ono znaleźć nie tylko w szkołach 
katolickich, ale we wszystkich szkołach, 
bowiem sprawa wychowania młodego 
pokolenia to najważniejsza sprawa w ży-
ciu całych społeczeństw i narodów.

2. „PeDagog z charakterem”  
–  konkretny PrzykłaD

Pedagogika katolicka stawia sobie za-
łożenia teoretyczne, które będą realizo-
wane na Uczelni. Natomiast praktyka 
będzie odbywać się już na konkretnym 
polu działania, tj. w przedszkolach i 
szkołach wszystkich stopni aż po szkoły 
wyższe. Będą to działania podejmowane 
przez nowe wykształcone kadry pedago-
gów. 

Pomocą w tej bardzo ważnej i nie ła-
twej pracy pedagogicznej mogą posłużyć 
też wzorce już sprawdzone, wypróbo-
wane w trudnych warunkach, w ustroju 
niesprzyjającym dobremu wychowaniu, 
wręcz przeciwnie, stosującym raczej an-
tywychowanie. Ukazanie konkretnego 
przykładu może pomóc niejednemu na-
uczycielowi podjąć się tej ważnej misji 
właściwego wychowywania młodych. 
Oto przed nami ANNA JENKE – nauczy-
cielka jarosławska, określana dziś jako 
„Pedagog z charakterem”, pracująca w 
szkolnictwie z młodzieżą w latach 1950-
-1975. Ze względu na jej bezprecedenso-
wy przykład wzorowego pedagoga i ze 
względu na ocenę daną przez nią samą 
o wielkości powołania nauczycielskie-
go, warto przypatrzeć się bliżej tej po-
staci i jej metodom wychowawczym. O 
zawodzie nauczycielskim powiedziała: 

Nie wiem czy jest dużo takich pięknych za-
wodów jak nauczycielski.
No tak – jeszcze być księdzem, matką, 
lekarzem ...
Ale każdy z tych – mniej lub więcej wy-
raźnie – niesie Boga.
To jest najcudowniejsze!1.

Jak widać, na wysokim piedestale sta-
wiała ten zawód; widziała w nim coś 
bardzo ważnego i pięknego. Była wierna 
ideałom nauczycielskim i do końca za-
chowała etos nauczyciela, także w cza-
sach najtrudniejszych. 

 
3. zachować etos nauczyciela

Etos nauczyciela mieści w sobie powo-
łanie, służbę, posłannictwo. Nauczyciel 
jest powołany do przekazywania wycho-
wankom prawdy w ich relacji do świata, 
drugiego człowieka i do najwyższych 
wartości – do Boga samego. Zawarte tu 
są trzy podstawowe zadania: 1 – wycho-
wanie do miłości, 2 – do prawdy, 3 – do 
sprawiedliwości. Aby nauczyciel mógł w 
pełni realizować te zadania, musi przede 
wszystkim sam żyć wyżej wymieniony-
mi wartościami.

W wychowaniu ważną rzeczą ze stro-
ny wychowawcy jest poszanowanie swo-
jej godności, a także godności wycho-
wanków, kultura osobista i odpowiedni 
poziom życia moralnego. Na świadec-
twie życia, czyli zgodności głoszonych 
idei z własnym postępowaniem rodzi 
się osobowy autorytet wychowawcy. I to 
jest najważniejsze w etosie nauczyciela. 
Dopiero wtedy nauczyciel może spełnić 
powierzone zadania.

Rzeczywistość kreuje własny model 
nauczyciela, stwarza własną edukację 
dostosowaną do panującego ustroju. Czy 
zawsze należy się temu poddawać? Czy 

1   A. Jenke do I. Hartman, list z 29 IV 1951.
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należy ulegać – wbrew własnym przeko-
naniom  –  wpływom takich czy innych 
czynników, które zamiast prowadzić do 
wychowania, wpływają destruktywnie 
na postawę wychowanków?

Anna Jenke była wychowana w duchu 
mocnych zasad moralnych, wspartych 
bogatym doświadczeniem zawodowym 
rodziców  –  przedwojennych nauczy-
cieli. Już od początku, co było zresztą do 
przewidzenia, stała na stanowisku na-
uczyciela, który stawiał sobie i uczniom 
wysokie wymagania. Było to stanowi-
sko bez względu na czasy w jakich żyła 
i trudności, jakie musiała pokonywać. 
Swój start pedagogiczny rozpoczęła w 
najtrudniejszym czasie – w okresie stali-
nowskim i zawód ten do końca pełniła w 
ustroju komunistycznym.

Toteż nic dziwnego, że zaraz u począt-
ków swej pracy spotkała się ze sprzeci-
wem i represjami ze strony komunistycz-
nych władz oświatowych. Zarzucano jej, 
że uparcie trwa przy swoich przekona-
niach religijnych. Z tego powodu praca w 
szkole była dla niej istną udręką, ale ona 
nie poddawała się i zachowywała jedną 
twarz. Nigdy nie zaakceptowała progra-
mu wychowania socjalistycznego, który 
nie mieścił się ani w tradycji, ani w kul-
turze i obyczajowości polskiej. Był on zu-
pełnie obcy, narzucony z zewnątrz, de-
struktywnie działający na umysły i serca 
młodego pokolenia. Ona wolała odejść ze 
szkoły niż poddać się władzom, które 
wprowadzały brutalne środki i metody 
łamiące psychikę nauczycieli i uczniów. 
Toteż odeszła ze szkoły po czterech la-
tach pracy, choć nie bez bólu, ale odeszła  
z godnością a nawet z pewną dumą, iż 
nie poddała się zaprogramowanej laicy-
zacji i demoralizacji polskiej młodzieży. 

Po wielu staraniach, po dwuletniej 
przerwie wróciła do pracy w szkole, tym 
razem do Liceum Sztuk Plastycznych 
w Jarosławiu, co było dla niej wielką 
radością. Przez jakiś czas pełniła tam 
funkcję dyrektora szkoły (mimo, że by-
ła bezpartyjna), potem zastępcy  i na-
uczyciela języka polskiego. Jej osobiste 
walory, duchowe bogactwo, także wie-
dza zaimponowały wszystkim, a szkoła, 
która wcześniej nie cieszyła się więk-
szym uznaniem w społeczeństwie, za 
czasów dyrektorowania Anny Jenke była 
w największym rozkwicie pod każdym 
względem, a absolwenci ubiegający się o 
wyższe studia prawie wszyscy dostawa-
li się na Akademie Sztuk Pięknych. Takiej 
świetności szkoła później już nie miała.

Można pytać, czy wyżej wymienione 
trudności wpłynęły na postawę Anny ja-
ko autorytatywnego nauczyciela? Zwy-
kle tak bywa, iż doświadczenia hartują 
człowieka jak ogień hartuje stal, lecz 
w tym hartowaniu nie każdy wycho-
dzi zwycięsko, Annie Jenke się to udało. 
Jednakże same doświadczenia nie wy-
starczają, by o kimś powiedzieć, że jest 
mocny, prawy, szlachetny. Do tego musi 
jeszcze dojść coś najważniejszego  –  mi-
łość.

4. PeDagogika oParta na miłości
O wielkości każdego człowieka decy-

duje miłość. Miłość jest również miarą 
wielkości nauczyciela. Nauczyciel chcąc 
osiągnąć cel swojej misji, winien mocno 
postawić na miłość. Anna Jenke inten-
sywnie poszukuje prawdy, ale na tym 
nie kończy. Ona jako nauczyciel bez-
granicznie pragnie oddać się Prawdzie 
Chrystusowej, która wyzwala miłość. 
Tę drogę potwierdza Jan Paweł II, który 
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mówi: Wychowywać można tylko w praw-
dzie. Wychowywać można tylko w miłości, 
prawdziwej miłości2 . 

Podobną myśl zapisała Anna Jenke w 
swoim dzienniczku: Miłość bez prawdy jest 
słabością. Miłość wychowuje się miłością3 . 
I z tym programem wychodziła naprze-
ciw wychowankom. Poprzez Miłość i Do-
bro chciała sobą i swoim działaniem za-
uważać człowieka4 . Tym „zauważonym” 
człowiekiem była np. uczennica siedząca 
na schodach z bolącym zębem, samotna 
staruszka wyczekująca na pomoc, cho-
ry bez nadziei w sercu, młodzieniec z 
marginesu społecznego itp. Oni czekali 
na miłość, a ona ich zauważała, bowiem 
żyła miłością i wychowywała do miło-
ści. Chodziło nie o miłość abstrakcyjną, 
wyrażaną tylko słowami, ale konkretną, 
objawiającą się w czynach.

W tym mieściła się też miłość do Oj-
czyzny. Jako harcerka, gorąca patriotka 
kochała Polskę i w tym duchu wychowy-
wała całe rzesze młodych. Również za 
Ojczyznę bardzo dużo się modliła. Czę-
sto posługiwała się słowami Tuwima: 
Chmury nad nami rozpal w łunę, uderz 
nam w serca dzwonem, otwórz nam Polskę, 
jak piorunem otwierasz niebo zachmurzo-
ne... Daj rządy mądrych, dobrych ludzi, 
mocnych w mądrości i dobroci ... lecz nade 
wszystko – słowom naszym, zmienionym 
chytrze przez krętaczy, jedność przywróć 
i prawdziwość. Niech prawo zawsze prawo 
znaczy – a sprawiedliwość – sprawiedliwo-
ść5. Te słowa były również treścią jej wy-

kładów, pouczeń, wskazówek. Miłością 
rozpalała także serca ludzi, z którymi 
miała styczność. Widząc jak wielu było 
uwikłanych w różne sprawy przygnia-
tające ciężarem walki o byt, o pieniądz, 
stwierdzała ze smutkiem, że jest im cięż-
ko dlatego, bo trudno im pójść do ludzi z 
duszą bogatą w miłość6 . I to niezmordo-
wanie powtarzała swoim uczniom.

Nauczyciel swoje zadanie realizuje na 
płaszczyźnie fizycznej i duchowej; wy-
chowuje „nowego” człowieka. Jest to 
ogromnie ważne zadanie, do którego 
należy podchodzić z drżeniem serca, ale 
równocześnie i z ufnością w pomoc Bo-
żą. Tak czyniła Anna Jenke. Do koleżanki 
pisała: Od pierwszego września zaczynam 
nauczać! Brzmi to doniośle i ważnie. Tak się 
cieszę – ale zarazem boję się – jaki „nowy” 
człowiek wyjdzie z tego mojego wychowa-
nia. Wierzę jednak w pomoc z Wysoka!7.

A zatem, siłę, moc i mądrość nauczy-
ciel winien czerpać od samego Źródła 
– od Chrystusa, Jego Ewangelii i posilać 
się Jego Słowem i sakramentami św. Nie 
wolno być miernotą – tylko mocnym czło-
wiekiem. Do nieba miernoty się nie dosta-
ną. Do nieba idą bohaterowie8  –  powie 
Anna Jenke. Kim jest zatem nauczyciel- 
bohater? Z pewnością jest nim ten, który 
miłuje Boga i drugiego człowieka. Miłość 
stanowi o jego wielkości. Nauczyciel nie 
może godzić się na przeciętność. Musi 
usilnie pracować nad swoim charakte-
rem, a sprawy nauczania przemyśliwać 
na modlitwie jak to czyniła Anna Jenke:

2   Jan Paweł II o różnych powołaniach. [w:] „Niedziela”  27 (1986) nr 47.
3   A. Jenke. Dzienniczki i rozważania, s. 259.
4   Tamże, s. 307.
5   Tamże.
6   Tamże, s. 310.
7   A. Jenke do I. Hertman, list 29 VIII 1950.
8   Tamże, s. 258.
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„Matko Cudownej Przemiany” – spraw, by-
śmy szukali zawsze powołania,
pracowali nad swoim charakterem, wznosi-
li się wyżej i nigdy nie godzili się
na miernotę9.

5. Poczucie oDPowieDzialności
Źródło odpowiedzialności tkwi w 

samej istocie wychowania. Nauczyciel 
winien mieć poczucie wielkiej odpo-
wiedzialności i to mocno zakodowanej 
od początku do końca swojej pracy. 
Odpowiedzialność idzie w parze z mi-
łością. Bez tego, wszystkie jego wysiłki 
pójdą na marne. Anna Jenke była świa-
doma swoich obowiązków i bolała nad 
tymi, którzy tej świadomości nie mie-
li, bądź nie chcieli jej mieć. Dlatego w 
obliczu wielkich zagrożeń moralnych 
apelowała:
Bądźmy realistami i w tani sposób nie 
pocieszajmy siebie i nie rozgrzeszajmy. 
Za kilka naście lat będą nas oceniać, jak 
nasze pokolenie wywiązało się 
z odpowiedzialności za dzisiejsze czasy, 
za dzisiejszą młodzież... 
Ta młodzież to nasze zadanie dane nam 
przez Boga. 
Kto pomoże dziś? Prasa? Literatura? Ra-
dio? Telewizja? Film? 
Te wymienione czynniki zalewają mło-
dzież ciemną mazią tematów przerasta-
jących odporność młodych umysłów i 
serc. 
Odpowiedzialność za słowo mówione i 
pisane jest żadna. 
Widać eskalację w zakresie poruszania 
tematów trudnych w sposób nieodpo-
wiedzialny10. 

O tej odpowiedzialności przypominała 
sobie i innym. Na modlitwie często do tej 
sprawy wracała. Prośmy o łaski Boże dla 
Polskich Nauczycieli, by poczuli się mocno 
odpowiedzialni w swym powołaniu przed: 
Bogiem, przyszłością, własnym sumieniem. 
I by w Jezusie szukali żywej wody ...11.

Odpowiedzialni za wychowanie są 
przede wszystkim rodzice jako pierw-
si wychowawcy. Wielu z nich nie zdaje 
sobie sprawy z tych obowiązków i z za-
grożeń jakie czyhają na ich dzieci. Anna 
Jenke radzi, by ich uświadamiać przez 
organizowanie spotkań pedagogicz-
nych, bowiem rodzice tylko w niejasny 
sposób zdają sobie sprawę z niebezpieczeń-
stwa. Niektórzy mają dobra wolę i od nich 
trzeba by zacząć. 

Oni pragną i oczekują rad pedagogizują-
cych: cykle pogadanek z zakresu zagadnień 
wychowawczych. I uważa, że tego rodza-
ju działania są sprawą pilną i palącą!12.

6. konieczność Pracy naD sobą
Dziś zauważa się, że szkoły nie wycho-

wują, ale wypełniają mózgi młodych lu-
dzi wiadomościami. Przy tym wypacza 
się ich charaktery przez demoralizujące 
programy edukacyjne. Z każdym rokiem 
fala antywychowania przybiera na sile, 
następuje coraz mocniejsza deprawa-
cja młodych charakterów. Co robić? W 
pierwszej kolejności należy budzić świa-
domość, iż istnieją wielkie zagrożenia, 
a sprawa wychowania jest wspólnym 
zadaniem: rodziców, szkoły, uniwersy-
tetów, prasy, radia, telewizji, opinii pu-
blicznej. Równocześnie mocno postawić 
pracę nad sobą, nad swoim charakterem. 

9   Tamże, s. 298.
10   A. Jenke. Fakty i propozycje.
11   Tamże, s. 358.
12   A. Jenke. Fakty i sugestie.
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Jest to zadanie dla nauczyciela i ucznia. 
A co to jest charakter – odpowiada Anna 
Jenke: Charakter jest to silna, mocna i nie-
rozerwalna wola w kierunku, dobra, pięk-
na, prawdy, ofiary i miłości13. 

Program ten wymaga najpierw wy-
robienia w sobie ducha poświęcenia, 
by pomóc innym w osiąganiu prawego 
charakteru. Nauczyciel przede wszyst-
kim własnym przykładem życia winien 
uczyć wychowanków dobrego, piękne-
go życia. Winien pomagać każdemu w 
sposób niepowtarzalny – bo każdy jest 
inny – i zarazem osobowy. Pytanie, jak 
trafić do wychowanka i jak mu skutecz-
nie pomóc? Tylko miłość może otworzyć 
tajemnice ucznia i nauczyciela, w prze-
ciwieństwie do egoizmu, który zamyka 
wszystkich w granicach własnego „ja” i 
nie pozwala w swej ciasnocie odkrywać 
wartości najwyższych. Nauczyciel wi-
nien uczyć młodych miłości i prawdzi-
wej radości życia, która – jak mówi An-
na Jenke – nie zaprowadzi ani do szpitala 
dla przerwania ciąży młodziutkiej matki 
– prawie dziecka – ani do poradni „W”, ani 
do szpitala psychiatrycznego14. 

A zatem, miłość jest zaproszeniem i 
wezwaniem do wielkości i do odrzuce-
nia „miernoty”. Anna Jenke ta wybitna 
wychowawczyni dostrzega konieczność 
wychowania siebie i ucznia dla miłości. 
Do tego można dojść przez pracę nad 
sobą, bowiem jak mówi , że nie pomogą 
nawet najcudowniejsze wykłady, jeśli nie 
postawi się mocno pracy nad sobą, nad 
wolą, nad charakterem. I dalej mówi, co 
może pomóc w tej pracy: Najwięcej może 
tu pomóc częsta spowiedź młodego czło-

wieka i związanie życia z Chrystusem w 
Eucharystii. Trzeba zacząć a działanie się 
rozwinie15 .

Anna Jenke nieustannie przypomina 
o konieczności pracy nad swoich cha-
rakterem, by był silny, mocny i dążył w 
kierunku dobra, piękna, prawdy, ofiary i 
miłości. W tym mieści się wielkość i moc 
człowieka. Natomiast brak odwagi, fałsz, 
półprawdy i wszelka niesprawiedliwość 
wobec Boga i człowieka cechuje człowie-
ka słabego, bez charakteru. Miota nim 
duch czasu, brakuje mu fundamentów 
opartych na Bożej Prawdzie i Miłości.

7. Dziś Potrzeba mąDrych 
PeDagogów i wychowawców 

Chodzi o postawę nauczycieli, któ-
rzy cieszyliby się wielkim autorytetem, 
byli odważni przeciwstawiać się takim 
formom edukacyjnym, które prowadzą 
do antywychowania. Młodzież w obli-
czu zagrożeń szuka ratunku, oparcia i 
wsparcia, chce żyć według ideałów. To-
też przed nauczycielami stoi to wielkie 
zadanie. Anna Jenke już wtedy, w swej 
wizji nauczycielskiej apelowała o ratu-
nek dla młodych. Mówiła z trwogą: Le-
cimy w przepaść, co nie ulega wątpliwości 
– chodzi o zło moralne i ten właśnie nowy 
„potop” zaprogramowanego zła. I nawoły-
wała do żarliwej dobrej roboty – każdy na 
ile go stać16 .

Przewidywania jej dziś dokładnie się 
sprawdzają. Nowy „potop” zaprogramo-
wanego zła zalewa świat. „Rewolucja sek-
sualna” dociera do szkół, nawet do tych 
najbardziej odległych od „cywilizowa-
nych” ośrodków – wielkich miast. Nauczy-

13   A. Jenke. Dzienniczki rozważania, s. 258.
14   A. Jenke. Fakty i sugestie.
15  Tamże.
16  Tamże.
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ciele stają przed wielkimi problemami. 
Niektórzy chcieliby coś zmienić, jednakże 
brakuje im odwagi i energii na walkę. A 
wiadomo, że przemilczanie i tolerancja 
zła, jest uczestnictwem w tym złu.

Mimo trudności, pracę należy zaczynać 
wciąż od nowa. Trzeba wnosić w życie 
szkoły pozytywne elementy w naucza-
niu i wychowaniu i tworzyć atmosferę 
życzliwości, radości i rodzinnego ciepła. 
Świadectwo życia nauczyciela będzie 
najskuteczniejszym środkiem do odbu-
dowania tożsamości szkoły i etosu na-
uczyciela. Zatem rodzi się wielka nadzie-
ja, że studia na Wydziale „Pedagogika 
katolicka” przygotują takich nauczycie-

li, którzy sprostają współczesnym wy-
zwaniom stojącym przed nimi. Z Uczelni 
wyjdą nauczyciele mocni duchem, głę-
boko wierzący. A nauczyciel wierzący 
nie może się zachowywać w szkole tak, 
jakoby Boga nie znał i na sprawy Boże 
był obojętny. Oprócz środków przyro-
dzonych, jakimi będzie dysponował, się-
gnie jeszcze po środki nadprzyrodzone, 
płynące od Chrystusa Najwyższego Na-
uczyciela. Przy Nim będzie udoskonalał 
swoją osobowość, nabierał nowych sił 
do pracy nad kształtowaniem charakte-
rów młodych ludzi, by – używając słów 
Anny Jenke – rozwijali się wszechstronnie 
i rozkwitali w Bogu.
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