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Zgodnie z przyjętą przez bł. Edmunda Bojanowskiego antropolo-
gią, w wychowaniu ważny jest człowiek jako osoba we wszystkich 
aspektach swojego bytowania. Harmonijne łączenie religii, kultury, 
natury i życia codziennego, wpisane w pory roku kalendarzowego 
i liturgicznego uważał on za skuteczny sposób scalenia nie tylko 
wszystkiego, co składa się na środowisko wychowawcze, w którym 
dokonuje się integralny rozwój dziecka, ale także wizję życia ludz-
kiego, którą sobie przyswaja. […] Proces ten odbywa się w klimacie 
rodzinnego zaufania, szczerości, bezpośredniości, prostoty, życz-
liwości, szacunku i zaspokajania indywidualnych potrzeb dziecka 
dzięki kontaktom osobowym, nacechowanym autentyczną miło-
ścią. […] W koncepcji bł. E. Bojanowskiego istnieje przestrzeń do 
realizacji nie tylko jego założeń wychowawczo-dydaktycznych, ale 
też dostosowania programu do niemal każdej kultury i miejsca na 
świecie.

Z recenzji dr hab. Lidii Marszałek, prof. MUP w Płocku

Koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego, mimo iż 
powstała ponad sto lat temu, proponuje całościowe i spójne spoj-
rzenie na zagadnienie pedagogicznego wspierania rozwoju dzieci. 
W odniesieniu do aktualnych wyzwań wychowawczych, które stoją 
przed rodzicami i nauczycielami, jego idee wychodzą naprzeciw 
poszukiwaniom, które w całościowy sposób pozwalają spojrzeć 
na proces wychowania i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Książka może być ciekawą inspiracją dla ochro-
nek, przedszkoli, oratoriów, świetlic, a nawet szkół. Zawiera ciekawe 
propozycje wzbogacenia ich programów edukacyjnych i rozwiązań 
metodycznych w nowe pomysły do pracy z dziećmi. Propozycja pe-
dagogiczna bł. E. Bojanowskiego […] daje szansę na wprowadzenie 
moralnego i aksjologicznego porządku w proces wychowania.

Z recenzji dra hab. Tomasza Biernata, prof. WSB w Gdańsku
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Wstęp

Edmund Bojanowski (1814–1871) był praktykiem i teoretykiem wychowania, 
a zakładając ochronki dla dzieci, stworzył i ustawicznie doskonalił swą koncep-
cję pedagogiczną. Od wczesnych lat życia angażował się w sprawy dotyczące 
Kościoła i  Ojczyzny z  głębokim poczuciem odpowiedzialności i  wrażliwo-
ścią na wartości najwyższe. Postawy te rozwijały się w nim dzięki wychowa-
niu w rodzinie, w której wartości religijne i patriotyczne były pielęgnowane 
i  realizowane w  życiu i  w  oddaniu dla sprawy przywrócenia niepodległości 
Polski. Był „przede wszystkim Polakiem i  katolikiem”1. Już w  młodości do-
ceniano jego poświęcenie dla dobra Ojczyzny – „swą pracą i wykształceniem 
wewnętrznym połączonym z  świętym duchem narodowym”2 zyskał sobie 
uznanie i sławę „młodego Polaka czynnie i gorliwie narodowością zajętego”3.

Wiedza i  doświadczenia E. Bojanowskiego zdobyte w  czasie studiów we 
Wrocławiu i  Berlinie oraz zainteresowanie kulturą słowiańską pozostawiły 
ślad w jego myśleniu i twórczości. W jego biografii wyodrębnia się etap dzia-
łalności literacko-naukowej (1834–1850). Był to okres pasji literackich oraz 
prowadzenia regionalnych badań historycznych, folklorystycznych i  dialek-
tologicznych. Idee romantyzmu, które wzmagały poczucie braterstwa ludów, 
ożywiały uczucia religijne i narodowe dążenie do wolności, wywarły ogrom-
ny wpływ na jego myśl pedagogiczną i  zaangażowanie praktyczne na rzecz 
szerzenia oświaty wśród ludu i  wychowania zmierzającego do moralnego 
i społecznego odrodzenia narodu. Fascynowała go tajemnica człowieka i jego 

1. Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1853–1871, t. I–II, Objaśnił, skomentował i za-
rysem monograficznym poprzedził Leonard Smołka, Wrocław 2001 (dalej cyt.: Korespondencja); 
t. II, s. 33 – W. Joneman do E. Bojanowskiego, 12.12.1829 r.

2. Por. Korespondencja, t. II, s. 11 – ks. K. Lerski do E. Bojanowskiego, 8.08.1830 r.
3. Korespondencja, t. II, s. 11 – J. Klemczyński do E. Bojanowskiego, 13.08.1830 r.
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rozwoju jako osoby. Rozważał ją w doczesnym i nadprzyrodzonym wymiarze 
ludzkiego życia harmonijnie wpisanego w tajemnice religii, natury i historii.

Korzystając z doświadczeń praktycznych, formułował cele, dobierał treści 
i działania wychowawcze w odniesieniu do uniwersalnych wartości i dostęp-
nej wówczas wiedzy pedagogicznej. Chociaż nie spisał teoretycznych podstaw 
swej koncepcji wychowania w postaci konkretnego dzieła, to jednak nakreślił 
jej zarys, w którym opisał jej istotne elementy i zgromadził bogaty zbiór ma-
teriałów do jej opracowania. Co ważniejsze, zakładając Zgromadzenie Służeb-
niczek Maryi, pozostawił ją żywą i dynamiczną w osobach, jako ich życiową 
misję, tworząc dla jej realizacji odpowiednie zasady i struktury dynamicznego 
systemu ochronkowego.

Celem niniejszego opracowania jest omówienie głównych idei pedagogicz-
nych oraz charakterystyka i udostępnienie pomocy metodycznych opracowa-
nych na podstawie wskazań pedagogicznych E. Bojanowskiego. Tak kon-
struował on system wychowania, by wychowując, ochronić i  przekazywać 
wartości, otoczyć opieką i udzielić wsparcia rodzinie. W ten sposób zacieśnio-
ny do dzieci zakres pracy wychowawczej związany był jednak z zamierzeniem 
dalekowzrocznym4. Dlatego działania nakierowane były na rodzinę, a w spo-
sób szczególny – na wczesne wychowanie dzieci, w czym Bojanowski widział 
skuteczną drogę integralnego rozwoju każdej osoby i odrodzenia moralnego 
społeczeństwa oraz ludzkości.

Pozostawiona przez E. Bojanowskiego bogata spuścizna z opracowanymi 
w szczegółach wskazaniami realizacji idei ochrony stanowi podstawę jego kon-
cepcji ochrony osoby i rodziny oraz opracowania metody i pomocy metodycz-
nych. Posłużyło temu wykorzystanie skarbów kultury i tradycji oraz osiągnięć 
humanistyki o dużym znaczeniu dla tożsamości narodowej i umacniania waż-
nych społecznie wartości na rzecz innowacji w edukacji, kulturze, integracji 
międzypokoleniowej i  międzykulturowej. Szczegółowe wskazania dotyczące 
wychowania dzieci i  zebrane pomoce zostały wpisane przez Bojanowskiego 
w plany skutecznej realizacji procesu wychowania, budowania osobowych re-
lacji, międzypokoleniowych i międzykulturowych, z poszanowaniem specyfi-
ki kultury narodu, regionu itd.

Pedagogiczna koncepcja ochrony i system wychowania Bojanowskiego ma 
prowadzić do pełnej harmonii wszystkich wymiarów życia jednostek i wspólnot 
opisywanych w odniesieniu do natury, religii i historii. Takie ogólne i uniwer-
salne spojrzenie na sprawę wychowania nie zakładało żadnego różnicowania 
w  poszanowaniu godności i  podejściu z  szacunkiem do dzieci ze względu 

4. Zob. Kard. Z. Grocholewski, Integralne wychowanie według bł.  Edmunda Bojanowskiego, 
[w:] Służyć i wychowywać do miłości, red. M.L. Opiela, A. Smagacz, S. Wilk, Lublin 2009, s. 28.
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na jakiekolwiek różnice narodowościowe, wyznaniowe, wynikające ze statu-
su społecznego czy materialnego ich rodzin itp. Opracowanie i udostępnie-
nie w Repozytorium Instytucjonalnym KUL w otwartym dostępie Programu 
wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bo-
janowskiego w językach: polskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim i ro-
syjskim potwierdza uniwersalność tej koncepcji. Także realizacja wskazań 
Bojanowskiego na dalszych etapach rozwoju osoby w placówkach opiekuńczo- 
-wychowawczych, grupach formacyjnych, pracy z rodziną i in. doprowadziła 
do opracowania programów integralnego wychowania5.

Realizacja grantu dyscyplinowego Aplikacja dorobku myśli i praktyki peda-
gogicznej Edmunda Bojanowskiego na rzecz innowacji w edukacji i  integracji 
międzypokoleniowej. Opracowanie podstaw teoretycznych wspierających publi-
kacje metodyczne w okresie od września 2019 r. do września 2021 r. pozwoliła 
na opracowanie i  publikację artykułów stanowiących teoretyczną podstawę 
dla opracowania pomocy metodycznych.

Na odpowiedzi na wyrażane przez różne środowiska zapotrzebowanie tak-
że na pomoce metodyczne, zostały wybrane i opracowane na podstawie pism 
E. Bojanowskiego opowiadania, gry i zabawy oraz opisy zwyczajów i obrzę-
dów. Udostępnieniu tych pomocy z  wykorzystaniem dostępnych obecnie 
możliwości technicznych służy realizacja od maja 2021  r. projektu Aktual-
ność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacja we współcze-
snej edukacji. Opracowanie materiałów metodycznych na podstawie umowy 
o współpracy KUL Jana Pawła II ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek BDNP 
z 15.03.2013  r., zaktualizowanej 18.05.2021  r. Dzięki tej współpracy, oprócz 
wersji książkowych, w  Uniwersyteckim Centrum Medialnym KUL zostały 
opracowane i udostępnione nagrania materiałów metodycznych.

Z notatek E. Bojanowskiego wybrano opisy 46 gier i zabaw, które zostały 
przygotowane i nagrane w Dębicy z udziałem dzieci i młodzieży zaangażo-
wanych przez Siostry Służebniczki. Opisy tych gier i  zabaw oraz ich wersja 
filmowa pt. Gry i zabawy według notatek bł. Edmunda Bojanowskiego stanowią 
dodatek do niniejszej publikacji. Są one także udostępnione w wersji elektro-
nicznej w Repozytorium Instytucjonalnym KUL w pięciu językach razem z fil-
mami. Dodatek pt. Opowiadania według notatek bł. Edmunda Bojanowskiego 
do niniejszej publikacji zawiera 69 opowiadań wybranych z notatek E. Boja-
nowskiego oraz ich wersję foniczną. Opowiadania zostały nagrane przez ak-
torów lubelskich teatrów  – Mirosława Majewskiego z  Teatru Kameralnego; 

5. M.L. Opiela (red.), Od dzieci trzeba zacząć. Programy integralnego wychowania według kon-
cepcji pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego, Zgromadzenie SSł. BDNP, Dębica 2012, http://hdl.handle.
net/20.500.12153/1787 [dostęp: 19.01.2022].
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Jowitę Stępniak i  Przemysława Gąsiorowicza z  Teatru im. Juliusza Osterwy 
oraz Kingę Matusiak-Lasocką i Daniela Lasockiego z Teatru im. Hansa Chri-
stiana Andersena. Materiały te są również udostępnione w  wersji elektro-
nicznej w  Repozytorium Instytucjonalnym KUL i  na YouTube6. Natomiast 
propozycje zastosowania współcześnie w ochronkach – przedszkolach zwy-
czajów i obrzędów według wskazań E. Bojanowskiego zostały przedstawione 
w odniesieniu do dnia, tygodnia i kolejnych miesięcy z linkami do przykłado-
wych sposobów ich organizacji.

Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do Szanownych Państwa Recen-
zentów – dr hab. Lidii Marszałek, prof. MUP w Płocku, i dra hab. Tomasza 
Biernata, prof. WSB w Gdańsku – za przygotowanie recenzji oraz za cenne 
uwagi służące udostępnieniu pedagogii integralnego rozwoju i edukacji w kon-
cepcji bł. Edmunda Bojanowskiego i pomocy metodycznych. Bardzo dziękuję 
Pani mgr Ewie Zielińskiej za sporządzenie opinii metodycznych dla udostępnio-
nych zabaw i gier, obrzędów i opowiadań jako pomocy metodycznych.

Zawarte w  niniejszej publikacji opisy zabaw, gier i  obrzędów oraz opo-
wiadania, które można wykorzystać jako pomoce metodyczne, zostały opra-
cowane z  wykorzystaniem materiałów źródłowych. Ich analiza teoretyczna 
pozwoliła ukazać i  uzasadnić wartość oraz potrzebę korzystania z  dorobku 
przeszłości i  jego aplikacji w  praktyce pedagogicznej: wychowania przed-
szkolnego, edukacji szkolnej, pracy wychowawczej w placówkach opiekuńczo-
-wychowawczych, grupach formacyjnych i organizacji czasu wolnego dzieci, 
młodzieży, dorosłych i seniorów. Opracowana pedagogia i pomoce metodycz-
ne zostają udostępnione z wykorzystaniem współczesnych środków przekazu, 
dając możliwość zastosowania ich współcześnie dla rozwoju i kultywowania 
rodzimych tradycji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

6. https://www.youtube.com/user/sluzebniczkibdnp [dostęp: 19.01.2022].
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Powstanie i realizacja koncepcji pedagogicznej 
bł. Edmunda Bojanowskiego

Edmund Bojanowski stworzył syntezę myśli i praktyki pedagogicznej, opie-
rając się na europejskiej myśli pedagogicznej i jej związku z dziejowym roz-
wojem ludzkości. Syntetycznie opisał stan wiedzy i  praktyki pedagogicznej, 
rozwijającej się w  poszczególnych epokach i  regionach Europy (kompletny 
zbiór rękopisów jego luźnych notatek dostępny jest obecnie w ich edycji kry-
tycznej1). Dokonał analizy procesów dziejowych od starożytności po czasy 
sobie współczesne w  odniesieniu do istotnych elementów procesu wycho-
wania. Charakteryzował specyfikę każdej epoki, przedstawiając dominujące 
tendencje w wychowaniu małego dziecka. Przeprowadził ocenę stanu wiedzy 
i praktycznej działalności w stosunku do potrzeb i możliwości rozwojowych 
dziecka oraz potrzeb społecznych. Określił przyczyny zmian w analizowanej 
rzeczywistości wychowania oraz dynamikę jej rozwoju. Zestawił i scharakte-
ryzował elementy, które potrzebowały podjęcia działań reformatorskich2. Jed-
nocześnie dążył do poznania prawidłowości, jak rośnie i dojrzewa człowiek, 
by stopniowo rozwijając się zgodnie z naturą, był zdolny przyjmować i realizo-
wać wartości poznawcze, społeczne, kulturowe, religijne, ostateczne. Począt-
kowo poszukiwania i analizy były efektem naukowych zainteresowań i działań 
autora. Z czasem, po przerwaniu studiów i zaangażowaniu w działania spo-
łecznikowskie, oświatowe, redaktorskie oraz edukacyjne, wszystkie zebrane 
wcześniej i  nadal gromadzone materiały wykorzystywał w  działaniach edu-
kacyjnych wobec dzieci, kobiet i ludu. To wielopłaszczyznowe zaangażowanie 

1. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i  notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita, 
t. I–II, Lublin 2016.

2. Zob. M. Opiela (red.), Aktualność koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, Dę-
bica 2011, s. 34.

I
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Bojanowski świadomie wpisywał w działania mające na celu zespolenie idei 
narodowej i odrodzenia religijnego z pracą społeczną dla rozwoju rodzimej 
koncepcji wychowania i systemu edukacji. Rozważał je również w kontekście 
analizy dziejów i procesów cywilizacyjnych nie tylko na tle dziejów Polski, lecz 
także Europy i ludzkości.

Analizy i  gromadzenie przez Bojanowskiego materiału służyło realizacji 
polskiej idei odrodzenia narodu przez wychowanie jako pracę na rzecz od-
zyskania niepodległości, zachowania języka i  dziedzictwa polskiej kultury, 
a  przez to tożsamości narodowej. Dał teoretyczne podstawy i  wprowadził 
w praktykę swą koncepcję, której istotą była metoda niesienia pomocy społe-
czeństwu przez społeczeństwo. Uwzględniał w tym najszczytniejsze cele oraz 
wykorzystywał wszelkie zasoby w ich realizacji dla prawdziwego dobra osób 
i wspólnot. Rozwijając tę metodę, działał intensywnie, lecz nie pochopnie. 
Najbardziej strategiczne rozwiązania dojrzewały w  nim bardzo długo. Naj-
pierw zgłębiał istotę wychowania, rozwijał ideę ochron odpowiednią do pol-
skich warunków, korzystając umiejętnie z różnych doświadczeń i rozwiązań 
praktycznych podejmowanych na przestrzeni wieków w Polsce i poza jej gra-
nicami. Dokonał analizy procesów dziejowych od starożytności po czasy so-
bie współczesne w odniesieniu do istotnych elementów procesu wychowania. 
Strategia, jaką przyjął Bojanowski w budowaniu swej koncepcji, odpowiada 
również współczesnym postulatom „poszukiwania wiedzy i inspiracji w prze-
szłości na rzecz teraźniejszości i przyszłości dzieciństwa i dziecka”3.

„Pamiątki przeszłości”, które zebrał Bojanowski w  ramach swych badań 
historycznych, literackich i  dialektologicznych, inspirowały jego dociekania 
i działania pedagogiczne na rzecz odrodzenia narodu przez oświatę ludu i wy-
chowanie dzieci. Edukacja rozumiana jako wychowanie i kształcenie dzieci, 
kobiet i  ludu służyła kształtowaniu świadomości oraz tożsamości osobowej, 
religijnej i narodowej. Model oświaty i wychowania oparł więc na budujących 
przykładach z dziejów ojczystych i moralności religijnej. Pisał: „Żaden podob-
no naród, nie posiada liczniejszych od naszego zbiorów pieśni, podań, przy-
słów, słowem wszelkich zabytków literatury ludowej; ani żaden nie zatrzymał 
z młodości swojej tyle błogich uczuć, uroczych marzeń i niewinnych wspo-
mnień, ile nasz szczep młodociany w świeżej dotychczas zachowuje pamięci; 
godzi się zaiste, ażeby także skierować na nie jeszcze ten wzgląd nowy, co do 
ich znakomitej ważności pedagogicznej”4. Bojanowski pozostawił niezwykle 

3. D. Waloszek, Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i  przedmiotu badań, Kraków 
2006, s. 12.

4. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 247.
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obszerny zasób swoich notatek, w których zawarł bardzo szczegółowe wskaza-
nia dla praktyki pedagogicznej.

Po śmierci Bojanowskiego Siostry Służebniczki nadal realizowały dzie-
ło wychowania według jego wskazań, korzystając z tych notatek, i czynią to 
po dzień dzisiejszy. Wraz z rozwojem pedagogiki jako nauki i w kontekście 
przemian społeczno-kulturowych wykorzystują te wskazania dla doskona-
lenia praktyki pedagogicznej. Sięgając zatem do zachowanych notatek oraz 
doświadczenia praktycznego zastosowania zawartych w nich wskazań opra-
cowano Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej 
bł. Edmunda Bojanowskiego5, który w 2008 r. uzyskał zatwierdzenie i  został 
dopuszczony do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej. To było pierwsze 
opracowanie oficjalnego programu, zapewniającego zgodność realizacji we-
dług niego edukacji w  przedszkolu z  obowiązującym prawem oświatowym. 
Jego opracowanie i realizacja wymagały podstaw teoretycznych i analizy czyn-
ników społeczno-kulturowych warunkujących przemiany działalności eduka-
cyjnej Służebniczek, nadających jej kierunek i kształtujących sposoby reakcji 
na problemy społeczne, jak również ukazanie pozytywnego bądź negatywne-
go charakteru tego wpływu. Podjęto zatem badania materiałów źródłowych, 
co stało się podstawą opracowania Integralnej pedagogiki przedszkolnej w sys-
temie wychowania Edmunda Bojanowskiego6 jako propozycji o konkretnej toż-
samości. Kontynuacja i zmiana w teorii integralnej pedagogiki i praktyce jej 
realizacji nie stoją tu w sprzeczności, ale wzajemnie się potrzebują i warunkują 
w ich doskonaleniu.

Z biegiem czasu w związku ze zmianami podstaw prawnych i propozycja-
mi zgłaszanymi przez rodziców oraz potrzebą doskonalenia działań eduka-
cyjnych Program wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej 
bł. Edmunda Bojanowskiego jest poddawany procesowi ewaluacji. W 2013 r. 
przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród rodziców i nauczycieli, któ-
re dokładnie przeanalizowano, wykorzystano w  spotkaniach szkoleniowych 
oraz publikacjach. Badania wykazały, że program ten spełnia oczekiwania 
rodziców i  nauczycieli oraz gwarantuje wysoki poziom pracy wychowaw-
czo-dydaktycznej. Ważnym wnioskiem po przeprowadzonej ewaluacji jest, 
że respektuje on potrzeby każdego dziecka, w tym także dzieci o specjalnych 
problemach edukacyjnych. W  2015  r. opracowano wydanie II uzupełnione 

5. M. Opiela, M. Kaput, E. Piekarz, A. Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik, Program wychowania 
przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, Dębica 2008.

6. M. Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w  systemie wychowania Edmunda Boja-
nowskiego. Kontynuacja i  zmiana, Lublin 2013, http://hdl.handle.net/20.500.12153/1327 [dostęp: 
19.01.2022].
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i  rozszerzone. Program poszerzono o  treści dotyczące obcego języka nowo-
żytnego i  języka mniejszości. Został uzupełniony także o aneks zawierający 
zarys programu pracy z rodziną w ochronkach oraz o przykładowy schemat 
planu miesięcznego, propozycję prowadzenia obserwacji i diagnozy gotowości 
szkolnej dzieci dla nauczycieli. Opisano procedurę ewaluacji oraz wypływa-
jące z  niej wnioski, dotyczące poszczególnych obszarów wychowawczo-dy-
daktycznych. W  związku z  wejściem w  życie nowej podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego w 2017 r. zaktualizowano treści programu. Do-
dano zagadnienia z zakresu edukacji medialnej w obszarze umysłowym jako 
wkładkę do poprzedniego wydania. Wzbogacono również bibliografię o nowe, 
aktualne pozycje.

Program ustawicznie poddawany jest weryfikacji w zakresie wszystkich ob-
szarów edukacyjnych. Każdy rok pracy wychowawczej służy gromadzeniu do-
świadczeń i wniosków do jego ewaluacji. Wielokrotnie przeprowadzane były 
badania ankietowe nauczycieli (sióstr i osób świeckich) oraz rodziców dzieci 
uczęszczających do ochronek, wywiady z  siostrami w celu diagnozy aktual-
nej sytuacji, oczekiwań i propozycji rozwiązań służących ewaluacji programu 
i doskonaleniu oddziaływań edukacyjnych. Badania te miały wymiar krajowy, 
a ostatnio międzynarodowy.

W tym procesie aplikacji i  ewaluacji programu Służebniczki, biorąc pod 
uwagę zasadę kontynuacji, współpracują w ciągłym zgłębianiu istoty myśli pe-
dagogicznej E. Bojanowskiego w celu jej odczytywania na nowo i wykorzysta-
nia współcześnie. W 2021 r. program został poddany także recenzjom naukowym 
i na ich podstawie opublikowano kolejną jego wersję uzupełnioną o aneks za-
wierający przedstawienie ważnych aspektów:
n cechy osobowości wychowawcy w ochronce,
n miejsca i roli wychowawcy mężczyzny w dziele ochronek,
n wychowanie ekologiczne – kształtowanie „zdrowego” podejścia do tych 

zagadnień.

Potrzeba ciągłego doskonalenia podejmowanych działań wychowaw-
czych wymaga twórczego poznania i korzystania ze wskazań Bojanowskiego 
we współczesnym kontekście. Aktualność, uniwersalność i ponadczasowość 
podstaw programu potwierdza zainteresowanie jego aplikacją w odmiennych 
warunkach społeczno-kulturowych. Dowodzą tego wyniki prowadzonych ba-
dań dotyczących wdrażania jego koncepcji pedagogicznej i zapotrzebowanie 
na udostępnianie programu dla podmiotów edukacyjnych w innych krajach 
na świecie. Odpowiedzią na to jest opracowanie i udostępnienie w otwartym 
dostępie Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji pedagogicz-
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nej bł. Edmunda Bojanowskiego w języku polskim7, angielskim8, francuskim9, 
hiszpańskim10 i rosyjskim11.

Założenia i realizacja programu ma zapewnić skuteczność działań wycho-
wawczych i  ogólnorozwojowych w  odniesieniu do indywidualnych potrzeb 
i możliwości rozwojowych małego dziecka. Chodzi o wprowadzanie dziecka 
w harmonię we wszystkich wymiarach jego życia i działania jako osoby razem 
ze wspólnotą rodzinną i społeczną oraz dla niej. Dla integralnego wychowania 
dzieci oraz wsparcia wspólnoty rodzinnej i lokalnej w budowaniu głębokich 
więzi międzyosobowych istotne jest podejmowanie szeroko pojętych działań 
integracyjnych dotyczących zróżnicowania co do stanu zdrowia, sprawno-
ści, statusu społecznego, materialnego oraz różnic pokoleniowych. Wpisane 
we wczesną edukację służą one kształtowaniu silnych i otwartych na innych 
osobowości, zdolnych w przyszłości do przyjęcia odpowiedzialności za siebie 
i innych12.

Zasada integracji i  integralności wpisana w  koncepcję E. Bojanowskiego 
może i powinna być realizowana w zróżnicowanych grupach podopiecznych 
placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i  pomocy społecznej, 
członków grup formacyjnych i  środowisk wychowawczych. Powinna wspie-
rać rozwój każdej osoby bez względu na różnice stanu zdrowia, sprawności 
fizycznej i umysłowej, wieku, statusu materialnego i kulturowego, uzdolnień 
i umiejętności, ale adekwatnie do wynikających z nich potrzeb i możliwości 
rozwojowych. Dlatego oparta jest na modelu rodzinnym, ukierunkowana na 
wartości i ich ochronę poprzez szacunek do tradycji i przekazywanie ich w wy-
chowaniu oraz kultywowanie w życiu codziennym. W tym celu opracowano 
programy dla poszczególnych grup i placówek. Podstawowym dla innych jest 

7. M. Opiela, M. Kaput, E. Piekarz, A. Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik, Program wychowania 
przedszkolnego według koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, Lublin 2021, http://hdl.
handle.net/20.500.12153/1575 [dostęp: 19.01.2022].

8. M. Opiela, M. Kaput, E. Piekarz, A. Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik, Preschool education 
programme based on the pedagogical conception by Bl. Edmund Bojanowski, Lublin 2021, http://hdl.
handle.net/20.500.12153/1578 [dostęp: 19.01.2022].

9. M. Opiela, M. Kaput, E. Piekarz, A. Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik, Programme éducatif 
préscolaire selon la conception pédagogique du bx Edmond Bojanowski, Lublin 2021, http://hdl.han-
dle.net/20.500.12153/1601 [dostęp: 19.01.2022].

10. M. Opiela, M. Kaput, E. Piekarz, A. Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik, El programa de edu-
cación preescolar según la concepción pedagógica del beato Edmundo Bojanowski, Lublin 2021, http://
hdl.handle.net/20.500.12153/1612 [dostęp: 19.01.2022].

11. M. Opiela, M. Kaput, E. Piekarz, A. Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik, Программа 
дошкольного образования согласно педагогической концепции блж. Эдмунда Бояновского, Lu-
blin 2021, http://hdl.handle.net/20.500.12153/1602 [dostęp: 19.01.2022].

12. E. Piekarz, Formy integralnego wychowania w  przedszkolu integracyjnym, [w:]  D. Bis, 
M. Opiela (red.), Wychowanie integralne w teorii i w praktyce pedagogicznej, Lublin 2013, s. 234.
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program wychowania przedszkolnego, ale ze względu na specyfikę wczesnego 
wychowania jako procesu budowania fundamentu dla całego życia osoby oraz 
ze względu na fakt, iż do świetlic uczęszczają także dzieci w wieku przedszkol-
nym, programy te wzajemnie się dopełniają.

Istotą i celem Programu wychowawczego w świetlicy według koncepcji pe-
dagogicznej bł.  Edmunda Bojanowskiego „jest ochrona, czyli z  jednej strony 
profilaktyka, jako działalność zapobiegająca zjawiskom szkodliwym dla oso-
by i  społeczeństwa dokonująca się przez wychowanie, czyli szanowanie, za-
chowanie, rozwijanie dobra”13. Ważna jest pomoc rodzinie, ochrona dzieci 
i młodzieży przed złym wpływem negatywnych skutków rozwoju cywilizacji 
i patologicznego środowiska oraz rozwijanie w wychowankach ich zdolności 
i umiejętności praktycznych potrzebnych w życiu. Dla prowadzenia działalno-
ści wychowawczej i formacyjnej w grupach apostolskich dla dzieci i młodzieży 
opracowano podstawy Programu wychowania dzieci i młodzieży zrzeszonych 
we wspólnotach przyparafialnych według koncepcji bł. Edmunda Bojanowskie-
go. Bardzo ważne jest wsparcie rodziny w wypełnianiu jej funkcji opiekuńczo- 
- wychowawczej, dlatego opracowano także podstawy Programu pracy z rodzi-
ną w ochronkach, świetlicach i grupach duszpasterskich. Programy te mogą być 
wykorzystane z przystosowaniem do możliwości i potrzeb adresatów oraz spe-
cyfiki danej placówki i formy prowadzonych zajęć. Mogą także zainspirować 
prowadzących do wykorzystania w  ich organizacji udostępnionych pomocy 
metodycznych opracowanych na podstawie notatek bł. E. Bojanowskiego.

Zebranie wszystkich programów „w jednej pozycji ma również wymiar 
integralny. Wskazuje bowiem na fakt, iż w  naszej zróżnicowanej posłudze 
pedagogicznej (w ochronkach, świetlicach, szkołach i przy parafiach) prowa-
dzimy i wspieramy w rozwoju dzieci na różnych jego etapach, współpracując 
z rodziną i środowiskiem, kierując się niezmiennie wartościami chrześcijań-
skimi i  wynikającym stąd dobrem każdej osoby. Przedstawiamy propozycję 
pedagogii, która jest odwołaniem do przeszłości, ale jednocześnie otwartą na 
wyzwania teraźniejszości i konkretną propozycją udziału w budowaniu przy-
szłości. Oparta na całościowej wizji człowieka oraz podkreślająca znaczenie 
współpracy w  wypełnianiu roli wychowawczej rodziców, Kościoła, państwa 
i poszczególnych placówek może skutecznie przyczyniać się do odnowy spo-
łecznej przez wychowanie nowych pokoleń”14.

Zgromadzony przez E. Bojanowskiego materiał źródłowy, zachowany przez 
Siostry Służebniczki w Archiwum Głównym Służebniczek Dębickich w Dębi-
cy (AGSD), został opracowany przez interdyscyplinarny zespół badaczy. Ce-

13. M.L. Opiela (red.), Od dzieci trzeba zacząć…, s. 105–106.
14. Tamże, s. 13.
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lem projektu było profesjonalne opracowanie kompletnego zbioru rękopisu 
luźnych notatek Bojanowskiego, by ukazać istotę jego przekazu i udostępnić go 
współcześnie. Bardzo ważne dla zachowania przekazu treści oraz jakości reali-
zacji efektów projektu było to, aby wykonawcami były osoby znające materiał 
źródłowy, który miały możliwość zgłębić w ramach prac nad edycją krytycz-
ną. Zaangażowane zostały także osoby, które realizują koncepcję E. Bojanow-
skiego w pracy edukacyjnej wraz z jej adresatami. Tak przygotowana edycja 
krytyczna została opublikowana pod tytułem: Prace, szkice i notatki Edmunda 
Bojanowskiego. Inedita. Na jej podstawie zostało opracowane i wydane w for-
mie książkowej Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego15. Pozycje 
te zawierają teoretyczne wskazania Bojanowskiego dla tworzonego systemu 
oraz dla praktycznego zastosowania wiedzy, dzieł literackich, historycznych, 
hagiograficznych i  innych pamiątek rodzimej kultury w  edukacji. Taka for-
ma udostępnienia materiałów archiwalnych, myśli społecznej i pedagogicznej 
w dziedzinie humanistyki jako ważnego źródła dla teorii i praktyki współczes-
nej pedagogiki oraz dla dziejów ochrony i rozwoju kultury narodowej ma na 
celu prowadzenie dalszych badań w pełnym kontekście źródeł. Pozwala także 
odkrywać nowe obszary badań naukowych, dających się aplikować do aktu-
alnie prowadzonych badań porównawczych, które zachowując ciągłość myśli 
i dzieła tego myśliciela i społecznika, otwierają je na współczesność.

Na tej podstawie można zrealizować możliwość udostępnienia współcze-
śnie aktualnej, w pewnym sensie autorskiej metody, gdyż Bojanowski nie tylko 
stworzył koncepcję wychowania i ochrony, lecz także wskazał wyraźnie na ko-
nieczność całościowego, systemowego jej ujmowania i realizacji w odniesieniu 
do społeczno-kulturowych uwarunkowań. Zakładał, iż najbardziej odpowied-
nia ochrona osoby przed zagrożeniem i przygotowanie jej do radzenia sobie 
z życiowymi wyzwaniami może dokonywać się skutecznie przez wychowanie 
i wspólnotę, czego prototypem jest rodzina. Pisał: „Ochrona bierze swoją na-
zwę od chronienia, zachowywania i szanowania świętych obyczajów rodzin-
nych. Wychowanie więc jest zachowywaniem obyczajów rodzinnych  – ma 
charakter zachowawczy tych zwyczajów, z których idą obyczaje. Ochronienie 
dzieci od wszystkich złych wpływów, a nastręczenie im wczesnych i na całe 
życie stanowczych nawyknień do dobrego, tudzież rychłe rozwijanie ich wro-
dzonych zdolności”16. Taki rodzaj wsparcia społecznego dotyczy zatem nie tyl-
ko sytuacji trudnych, lecz służy wzajemnej pomocy w ochronie wartości, które 
przekazywane są w wychowaniu, realizowane w życiu osób, rodzin i narodu. 

15. M.L. Opiela (red.), Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, Lublin 2016, http://
hdl.handle.net/20.500.12153/1336 [dostęp: 19.01.2022].

16. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. II, s. 709.
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Obejmuje całość życia społecznego, w którym ważne miejsce powinna zajmo-
wać troska o wszystkich jego członków – dzieci, młodzież, dorosłych, senio-
rów, a szczególnie chorych, ubogich moralnie i materialnie17.

„Bojanowski zwracał uwagę na trzy wymiary wychowania integralnego 
uwzględniającego konieczność znajomości indywidualnych możliwości i po-
trzeb rozwojowych dziecka i wykorzystujących odpowiednie środki wycho-
wania:

1) fizyczne (zewnętrzne) zmierzające do pełnego rozwoju sprawności fi-
zycznej, zdrowia, umiejętności praktycznych – wiedzę na temat stopnia 
rozwoju, potrzeb i  skłonności oraz środków do ich rozwijania należy 
szukać w naturze;

2) moralne (wewnętrzne) kształtowanie postaw moralnych, religijnych, 
patriotycznych – wiedzy, wzorców i środków do ich rozwijania należy 
szukać w religii;

3) obyczajowe (społeczne) kształtujące właściwe postawy i  odniesienia 
względem rodziny, ojczyzny, pracy, dobra wspólnego – wzorców i środ-
ków do ich rozwijania należy szukać w historii18.

Chodzi w nim o wykorzystanie żywiołów, potencjału, wartości i możliwo-
ści tkwiących w społeczeństwie i poszczególnych osobach, zainwestowanie ich 
w  dobro społeczeństwa, które to dobro wyrazi się konkretnie w  jakości ży-
cia poszczególnych osób – ich zdrowiu, rozwoju, twórczości, obyczajach oraz 
w jakości warunków życia – kulturze, relacjach i więziach społecznych, możli-
wościach nauki, pracy, zwyczajach i dobrach materialnych”19.

W wychowaniu i poprzez nie człowiek rozwija się integralnie, poznaje war-
tości i  uczy się realizować je w  swoim życiu, kształtuje się jego osobowość, 
nawiązuje odpowiedzialne relacje. Z czasem przechodzi od wychowania do 
samowychowania i  stopniowo przejmuje odpowiedzialność za siebie, za in-
nych, za Ojczyznę, pozostając w pełnej harmonii z religią, naturą i historią, 
uwzględniając tym samym pełną przestrzeń ducha, świata i  czasu. Dziecko 
potrzebuje relacji z innymi osobami. Najważniejsi są tu rodzice, członkowie 
rodziny i wychowawcy. Bezcenny jest ich personalny wzór wartości, osobisty 
wpływ, kontakt osobowy nacechowany autentyczną miłością wychowawcy do 
wychowanka i  tak przez niego odbierany. Nie wychowuje tylko słowo, lecz 
dużo bardziej – postawa, osobowość. Stąd podjęto analizy procesu aplikacji 
dorobku myśli i praktyki pedagogicznej E. Bojanowskiego na rzecz innowacji 

17. Zob. M. Opiela (red.), Aktualność koncepcji pedagogicznej…, s. 29–30.
18. Zob. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 403–405.
19. M. Opiela (red.), Aktualność koncepcji pedagogicznej…, s. 31.
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w edukacji i integracji międzypokoleniowej. Badania te pozwoliły na opraco-
wanie podstaw teoretycznych i publikację artykułów stanowiących podstawę 
dla opracowania pomocy metodycznych. Ważne jest wskazanie możliwości 
wykorzystania dorobku myśli i  praktyki pedagogicznej E. Bojanowskiego 
w  integralnym rozwoju i  edukacji osoby20 oraz zasad i  sposobów korzysta-
nia z tego dorobku w konkretnych warunkach kulturowych21. W odniesieniu 
do integralnego rozwoju i edukacji osoby na każdym etapie życia i rozwoju, 
w wymiarze indywidualnym i społecznym oraz w pełnym kontekście społecz-
no-kulturowym opracowano podstawy teoretyczne wykorzystania opowia-
dań22, gier i zabaw23 oraz obrzędów24.

Edmund Bojanowski zwracał uwagę na konieczność osobowego towa-
rzyszenia dzieciom wchodzącym w nowe relacje i wprowadzania ich w coraz 
szerszą wspólnotę społeczną i kościelną. Wychowanie jako dzieło miłości to 
proces prowadzący do integralnego rozwoju człowieka, kształtowania jego 
osobowości, przekazywania systemu wartości, norm, wzorów zachowań oraz 
umiejętności niezbędnych dorosłej osobie. Dokonuje się on poprzez harmo-
nijne oddziaływanie osób, środowiska społecznego, instytucji. Służy temu 
codzienność życia rodziny, przedszkola, szkoły, placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych i grup formacyjnych w ramach parafii, podejmowane w nich dzia-
łania wychowawcze oraz uroczyste momenty świętowania. Szczególne miejsce 
zajmuje i  rolę odgrywa tu rodzina. Bojanowski podkreślał, że „wychowanie 
jest zachowywaniem obyczajów rodzinnych, ma charakter zachowawczy tych 

20. A.P. Łuczyński, Myśl pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego (1814–1871) a koncepcja in-
tegralnego rozwoju i ochrony dziecka, „Rozprawy Społeczne”/„Social Dissertations” 2020, nr 14(3), 
s. 1–14. 

21. I. Szewczak, Pédagogie du développement intégral et de l’éducation d’Edmund Bojanowski 
dans la communauté multiculturelle de l’Afrique – bases théoriques et possibilités d’application (Pe-
dagogia integralnego rozwoju i  edukacji Edmunda Bojanowskiego w  wielokulturowej społeczności 
Afryki – teoretyczne podstawy możliwości aplikacyjnych), „Zeszyty Naukowe KUL” 2020, nr 63(2), 
s. 77–92; zostanie opublikowany: A. Linca-Ćwikła, Zasada personalistyczna jako klucz do aplikacji 
myśli E. Bojanowskiego w edukacji i pracy opiekuńczo-wychowawczej w Ameryce Południowej, „Stu-
dia Ełckie”  2022.

22. L. Pietruszka, Wykorzystanie opowiadań w edukacji i integracji międzypokoleniowej – aplika-
cja dorobku myśli i praktyki pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego, „Rozprawy Społeczne”/„Social 
Dissertations” 2020, nr 14(2), s. 14–26.

23. M. Opiela, Społeczno-kulturowa wartość wykorzystania gier i zabaw w edukacji, integracji 
międzypokoleniowej i międzykulturowej według koncepcji Edmunda Bojanowskiego, „Zeszyty Nauko-
we KUL” 2020, nr 63(1), s. 87–102.

24. K. Braun, Wychowawcze znaczenie obrzędowości inspirowane myślą i działalnością pedago-
giczną bł. Edmunda Bojanowskiego, „Rozprawy Społeczne”/„Social Dissertations” 2020, nr 14(3), 
s. 15–26.
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zwyczajów, z których idą obyczaje”25. Stąd tak ważna jest współpraca z rodzi-
ną w procesie wychowania dziecka oraz wsparcie rodziców w pełnieniu ich 
funkcji opiekuńczych i wychowawczych oraz z innymi instytucjami i organi-
zacjami. Sam proces wychowania bł.  Edmund rozumiał jako realizację idei 
ochrony, którą odwołując się do słownika języka polskiego B. Lindego, okre-
ślał jako: „ochranianie, szanowanie, oszczędzanie, całość, nienaruszalność, 
schronienie, zachowanie”26.

Od początku ochronka służyła nie tylko wychowaniu dzieci, ale była miej-
scem, gdzie ich matki i wiejskie dziewczęta, a także ojcowie poznawali prawdy 
wiary, historię, uczyli się sposobów prowadzenia domu i gospodarowania, ro-
bót ręcznych, spotykali się na modlitwie, wspólnym przeżywaniu uroczysto-
ści, czytaniu pożytecznych książek i wieczornicach służących pielęgnowaniu 
zwyczajów i tradycji.

Koncepcja ochrony E. Bojanowskiego w praktyce stała się prawdziwą sztu-
ką wychowania najmłodszych, wprowadzanych razem z dorosłymi na dalsze 
etapy edukacji z  zastosowaniem odpowiednich form i  środków. Zachowała 
aktualność i kontynuację poprzez podejmowane z biegiem czasu zmiany ada-
ptacyjne jako odpowiedź na pojawiające się nowe potrzeby i możliwości jej re-
alizacji. Stąd zawiera konkretne i wciąż aktualne praktyczne wskazania, które 
można wykorzystać jako odpowiedź na współczesne wyzwania edukacyjne.

25. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 237.
26. Tamże, t. II, s. 709.
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Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji  
według bł. Edmunda Bojanowskiego

Bogata spuścizna E. Bojanowskiego, szczególnie jej zasób i  charakter doty-
czący wychowania, pozwala jego pedagogię realizować w  zmieniających się 
warunkach miejsca i  czasu. Jasne wskazanie na koncepcję człowieka oraz 
harmonię wymiaru natury, religii i historii, tak ważnych dla rozwoju osoby 
i pomyślności rodziny, dobra wspólnego narodu i  ludzkości, stanowi o uni-
wersalności wskazań praktycznych. Na tej podstawie można wymienić pod-
stawowe metody i  środki wychowania, które zebrał i  dokładnie opisał. Jest 
zatem sprawdzoną praktyką wczesnej edukacji i myślenia o niej w perspek-
tywie dobra rozwojowego człowieka realizującego się w przyszłości poprzez 
pełne spotencjalizowanie jego człowieczeństwa1.

Bojanowski podkreślał ważność wczesnego wychowania oraz ogromną 
wagę i  trwałość doświadczeń okresu dzieciństwa dla późniejszego rozwoju 
osoby. Był głęboko przekonany, że rozwinięte w tym okresie możliwości zgod-
nie z wrodzonymi skłonnościami mają charakter trwały i wywierają wpływ na 
postawy i  zachowania człowieka przez całe życie. Dlatego podjął inicjatywę 
tworzenia systemu wychowania i instytucji ochron, by w ten sposób odpowie-
dzieć na tę ponadczasową potrzebę osób i społeczeństw.

Przyczyny wychowania tkwią w samym człowieku oraz w ludzkiej wspól-
nocie, w  której problemy dotyczące potrzeby i  znaczenia wychowania oraz 
jakości życia społecznego nie są problemami tylko naszych czasów. Edmund 
Bojanowski, podejmując refleksję nad ówczesną sytuacją ludzkości, narodu, 
rodziny, odczytywał i propagował sens ich zaszczytnego zadania, jakim jest 

1. Zob. M. Opiela, Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych. Pedagogia integralnego roz-
woju i edukacji w koncepcji ochrony Edmunda Bojanowskiego, Lublin 2019, s. 185–222, http://hdl.
handle.net/20.500.12153/1556 [dostęp: 19.01.2022].
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wychowanie młodego pokolenia w każdej społeczności. Podkreślał, jak bar-
dzo ważne jest tu zachowanie spójności oddziaływań osób, środowiska i jego 
kultury, w  którą dziecko jest wprowadzane i  dzięki której ma się rozwijać. 
Wskazywał, że w sposób przystępny dla dzieci zawierała się w rodzimej kultu-
rze, a szczególnie w „poezji ludu”. Pisał: „Cała też ta poezja ludu najpierwsze 
potrzeby serca i ducha zaspokajająca, cała w obrębie tylko domowego życia 
i cnót rodzinnych zawarta, a na obrazach zmysłowych to życie otaczających, 
wszędzie dostępnych i powszechnie znajomych osnuta. Odpowiada najwłaści-
wiej także początkowemu kształceniu dzieci, które powinny się rozwijać pod 
wyłącznym wpływem swojskich i jedynie im zrozumiałych żywiołów narodo-
wych”2. Z drugiej zaś strony takie wspieranie rozwoju osoby dzięki wykorzy-
staniu konkretnych środków zaczerpniętych z tradycji i kultury ludowej było 
realizacją istoty wychowania, którego najwyższym celem jest, „aby człowiek 
stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi”3.

Każde dziecko od pierwszych chwil życia potrzebuje wprowadzenia w rela-
cje z Bogiem i ludźmi, by rozwijając w pełni wszystkie swe możliwości, żyjąc 
w wierze, miłości, prawdzie i wolności, budowało ład w sobie i wokół siebie, 
stając się coraz bardziej wyrazistym obrazem i podobieństwem Boga na zie-
mi. Chociaż zmieniają się czasy, style życia i wychowania, natura człowieka 
nie zmienia się i z  tej racji, niezależnie od czasu i miejsca, tym, czego czło-
wiek najbardziej i  koniecznie potrzebuje w  całym swoim życiu dla pełnego 
rozwoju i szczęścia, jest Miłość. Ona nadaje sens życiu i miłości, która kształ-
tuje najgłębsze osobowe więzi z innymi4. Na każdym etapie rozwoju i edukacji 
ważniejszym od słów, emocji i dobrostanu jest świadectwo życia tych, którzy 
prowadzą wychowanków.

Skuteczność tej drogi zależy od obiektywnego rozeznania rzeczywistości 
w aspekcie szans i zagrożeń, by właściwie podejmować wynikające stąd wy-
zwania, stosując w procesie edukacji odpowiednie metody i środki. Ważne jest 
tu zachowanie porządku znajomości i sięgania do przeszłości i dorobku ludz-
kości, by jak najowocniej dla rozwoju osób i wspólnot kształtować i przeżywać 
teraźniejszość, tworząc tym samym podstawy dla szczęśliwej przyszłości. Bo-
janowski koncentrując się w swych dociekaniach na wczesnym wychowaniu 
dzieci, miał na uwadze osobę w pełnym kontekście jej całożyciowego rozwoju 
i doskonalenia oraz ich uwarunkowań. Działał tu według zasady, którą przyjął 
podobnie jak A. Cieszkowski: „Dziecko i naród w swoich początkach pokazu-
je nam, czym będzie w przyszłości i w dalszym swoim rozwoju. Gdy wszech-

2. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 246.
3. Tamże, t. I, s. 251.
4. Zob. M. Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna…, s. 260.
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stronnie zwracamy się ku ludowi, musimy zwrócić uwagę na odpowiednią mu 
sferę wieku ludzkiego, a więc na dzieci. Od dzieci, z dawna złączonych z lu-
dem, trzeba zacząć odrodzenie ludzkości. Od wstępu zaczniemy, a postęp się 
znajdzie”5.

Bojanowski zbierał opowiadania, bajki, powiastki, legendy, klechdy, przy-
słowia i pieśni. Dokonał opisu wielu zabaw, obrzędów i czynności, proponując 
konkretne działania, podawał sposoby ich wykorzystania w procesie wycho-
wania dziecka oraz wpływu na otoczenie. W opisach znajdujemy próby ich 
porządkowania pod względem stopnia trudności i złożoności, odpowiednio 
do możliwości wychowanków. Należało tak uwzględniać je w  planowanych 
działaniach wychowawczych, by dziecko rozwijało się harmonijnie pod wzglę-
dem fizycznym, umysłowym i obyczajowym, a także w wymiarze religijnym6.

W notatkach E. Bojanowskiego znajduje się wiele propozycji systemo-
wego ujęcia organizacji procesu integralnego rozwoju i  edukacji osoby dla 
planowania i realizacji spójnych działań wychowawczych wpisanych w pory 
roku, wydarzenia ważne dla danego środowiska i  narodu oraz w  cykl roku 
liturgicznego7. Wskazał także konkretne środki, jakich należy używać dla 
właściwego wspierania rozwoju osoby w  danym obszarze oraz budowania 
relacji międzyosobowych. Właściwa organizacja zajęć i wykorzystania środ-
ków wymaga uwzględniania wymiaru osobowego, społecznego, kulturowego 
i między pokoleniowego.

Najbardziej ogólnie Bojanowski ujął to w schemacie zawartym w poniższej 
tabeli8.

A. Kształcenie fizyczne B. Kształcenie moralne C. Kształcenie obyczajowe
Zabawy Zbudowania Zatrudnienia

I. Igraszki I. Powiastki I. Roboty
1. Ćwiczenia ciała

a) w chodzie i bieganiu,
b) w zgrabności rąk,
c) wszystkich części ciała.

1. Bajki
a) gadki,
b) klechdy (baśnie).

1. Ogrodnictwo

2. Ćwiczenia zmysłów
a) wzroku,
b) słuchu,
c) dotykania.

2. Powiastki pobożne
a) powiastki święte,
b)  powiastki cudowne 

(legendy i podania).

2. Wyroby

5. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. II, s. 26.
6. Zob. M. Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna…, s. 144.
7. Zob. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 369–441.
8. Tamże, t. I, s. 376–377.
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3. Ćwiczenia wyobraźni 3. Przypowieści
a)  przypowiastki, czyli 

parabole,
b) przysłowia.

3. Posługi domowe

II. Gry II. Pieśni II. Przodownictwo
1. Ćwiczenia baczności
2. Ćwiczenie pamięci
3. Ćwiczenie rozumu

1. Pieśni opisowe światowe.
2. Pieśni nabożne

a)  opisowe: kolędy, gorzkie 
żale, wielkanocne,

b) modlitwy.
3. Pieśni przygodne.

1. Nauka monitorów
2. Nauczanie przez monitorów 
3. Przewodnictwo naczelne

III. Tańce III. Obrządki III. Uroczystości
1. Tańce
2. Pląsy
3. Korowody, reje

1. Obrzędy światowe
2. Obrzędy pobożne
3. Sprawy domowe

1. Wiośnianka
2. Gwiazdka
3. Wieniec

W zachowanych analizach i planowaniu teoretycznego i organizacyjnego 
określenia podstaw realizacji idei ochrony oraz funkcjonalnych i  struktu-
ralnych elementów systemu, znajdujemy ważne wskazania Bojanowskiego. 
Określając mianem „nauka”9 część zawierającą elementy procesu ochrony 
i wymieniając trzy strony kształcenia dziecka – fizyczną, umysłową i obycza-
jową, nie miał na myśli jedynie kształcenia we współczesnym rozumieniu. Był 
zdecydowanym przeciwnikiem czynienia z ochronki szkoły i wprowadzania 
szkolnych metod. Wyjaśniał bowiem, że „zadaniem pierwotnego wychowania 
nie jest żadna szkolna nauka, tylko nauka życia”10.

Wskazując drogę realizacji tego systemowego ujęcia procesu integralnego 
rozwoju i edukacji osoby, E. Bojanowski zwracał bardzo dużą uwagę na rozwi-
janie twórczości dzieci zmierzającej do rozwoju zdolności i umiejętności po-
trzebnych w życiu dorosłym. Im młodsze dzieci, tym więcej zabaw, a następnie 
coraz więcej zajęć praktycznych, ale wszystko miało być planowo podsuwa-
ne dzieciom w celu stopniowego rozwoju. Rozkład zajęć powinien być uroz-
maicony, ściśle powiązany z porami roku i  tak ułożony, by stanowił pomoc 
w  rozwoju wszystkich aspektów osobowości. Dla właściwej ich organizacji 
i realizacji sformułował wiele wskazań wpisanych w całościowe i harmonijne 
ujęcie kontekstu rozwoju osoby.

„Główne nasamprzód strony tak fizycznego, jak duchowego i społecznego 
kształcenia dzieci odbijają się już w naszych rodzimych pierwiastkach wycho-
wawczych, lubo pod skromnym tu tylko charakterem zabaw (ku gimnastycz-
nemu ćwiczeniu ich ciała i  umysłu), tudzież zbudowań (ku ich rozwijaniu 

9. Tamże, t. I, s. 404.
10. Tamże, t. I, s. 616.
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duchowemu) i zatrudnień (ku sposobieniu ich do pracy, nauki i życia społe-
czeńskiego). […] Pierwsza bowiem doba rozwijania dzieci zaczyna się wiosną 
od zabaw, które tu występują w całym swoim świetle, a zbudowania i zatrud-
nienia w oddalonym leżą jeszcze cieniu.

Z nadchodzącą dopiero zimą, kiedy wszelkie życie z  zewnątrz ustępuje, 
a skupia się wewnątrz, nastaje i w naszych wychowawczych żywiołach rodzi-
mych przejście do wewnętrznego, moralnego kształcenia. I im jaśniej drugie 
to stanowisko budujące rozwidniać się zaczyna, tym bardziej opuszczone pole 
zabaw w cień zachodzi, a z drugiej strony przybliżone już pole praktyki oby-
czajowej i miłości społecznej coraz to więcej występuje z cienia. Ostatnie to 
atoli pole doraźnej działalności życia do prawd poznanych zastosowanego 
przeziera wprawdzie wybitnie we wszystkich już powyżej przebieżonych stop-
niach i  rzeczywiście jest ich całkowitym nawet ogarnięciem, bo działalność 
to dopiero prawdziwa energia życia i  tęgość, która równie stanowi czerstwe 
piętno charakteru ludu prostego, jako i dzieci”11.

Nauczyciel posługując się w sposób umiejętny różnymi środkami, formami 
pracy dla podawania wiedzy, kształtowania wyobraźni, pojęć, estetyki, postaw 
społeczno-moralnych i innych, wspiera integralny rozwój tych, których pro-
wadzi.

11. Tamże, t. I, s. 300.
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Metody i środki wychowania

Edmund Bojanowski wskazał w swoim planie metody, które dotyczą przede 
wszystkim rozwoju sfery poznawczej dziecka, kształcenia umysłu, wyrabia-
nia jego samodzielności. Przytoczył metody wskazane przez B. Trentowskiego 
w Chowannie jako ważne w nauczaniu wychowującym:

„3. Metoda
a) Opowiadająca = (Akromatyczna)
b) Pytająca = (Sokratyczna) 
c) Rozmowowa = (Dialog)”1.

Metoda akromatyczna służyła ustnemu przekazywaniu wiedzy, w  jasnej 
i krótkiej formie. Bojanowski przykładał ogromną wagę do osobowej relacji 
między wychowawczynią a dzieckiem, gdyż podstawę wychowania stanowiło 
oddziaływanie jej własnym przykładem. Dlatego przez opowiadanie powin-
na mieć pozytywny wpływ na wychowanków. W Regule zawarł polecenie, że 
„każda nauka ma być opowiadana, a nie czytana”2. Metoda sokratyczna nato-
miast polegała na odpowiednim zadawaniu pytań, by doprowadzić dziecko do 
wiedzy, ucząc je samodzielności myślenia. To prowadziło do podejmowania 
twórczego dialogu z dziećmi. Wykorzystanie tych metod w prowadzeniu zajęć 
z dziećmi wymagało dostosowania ich do poziomu rozwoju dzieci i wypra-
cowania właściwego podejścia opartego na znajomości ich indywidualnych 
możliwości. Polecał także stosowanie wielu metod w pracy opiekuńczej i wy-
chowawczej, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Na przykład monitorstwo, 
którego zastosowanie zalecał: „Dotychczasowa instytucja ochron, jak pod wie-
lu już innymi względami, używa trafnych i z natury dziecięcej wypływających 

1. Tamże, t. I, s. 404.
2. Reguły w szczególności, § 28.

III
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środków wychowawczych, tak i urządzenie monitorstwa, czyli przewodnictwa 
starszych nad młodszymi dziećmi, należy do najskuteczniejszych tejże in-
stytucji sposobów kształcenia. […] Pierwiastki wychowawcze naszego ludu 
dostarczają nam w  tym względzie skazówek, wedle których niniejsze prze-
wodnictwo w  nadobniejszy jeszcze i  trafniej odpowiadający sposób rozwi-
nąć by można”3. Jednak często pojęcia metody i  środki wychowania używał 
zamiennie, ale obecnie, korzystając z wiedzy pedagogicznej, możemy dokonać 
ich uporządkowania4.

Zagadnienie środków wychowania zajmuje w notatkach E. Bojanowskie-
go najwięcej miejsca  – zarówno ich klasyfikacja oraz opisy, jak i  konkretne 
przykłady. Wylicza on szczególnie te środki wychowania, które są wplecio-
ne w zabawy (igraszki). Wykorzystanie tych środków wychowawczych zakła-
da znajomość praw rozwoju dziecka oraz jego indywidualnych możliwości 
i skłonności. Dziecko powinno mieć zapewnione odpowiednie warunki roz-
woju we wszystkich obszarach z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środ-
ków i metod. Próbował je porządkować na różne sposoby, aby zarówno w ich 
rozumienie, jak i korzystanie wprowadzić odpowiednią sekwencję, co zostało 
ukazane w przytoczonym wyżej schemacie.

Bojanowski podkreślał ogromne znaczenie i trwałość doświadczeń dziecka 
oraz ich wpływ na jego późniejsze życie. Zarówno metody, jak i środki wycho-
wania powinny być zatem dostosowane do możliwości danej osoby i jej wieku. 
Człowiek mimo złożoności swej osobowości jest jednością, a jego harmonijny 
rozwój dokonuje się przez całe życie, dlatego wychowanie powinno od samego 
początku obejmować całość jego bytu. Bojanowski polecał, aby wychowanie 
człowieka opierało się na wyczuciu tej jedności i harmonijnie wprowadzało 
dziecko w całość spraw życiowych: „Dzieci – w Ochronce mają być już zapra-
wiane z małości do spraw całego życia ludzkiego”5. Dlatego dzieci były objęte 
wychowaniem fizycznym, intelektualnym, społecznym, estetycznym, moral-
nym i religijnym.

Podstawowymi środkami są gry i  zabawy, tańce, pogadanki, opowiada-
nia, rozmowy w czasie zajęć, dla których organizacji i ubogacenia nauczyciel 
wykorzystuje literaturę, wiersze, zagadki, przysłowia, piosenki i  historyjki 
obrazkowe o  różnorodnej tematyce dostosowanej do realizowanych treści. 
Stosowane są formy pokazowe – pokazywanie np. przedmiotów, obrazów, cze-
mu towarzyszy słowo, które jest pomocnicze w obserwacji. Może temu służyć 
także wycieczka, film, inscenizacja, pantomima, zajęcia z elementami dramy 

3. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 353.
4. Zob. M. Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna…, s. 131–138.
5. Reguły w szczególności, § 15.
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i inne formy praktyczne, aktywność ruchowa, ćwiczenia samoobsługowe itp., 
ukierunkowane na pobudzanie działalności dzieci o  charakterze twórczym 
i ćwiczeniowym.

Bardzo ważnym elementem jest właściwe urządzenie i wykorzystanie miej-
sca – zarówno sali przedszkolnej, jak i jej otoczenia, by służyło harmonijnej 
organizacji zajęć i  inspirowało dzieci do twórczego poznawania i  działania 
w  otaczającej je bezpośrednio rzeczywistości. Szczegółowo opisał pod tym 
względem ogród: „Głównie się odnosi do zabaw, do pierwszego stopnia rozwi-
jania dzieci. Życie pierwotne śród natury, pod gołym niebem, raj. Froebel swój 
instytut nazwał ogrodem dziecięcym. Pierwotne zakładanie ochron ograni-
czało się na ogrodzeniu, bo wiele ochron tylko w  lecie przyjmowało dzieci. 
Ogród więc ma mieć głównie wyraz zabaw. Atoli dalsze stopnie rozwijania, 
to jest zbudowania i  zatrudnienia, także w nim przebijać się powinny. Cały 
system stąd:

1. Rozłożenie ogrodu będzie miało szczególniej na względzie miejsce sto-
sowne do zabaw oraz podrzędnie, właściwe miejsca do dalszych środ-
ków rozwijania.

2. Drzewa i kwiaty.
3. Ogródki dziecięce i ogród warzywny.

I. Rozłożenie. Dlaczego architektoniczne, a nie angielskie? Porządek nieogra-
niczonej natury – plac – ganki – piaskownia – trawnik – krzaki do krycia.

II. Drzewa i kwiaty:
1. Drzewa – rodzaje krajowych – otoczone podaniami itd. I ich użytecz-

ność – jak w Wójcickim – odpowiada powiastkom, opisowości.
2. Drzewo z obrazkiem odpowiada pieśniom – modlitwie – powinno stać 

w środku ogródka.
3. Kwiaty, odpowiadając obydwu powyższym, ściągają się do powiastek, 

do ozdoby ołtarzyka, głównie zaś używane do obrządków.
III. Ogródki dziecięce i ogród warzywny:

1. Grządki dziecięce odpowiadają zatrudnieniom, mają kwiaty do powyż-
szych obrządków, ale pracę sameż dzieci wypielęgnowane mają i wa-
rzywa, i zboże.

2. Ogród warzywny odpowiada posługom domowym w pieleniu, obiera-
niu, etc.”6.

Wychowaniu dzieci pod względem obyczajowym służyły bardziej złożone 
czynności, które Bojanowski określał jako zatrudnienia. Dzieci dzięki rozwojowi 

6. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 352–353.
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psychoruchowemu mogły sprawnie uczestniczyć, wykonywać prace prak-
tyczne oraz zastosować poznane normy zachowania, praktykować zwyczaje 
i obrzędy, służąc przy tym nie tylko dobru własnemu, ale i wspólnemu oraz 
podejmując współpracę z innymi. W ten sposób przygotowywały się, również 
w formie zabawowej, do przyszłych ról życiowych i pracy. Bojanowski podał 
również właściwe temu obszarowi środki i wymienił następujące zatrudnienia:

1) Roboty: ogrodnictwo, zasiew, sprzęt, obchodzenie się ze sprzętem, 
kuchnia.

2) Wyroby; skubanie ziół, płatków, pierza, przędzenie, splatanie wianków.
3) Monitorstwo.
4) Nauka: rysunki, czytanie, rachunki.
5) Uroczystości: majówka, Gwiazdka, Odprawa7. 

Przekonanie o doniosłości wychowania motywuje nas do takiej jego orga-
nizacji, by pomagać dzieciom i młodzieży w zdobywaniu umiejętności prak-
tycznych, ale i coraz szerszego otwierania się na rzeczywistość, wypracowania 
sobie zdrowego i solidnego światopoglądu, opartego na wartościach ducho-
wych, religijnych i humanistycznych.

Harmonijne łączenie religii, kultury, natury i życia codziennego wpisane 
w pory roku kalendarzowego i rytm roku liturgicznego jest skutecznym spo-
sobem scalania nie tylko wszystkiego, co składa się na środowisko wychowaw-
cze, w  którym dokonuje się integralny rozwój osoby, lecz także wizja życia 
ludzkiego, którą sobie przyswaja. Nauczyciel, wychowawca, animator, kreując 
sytuacje wychowawcze, wpływa na klimat panujący w grupie, w której dzie-
ci i  młodzież uczą się budowania poprawnych relacji interpersonalnych, co 
wpływa na ich rozwój społeczny i kształtowanie właściwych postaw względem 
siebie, drugiego człowieka, rodziny i Ojczyzny.

Sposób organizacji takiego integralnego podejścia bł. E. Bojanowski zawarł 
w powyższym planie pracy, a jego praktyczna realizacja prowadzi do:

a) kształtowania osobowości dziecka, 
b) wprowadzania go w coraz szersze relacje społeczne, 
c) rozwijania samodzielności potrzebnej do:
n odpowiedzialnego działania z  innymi i dla innych w nauce, pracy, 

świętowaniu,
n doskonalenia siebie i służby innym.

7. Por. tamże, t. I, s. 371–391.
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Nie może się to dokonywać skutecznie bez relacji z  dorosłymi. Wszyst-
kie te działania miały służyć budowaniu międzyosobowych relacji, wzajemnej 
wymianie wartości w wymiarze międzypokoleniowym i międzykulturowym. 
Każdy z uczestników tych relacji pozostaje zawsze na właściwym dla wieku 
etapie własnej edukacji i doskonalenia osobowego.

W zachowanych notatkach E. Bojanowskiego jest wiele szczegółowych opi-
sów konkretnych metod i  środków oraz ich zastosowania w praktyce, które 
można wykorzystać dzisiaj. Mogą i  powinny zainspirować do innowacyjnej 
organizacji procesu wychowania, działań służących integracji międzypokole-
niowej i międzykulturowej w odniesieniu do istoty i prawidłowości rozwoju 
osoby. Kształtowaniu wiedzy, postaw, umiejętności i  zachowań w wymiarze 
fizycznym, umysłowym i obyczajowym służą przede wszystkim gry i zabawy, 
opowiadania, obrzędowość oraz zatrudnienia, które zawierają i harmonijnie 
łączą wiele innych szczegółowych środków.

1. Gry i zabawy

Szczególnie ważne miejsce w  harmonijnym rozwoju dziecka i  kształtowa-
niu jego osobowości znajduje wychowanie fizyczne. Stąd propozycja zabaw, 
zajęć ruchowych na świeżym powietrzu, spacerów, wycieczek i  obserwacji 
przyrody. Duża ilość zajęć i zabaw ruchowych, sprawnościowych i manipu-
lacyjnych służy jak najpełniejszemu rozwojowi całej psychomotoryki dziecka, 
jego zdrowiu i sprawności fizycznej. Zabawa – podstawowa forma aktywności 
dziecka – jest wykorzystywana także podczas zajęć jako jego aktywne i twór-
cze uczestnictwo w przekazie i przyswajaniu poznawanych treści. Obserwa-
cja dzieci podczas zabawy pomaga nauczycielowi w poznawaniu skłonności 
i usposobień dziecka, aby zgodnie z nimi wspierać je w rozwoju ku realizacji 
jego przyszłego zawodu jako powołania życiowego, stwarzając sprzyjające wa-
runki i sytuacje dla ich wyrażania i rozwijania.

Zabawa jest najbardziej odpowiednią dla małych dzieci aktywnością, spo-
sobem poznawania świata, stopniowego i  harmonijnego rozwoju dziecka. 
Z wiekiem i rozwojem dziecka przybiera ona różne formy – od najprostszych 
igraszek po złożone gry. Wszystko to Bojanowski uwzględniał, opisując stop-
nie rozwoju poszczególnych sprawności i umiejętności z zastosowaniem od-
powiednich rodzajów zabaw. W  notatkach dotyczących wychowania dzieci 
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w ochronkach zwracał uwagę na rolę gier dziecięcych w wychowaniu. Był to 
często stosowany środek wychowania.

„Gry to zabawy, w których dziecko przyjmuje pewne role i z zaangażowa-
niem je odtwarza. Gry rządzą się pewnymi prawami:
n nie mogą mieć cechy przymusu,
n nie należy kłaść zbytniego nacisku na rygor,
n są szkołą życia towarzyskiego i  miłości braterskiej  – dzieci powinny 

więc przestrzegać zasad dobrego wychowania (Bojanowski zalecał, aby 
siostry obserwowały dzieci i korygowały ich zachowanie),

n należy zostawić dzieciom jak najwięcej swobody w ich organizacji, za-
chęcić je do karności i porządku, bo gry uczą zasad życia społecznego,

n należy czuwać, aby nikt nie wyłamywał się z zasad, bo gry mają rozwijać 
poczucie solidarności i odpowiedzialności za wszystkich,

n nie należy usuwać żadnego dziecka z udziału w nich z racji braku ja-
kichś zdolności,

n starać się o urozmaicanie gier, ale nie zmieniać ich zbyt szybko, bo to 
osłabia wytrwałość.

Bojanowski wskazywał, że zabawa, a zwłaszcza gra powinna być poprze-
dzona pogadanką lub odpowiednim opowiadaniem, bo wtedy dziecko wie, 
co i dlaczego ma robić. Po pogadance można nauczyć piosenki, według której 
dzieci będą się bawić. Wychowawczyni objaśnia przebieg zabawy, wyznacza 
dzieciom role, ale w szczegółach winna zostawić im swobodę i miejsce na ich 
własne pomysły. Mogą być gry przy piosence, muzyce, gimnastyczne i  inne. 
Znaczenie gier i zabaw w wychowaniu jest duże:
n mogą rozwijać poczucie piękna w ruchach, zręczność i giętkość ciała,
n uczą harmonii między słowem i czynem,
n rozwijają słuch i muzykalność,
n utrwalają wyobrażenia nabyte w pogadankach,
n kształcą pamięć i fantazję,
n uczą skupiać uwagę,
n uczą koleżeńskości, uprzejmości, uczciwości i poczucia jedności,
n stosownie do treści mogą też wpływać na uczucia moralne,
n przez wykonywanie pewnych ról dzieci pokonują swą nieśmiałość.

Gry gimnastyczne mają za cel ćwiczenie i rozwój fizyczny, rozwój uwagi, 
orientacji i zręczności. Nauczyciel doceniając wartość zabawy w procesie wy-
chowania małego dziecka, stwarza możliwości dowolnej zabawy dzieci oraz 
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świadomie inicjuje i  organizuje różne jej formy dla celów wychowawczo-  
-dydaktycznych”8.

Na podstawie notatek E. Bojanowskiego zostało wybrane i  opracowane 
46 gier i  zabaw z wykorzystaniem współczesnych możliwości technicznych. 
Wybrane gry i zabawy są opisane i nagrane w wersji filmowej. Załączono je do 
niniejszej publikacji w dodatku Gry i zabawy według notatek bł. Edmunda Bo-
janowskiego zawierającym tekst instrukcji do każdej zabawy oraz płytę DVD. 
Przytoczono także ciekawostki, jakie opisał autor, i jego wskazania dotyczące 
tego, co ćwiczą poszczególne zabawy i gry oraz materiały potrzebne do ich 
przeprowadzenia. Opracowane je także w językach: hiszpańskim, rosyjskim, 
angielskim i  francuskim oraz udostępniono w internecie9 oraz w Repozyto-
rium Instytucjonalnym KUL10. Ze względu na społeczno-kulturowy walor 
aplikacji gier i zabaw można je wykorzystać dla innowacji działań w edukacji, 
integracji międzypokoleniowej i międzykulturowej.

2. Opowiadania, powiastki i bajki dla dzieci

Kolejnym ważnym wymiarem kształtowania osobowości dziecka jest jego 
rozwój i wychowanie moralne, które wymaga środków dla kształtowania wła-
ściwych postaw i zachowań, ukierunkowania dziecka na przyjęcie norm i war-
tości oraz postępowania zgodnie z nimi. Zmierza przy tym do zaktywizowania 
jego postawy poprzez przykład wzorców osobowych czerpanych z Biblii, hi-
storii i  przykładów z  życia oraz wywołania poczucia odpowiedzialności za 
siebie, bliźnich i Ojczyznę. Podaje zatem właściwe środki wychowania w tym 
obszarze, określając je mianem „zbudowań – powiastki, pieśni i obrządki”11.

Z zachowanych notatek E. Bojanowskiego zostało wybrane i opracowane 
69 powiastek, bajek, legend i opowiadań. Zostały one uwspółcześnione i na-
grane przez aktorów lubelskich teatrów. W wersji drukowanej i fonicznej pod 
wspólnym tytułem Opowiadania według notatek bł. Edmunda Bojanowskiego 

8. M. Opiela, M. Kaput, E. Piekarz, A. Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik, Program wychowania 
przedszkolnego…, s. 73–74.

9. https://www.youtube.com/user/sluzebniczkibdnp [dostęp: 19.01.2022].
10. https://repozytorium.kul.pl/simple-search?filterquery=Opiela%2C+Maria+Loyola&filter-

name=author&filtertype=equals [dostęp: 19.01.2022].
11. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 409.
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są w załączonym do niniejszej publikacji dodatku wraz z płytą DVD. Można je 
wykorzystać w zajęciach z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Bojanowski zebrał wiele opowiadań, powiastek o tematyce bajecznej, histo-
rycznej i religijnej12. Zwracał uwagę na to, by używane w sposób harmonijny, 
wzmacniały rozwój umysłowy i duchowy w wymiarze moralnym, religijnym. 
Pisał: „Powiastki wszelkie służyć powinny ku objaśnieniu i  lepszemu zrozu-
mieniu katechizmu, a  mianowicie przedniejszych przykazań, które w  obręb 
życia dziecięcego wchodzą”13. Postulat integracji religijnego wychowania, 
które dziecko otrzymuje na katechizacji oraz w rodzinie katolickiej, z działal-
nością wychowawczą przedszkola i szkoły jest bardzo ważny dla jego integral-
nego wychowania. Opowiadania zostały udostępnione także w  internecie14 
oraz w  Repozytorium Instytucjonalnym KUL15. Stanowią one także pomoc 
metodyczną do opracowanego Katechizmu według bł. Edmunda Bojanowskie-
go, który może być wykorzystany w katechezie oraz w rodzinach.

3. Zwyczaje i obrzędy

Edmund Bojanowski odwołując się do natury, religii i  historii, polecał 
w ochron kach kultywować obrzędy, w których zawarta jest harmonia tego, co 
zmysłowe, z tym, co duchowe. Ujmował to w następujący sposób: „Jest to owo 
dziecinne wprawdzie ale już żywotne kojarzenie światowych jawów i zaświa-
towych tajemnic – które jak na najdrobniejsze stosunki życia naszego rolnicze-
go ludu rozprowadzone widzimy, tak też za podstawę pierwotnego rozwijania 
dzieci w Ochronkach przyjęliśmy, zwłaszcza że cała ta obrzędowość domo-
wa zgadza się zupełnie z porządkiem roku kościelnego”16. Zwyczaje i obrzędy 
pielęgnowane w ochronkach i środowisku, poprzez które uświęcano codzien-
ność, wyrażano uczucia religijne i  patriotyczne, dawały możliwość ich po-
znawania przez dzieci, ale były najlepszą drogą przekazu i urzeczywistniania 
wartości wyższych. Poprzez to uczestnictwo w bogatej w treści obrzędowości 
dzieci uczyły się w najbardziej przystępny dla siebie sposób trudnych prawd 

12. Zob. tamże, t. I, s. 373.
13. Tamże, t. I, s. 747.
14. https://www.youtube.com/user/sluzebniczkibdnp [dostęp: 19.01.2022].
15. https://repozytorium.kul.pl/simple-search?filterquery=Opiela%2C+Maria+Loyola&filter-

name=author&filtertype=equals [dostęp: 19.01.2022].
16. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 559.
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ważnych dla całego życia. Bojanowski wyjaśniał, że „obrządki przedstawiają 
widomie, co wydatniejszego w powieściach i pieśniach na wyobraźnię ude-
rzyło. Obrządki dzielą się na światowe, pobożne i  domowe. Światowe mają 
charakter epiczny, malowniczy, wymagają ubiorów, atrybutów, uosobienia. 
Pobożne mają charakter bardziej liryczny, pieśń, modlitwa, główną jest rzeczą, 
znaki zewnętrzne przypadkową. Domowe bezpośrednio z  życiem się łączą, 
są osobistym czynem, są uświęceniem ważniejszych chwil domowego życia, 
mają charakter obyczajowy, uczynkowy. I  jak światowe obrządki były wido-
mym odbiciem powiastek i nosiły jeszcze znamię zabaw, pobożne zaś zmysło-
wym uwydatnieniem modlitwy, tak domowe w uroku form czynią przejście 
do samegoż życia praktycznego i na wydatniejsze onegoż chwile rzucają uro-
czyste zbudowanie”17.

Źródłem integralności przekazywanych treści oraz podejmowanych w tym 
kontekście działań wychowawczych jest religia, natura i  historia, o  czym 
świadczy podział obrzędów oraz przypisane im opowiadania i pieśni. Przy-
kładowo Bojanowski formułuje wskazania praktyczne do zastosowania ich 
w różnych obrzędach:
n Światowe (zwyczaje ludowe, historyczne) – powiastki światowe (bajki, 

klechdy, legendy, powiastki, przysłowia), pieśni światowe (historyczne, 
krakowiaki itp.).

n Pobożne (przygodne, paraboliczne) – powiastki święte (Pismo św. Stary 
i Nowy Testament, parabole, katechizm), pieśni nabożne (kantyczkowe, 
modlitwy, katechizmowe).

n Domowe (uroczyste, związane z porami roku, przygodne) – powiastki 
historyczne (życiorysy, myśli, gnomy), pieśni obrzędowe (domowe przy 
różnych robotach, przy sprawach rodzinnych, przy uroczystościach)18.

Bojanowski skonstruował szereg propozycji praktycznych pełnego wyko-
rzystania wszelkich środków wychowawczych, w których nie tylko w  teorii, 
lecz także w  praktyce przejawia się harmonia życia, łącząc w  rytmie epok, 
roku, tygodnia, dnia bogactwo natury, religii i historii. Stanowią one pomoc 
w  organizowaniu możliwości do zaangażowania wspólnoty wychowawców, 
wychowanków, członków ich rodzin, na każdym etapie rozwoju i  edukacji, 
począwszy od przedszkola, w dzieło budowania harmonii między wiarą, ży-
ciem i kulturą.

Zwyczaje i obrzędy nie są nastawione na cele utylitarne, lecz są formą poezji, 
zwróceniem ku temu, co dotyczy wartości wyższych, duchowych, kulturowych, 

17. Tamże, t. II, s. 263.
18. Por. tamże, t. I, s. 420.
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społecznych – podnoszą wartość pracy, szarości codziennego życia, a niejed-
nokrotnie i ubóstwa. Ich komplementarne wykorzystanie służyło wychowaniu 
moralnemu i przygotowaniu do ciągłego dążenia do doskonałości osobowej 
oraz uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Bojanowski cenił wy-
soko możliwość wykorzystania tych środków w wychowaniu małego dziec-
ka, dla którego konkret i odniesienie do życia w połączeniu z uczestnictwem, 
działaniem samego dziecka w  rodzinie i  przedszkolu stanowi nieocenioną 
wartość środowiska wychowawczego19.

Wraz z ewaluacją Programu wychowania przedszkolnego według koncepcji 
pedagogicznej bł. E. Bojanowskiego na bieżąco opracowywane są także formy 
zastosowania we współczesnej praktyce edukacyjnej wskazań dotyczących 
obrzędowości. W Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek BDNP zajmuje się tym 
Komisja do Spraw Wychowania pracująca w trzech sekcjach – ochronkowej, 
świetlicowej i katechetycznej. Sekcja ochronkowa przygotowała opis obrzędo-
wości ochronki jako propozycję jej organizacji w odniesieniu do polskich uwa-
runkowań historycznych, społecznych i  kulturowych. Wszędzie ważne jest, 
aby poszczególne dni, tygodnie, miesiące, a tym samym każdy rok i całe życie, 
przeżywać w porządku i harmonii, która pozwoli integralnie rozwijać się każ-
dej osobie, budować relacje z innymi, służyć Bogu, ojczyźnie i innym ludziom 
w harmonii religii, historii i natury, jak to określał bł. E. Bojanowski. Chodzi 
również o zachowanie tradycji i zwyczajów danego regionu, kraju. Zamiesz-
czone w  tekście linki stanowią przykład organizacji w  praktyce obchodów/
świętowania danego wydarzenia we wspólnocie osób. Środki elektroniczne 
wykorzystano jako możliwość zobrazowania przeżywania tych wydarzeń i za-
inspirowanie innych do ich organizacji z zachowaniem odniesienia do trady-
cji, zwyczajów i warunków miejscowych.

4. Zatrudnienia dzieci jako forma wychowania przez pracę

Dla właściwego kształtowania osoby od najwcześniejszych lat w  wymiarze 
obyczajowym bł.  E. Bojanowski zalecał zastosowanie różnych zatrudnień 
praktycznych dzieci „ku sposobieniu ich do pracy, nauki i  życia społeczne-
go”20. Duże znaczenie wychowawcze przypisywał pracy i doceniał ją jako śro-
dek wychowawczy. Zarówno teoria, jak i praktyka pedagogiczna potwierdza, 

19. Zob. M. Opiela (red.), Aktualność koncepcji pedagogicznej…, s. 39–41.
20. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 300.
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że „oprócz zabawy i nauki, praca jest ważnym środkiem wychowania, a także 
jednym z jego celów. Wychowanie przez pracę i do pracy skutecznie przyczy-
nia się do pełnego rozwoju osoby, wyrabiania pożądanych cech charakteru 
i  postaw społecznych we wczesnej edukacji. Prowadzi do rozwoju nawyku 
pracowitości, umiejętności i  sprawności celowego działania, wdrażania do 
szacunku wobec pracy swojej i innych. W formie zabawowej, przez prace uży-
teczne, poznawanie zawodów, naśladowanie prac wykonywanych przez do-
rosłych, dziecko sposobi się do przyszłych ról życiowych i pracy. Aktywność 
ta wspiera jego rozwój psychoruchowy, pomaga sprawnie uczestniczyć we 
współpracy z innymi i zastosować poznane normy zachowania, podejmować 
obowiązki służące nie tylko dobru własnemu, ale i wspólnemu”21.

Jednak Bojanowski wpisując „zatrudnienia” w  cały proces wspomaga-
nia ich integralnego rozwoju, jasno zaznaczał, że „ponieważ wiek dziecięcy 
w  swym naturalnym stanie głównie na stanowisku zabaw samodzielnie się 
rozwija, przeto też tylko pierwszy ten stopień nadobnego w zabawie kształ-
cenia jest tu na swym właściwym, normalnym stanowisku, a  dwa następne 
stopnie – zbudowań moralnych i zatrudnień praktycznych – są jakoby dopiero 
odblaskiem przyszłych sfer, w które wiek dziecięcy jeszcze nie wkroczył, a któ-
re już z oddalenia swego odbijają się w obecnym stanowisku jego i przyjmują 
naturę tegoż stanowiska – zmysłową formę poezji. W czasowym też przecho-
dzeniu tychże stopni według dziwnie odpowiednich im pór roku zachowaną 
tu widzimy najpełniejszą poezji harmonię”22.

Wśród zatrudnień wymieniał roboty, które odpowiadały czynnościom wy-
konywanym wówczas w środowisku wiejskim. Dzieci miały się ich uczyć, na-
śladując dorosłych, lub razem z nimi włączać się w ich wykonanie.

„Roboty
Dla dziewcząt Dla chłopców Dla wszystkich

  1. Zagonki. 
  2. Kwiaty w doniczkach. 
  3. Żarenka. 
  4. Pieczenie chleba. 
  5. Pranie, prasowanie. 
  6. Gotowanie. 
  7. Wianki. 
  8. Mleczywo, masło, ser. 
  9. Len itd., przędzenie. 
10. Szycie, snucie, pończochy. 

1. Szorowanie garnków. 
2. Piłowanie drzewa. 
3. Sieci na ryby i ptaki. 
4. Sidła. 
5.  Zasiew i żyta, i lnu. Sprzęt – 

wieniec z tego, święcenie 
kłosów, wymłócenie.

1. Pielenie itd. ogrodu. 
2. Zamiatanie ogrodu. 
3. Skubanka. 
4.  Szarpie. 

wieniec 
wyroby 
wieniec 

21. M.L. Opiela, Wychowanie przez pracę i do pracy we wczesnej edukacji, „Horyzonty Wycho-
wania” 2015, Vol. 14, No. 30, s. 147.

22. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 300.
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Zasiew w wigilię Matki Boskiej Siewnej poświęconym ziarnem. Reszta żyta 
mele się na żarenkach i piecze się chleb na ofiarowanie gościom, jak dawniej 
Kraków posyłał pierwszy bochenek królowi. Słoma do rozściełania na Boże 
Narodzenie, a potem tą słomą obwiązuje się drzewa od mrozu, na wiosnę tę 
słomę się mierzwi na żyto.23

I. Ogród II. Wyroby III. Posługi domowe
1. Grządki kwiatowe, doniczki.
2. Zagonki zbożowe.

  1. Wianki.
  2. Żarenka.
  3. Pieczenie chleba.
  4. Gotowanie.
  5. Mleczywo, masło, ser.
  6. Obrabianie lnu.
  7. Szycie, snucie, pończochy.
  8. Piłowanie drzewa.
  9. Sieci, sidła.
10. Skubanka i szarpie.

1. Pielenie ogrodu.
2. Polewanie.
3. Zamiatanie ogrodu.
4. Obnoszenie jadła.
5. Pranie, prasowanie.
6. Obwiązywanie drzew”23.

Dzielił je na stosowne dla dziewcząt i dla chłopców, a ich wykonywanie mia-
ło na celu wspomaganie nabywania i rozwijania umiejętności praktycznych. 
To przygotowania do pracy w przyszłości, jej sumiennego i odpowiedzialnego 
spełniania. Uzasadniał: „Jeżeli wciąż szczudłasz igiełką, to potem i miotła do 
umiecenia izby ciężką ci się widzi, a jeżeli rydlem będziesz przewracać ziemię, 
to ci będą grabie jak piórko lekkie. I jeżeli wciąż siedzisz w domu z założony-
mi rękoma, to ci będzie ciężko ruszyć się kilka kroków dla posługi bliźniemu 
i łyżkę wody będzie ci trudno mu podać, a jeśli nie dośpisz przy pracy i ręce 
twoje nigdy nie próżnują, to bezsenne czuwania przy chorym nie będzie ci 
trudne i  wszelka posługa snadna. Każda robota oprócz swego zwyczajnego 
biegu ma i swoje uroczyste wykonanie w kształcie obrządku”24.

Inne zatrudnienia jako wykonywana praca były powiązane z  monitor-
stwem, czyli dozorem dzieci młodszych i przewodnictwem im przez starsze, 
organizacją wieczornic i wieczorów świętych, wspólnym czytaniem Żywotów, 
zaprawianiem dzieci do miłosiernych uczynków. Naturalne jest zaangażowa-
nie i opiekuńczość dzieci starszych nad młodszymi, które bł. Edmund nazwał 
monitorstwem, czyli dozorem i przewodnictwem, oraz możliwość prezento-
wania przed nimi bogatych doświadczeń. Dzieci młodsze nie czują się osamot-
nione, wiedzą, że mogą liczyć na starszych kolegów, którzy pomogą i doradzą. 
Uczą się przy tym wyrażania próśb, mają także od kogo przyjmować wiedzę 
i doświadczenie, umiejętności i nawyki. W ten sposób dzieci otrzymują bogatą 

23. Tamże, t. I, s. 569.
24. Tamże, t. I, s. 567.
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i różnorodną stymulację, pogłębiają się kontakty społeczne, dzieci wypraco-
wują sobie różne sposoby komunikowania się z kolegami.

Wspólne dla dzieci w różnym wieku zajęcia, zabawy czy spełnianie obo-
wiązków, jak np. dyżury i wykonywanie prac porządkowych, powoduje, że na-
wiązują serdeczne, przyjazne, pełne zrozumienia kontakty, zarówno pomiędzy 
sobą, jak i nauczycielem. Warto uczyć starsze dzieci, aby pomagały młodszym 
w czynnościach samoobsługowych. Ważne jest jednak, aby uświadomić im, 
że należy tylko pomagać, a nie wyręczać. W ten sposób dzieci zbliżają się do 
siebie i kształtują się ich postawy wpływające na zachowywanie się także w in-
nych środowiskach, nie tylko aktualnie, ale także w przyszłości.

Kształtowanie osobowości dziecka i  jego postawy jako członka grupy 
przedszkolnej nie ogranicza się tylko do relacji z rówieśnikami, lecz dotyczy 
także kontaktów z młodszymi i starszymi kolegami oraz osobami dorosłymi. 
To wpływa korzystnie na jego rozwój, a  zróżnicowanie ze względu na wiek 
sprawia, że dostarczają sobie wzajemnie wielu doświadczeń emocjonalnych, 
społecznych i intelektualnych.

W ujęciu Bojanowskiego, „zatrudnienia” były także powiązane z uroczy-
stościami. Wymieniał tu majówki, Gwiazdkę i  wieniec25. Chodziło o  wyko-
nanie np. ozdób, dekoracji, czynności, które służyły przygotowaniu jakiejś 
uroczystości, realizacji zwyczaju. Edmund Bojanowski sugerował ich celowe 
zaplanowanie i organizację, np.:

„1. Wianki  – splatanie wieńca żniwnego, wianki dla gości, na groby i  na 
ołtarzyk.

2. Pieczenie chleba. Żarenka – korowaj z pieśniami. Chleb z pierwszego 
snopka. Rozdawanie chleba 12. ubogim.

3. Pranie, prasowanie.
4. Gotowanie – kwesta chleba i gotowanej zupy dla chorych. Obiad wielko-

czwartkowy”26.

Praca ukazana w kontekście zabawy (igraszki, gry, tańce), zbudowań (po-
wiastki, przypowieści, pieśni, obrządki), czyli nauki i świętowania, jawi się jako 
jedna z sił dynamizujących proces integralnego wychowania osoby. Chociaż 
w wieku przedszkolnym dziecka dominują zabawy, to jednocześnie pojawiają 
się stopniowo elementy nauki i pracy. Te trzy formy aktywności wzajemnie 
się uzupełniają, a przez całe życie występują łącznie i towarzyszą człowiekowi 
w odpowiednich proporcjach dla etapu jego rozwoju. Poprzez zabawę i nau-
kę staje się on zdolny i  kompetentny do odpowiedzialnego podjęcia pracy. 

25. Zob. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 574–575.
26. Tamże, t. I, s. 568.
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Natomiast bez właściwego docenienia znaczenia zabawy we wczesnym rozwo-
ju i wychowaniu dziecka utrudnione, a nawet mało możliwe, staje się właściwe 
przygotowanie do podjęcia i realizacji przez nie w przyszłości celów i zadań 
powiązanych z nauką i pracą, by służyły jego pełnemu rozwojowi i dobru in-
nych27.

Jan Paweł II w odniesieniu do integralnej wizji osoby ludzkiej mówił: „Praca 
zmienia wykonującego ją, stwarza nowe umiejętności, przysparza nowej wie-
dzy i stwarza nowe potrzeby, zmienia zależności socjalne, samoświadomość 
i tożsamość. Praca staje się środkiem służącym realizacji potrzeb, dokonania 
czegoś i samorealizacji. Konsekwencją takiego sposobu widzenia ludzkiej pra-
cy będzie twierdzenie, że brak pracy spowoduje obciążenia psychiczne i po-
wstanie stanów kryzysowych”28. Zatem wpisanie pracy w  integralny rozwój 
i  edukację osoby należy postrzegać również współcześnie jako niezbędne 
wsparcie w  całożyciowym procesie osiągania dojrzałości ludzkiej. Jej fun-
dament budowany jest we wczesnym dzieciństwie i edukacji, ale ważna jest 
realizacja tego wskazania także w edukacji szkolnej, placówkach opiekuńczo-
-wychowawczych, grupach formacyjnych w relacjach międzypokoleniowych. 
Praca jest uniwersalną wartością, dziełem osobowym, które należy wykorzy-
stać jako środek integralnego rozwoju ważny dla każdej osoby, bez względu 
na płeć, wyznanie, pochodzenie, wykształcenie czy miejsce zamieszkania na 
świecie.

27. Zob. M.L. Opiela, Wychowanie przez pracę…, s. 158.
28. Jan Paweł II, Przemówienie na sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie w 1982 

roku, [w:] tenże, Nauczanie społeczne, Warszawa 1983, s. 155.
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Obrzędowość ochronki 

Opinia metodyczna

W przedszkolach dużą wagę przywiązuje się do uświadamiania dzieciom, że 
w  życiu każdego człowieka najważniejsza jest rodzina. Dlatego też rodzice 
wraz z dziećmi układają, korzystając z różnych technik plastycznych, historie 
rodziny w formie drzewa genealogicznego. Często te prace stanowią dekorację 
sal, korytarzy. Wspólne działanie z dorosłymi przybliża pojęcia: rodzina, ro-
dzeństwo, a nawet pokolenie.

Radość wspólnego tworzenia wzmacnia więź emocjonalną, bliskość i zaufa-
nie do najbliższych. Kształtowanie pozytywnych uczuć w stosunku do rodziców, 
rodzeństwa, dziadków ma wpływ na podejmowanie przez dzieci różnych czyn-
ności na rzecz rodziny.

Wzorem życia rodzinnego są rozmowy z dziećmi, opowiadania, wiersze, 
a w przedszkolach katolickich i na lekcjach religii wzorem życia rodzinnego 
jest Święta Rodzina. Uroczystości z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca, jak rów-
nież Dnia Babci i Dnia Dziadka, są okazją do składania życzeń, podziękowań 
najbliższym za ich troskę i opiekę.

Ważnym środkiem wychowania jest przybliżenie dzieciom historii miej-
scowości, regionu, w  którym mieszkają, a  także budzenie zainteresowania 
obrzędowością opartą na tradycjach narodowych i  ludowych. Pielęgnowa-
nie tradycji odbywa się poprzez aktywny udział dzieci w różnych uroczysto-
ściach regionalnych o charakterze patriotycznym (np. odwiedzanie cmentarzy 
i miejsc uświęconych krwią Polaków, porządkowanie ich, ozdabianie kwiata-
mi i zapalanie zniczy) oraz ludowym (np. dożynki).

IV

s. M. Edyta Piekarz, s. M. Marcelina Zoń, 
s. M. Beata Pałkowska, s. M. Weronika Ortyl, 

s. M. Dorota Gościńska
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Dzieci w przedszkolach mają swoje własne zwyczaje, które wzbogacają ich 
codzienne funkcjonowanie. Mają one często rozbudowaną symbolikę i towa-
rzyszy im radość, śpiew, taniec i wesoła zabawa.

Zwyczaje przedszkolne, które są podtrzymywane i powielane z roku na 
rok, to:
n rozpoczęcie roku przedszkolnego z uroczystym powitaniem dzieci przez 

nauczycieli i wręczeniem np. pluszowego misia, który stanowi substytut 
domu rodzinnego;

n uroczyste obchodzenie urodzin lub imienin wraz ze składaniem życzeń, 
wręczaniem podarunku przygotowywanego przez kolegów i koleżanki 
oraz wspólnym poczęstunkiem i wesołymi zabawami;

n przybliżanie dzieciom tradycji i zwyczajów świątecznych podczas zajęć 
mowy ojczystej (przygotowywanie potraw wigilijnych, ubieranie cho-
inki, odgrywanie jasełek, śpiew kolęd, obdarowywanie się prezentami, 
redagowanie życzeń, zawieszanie gałązki jemioły);

n na zajęciach plastyczno-technicznych wspólne przygotowywanie za-
bawek, łańcuchów i  wykorzystywanie ich podczas ubierania choinki 
w celu wprowadzenia dzieci w atmosferę Bożego Narodzenia;

n wieczór wigilijny z  udziałem rodziców, śpiewanie kolęd, dzielenie się 
opłatkiem i obdarowywanie prezentami;

n jasełka, wspólne występy dzieci z rodzicami, śpiewanie kolęd;
n zapoznanie z  tradycjami Świąt Wielkanocnych: przygotowywanie ko-

szyczków wielkanocnych, malowanie jajek, przygotowywanie upo-
minków dla rodziców, składanie im życzeń świątecznych, dzielenie się 
jajkiem, śmigus-dyngus;

n zakończenie roku przedszkolnego, a więc pożegnanie przedszkola pio-
senką, tańcem, inscenizacją lub przedstawieniem teatralnym.

Pielęgnowanie zwyczajów, tradycji, obrzędowości ma wpływ na kształ-
towanie się osobowości dzieci i wzmocnienie więzi emocjonalnej pomiędzy 
dziećmi ich rodzeństwem, rodzicami, dziadkami i innymi członkami rodzin, 
a także nauczycielami.

Ewa Zielińska, doradca metodyczny
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Wprowadzenie1

Bardzo ważnym środkiem wychowania w ochronce była obrzędowość opar-
ta na tradycyjnych obrzędach narodowych, ludowych i religijnych. Edmund 
Bojanowski twierdził, że „wychowanie jest zachowywaniem obyczajów ro-
dzinnych – ma charakter zachowawczy tych zwyczajów, z których idą obycza-
je”2. Zaproponował więc szereg obrządków odpowiednich do wprowadzenia 
w ochronce, które nie tylko miały przyzwyczajać dzieci do świętowania, pielę-
gnowania zwyczajów i tradycji, lecz także przyczyniać się do kształtowania ich 
osobowości. Zalecał również, by każda ochronka miała swoje własne zwycza-
je, które będzie podtrzymywać. Miały one swój specyficzny charakter, rozbu-
dowaną symbolikę oraz bogatą oprawę artystyczną.

„W Ochronce powinny dzieci pierwej się nauczyć żyć niż czytać, pisać lub 
tp.  – Przeto ważniejsze okoliczności życia, które już i  w  wieku dziecięcym 
niemały wpływ moralny wywierać są zdolne, uwydatniać należy uroczysty-
mi znamionami. […] My wszelkie zdarzenia i okoliczności podobne nie tylko 
za wątek do moralnego pouczenia bierzemy, ale nadto stawiamy je w poczet 
uroczystych obrządków, jakimi przodkowie nasi i lud nasz dotychczas, wszel-
kie ważniejsze chwile rodzinnego życia obchód święci. Zwyczaje takowe silnie 
na wyobraźnię dziecięcą bijące, podnoszą nierównie wyżej wartość moralną 
tychże okoliczności życia i  zewnętrzną formą obrządkową wypowiadają jak 
najdostępniej ich głębsze znaczenie wewnętrzne”3.

Obrzędowość ochronki ubogaca jej codzienne funkcjonowanie, jest bar-
dzo przystępną dla dzieci formą przekazu wartości i przyswajania ich w życiu, 
w czym bardzo chętnie uczestniczą. Przytoczone niżej obrzędy są propozycją, 
którą można wykorzystać w przedszkolu.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w ochronce
n uroczyste powitanie dzieci przez nauczycieli;
n wręczenie nowo przybyłym dzieciom drobiazgu (upominku), przygotowa-

nego przez dzieci starsze;
n Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego.

1. M. Opiela, M. Kaput, E. Piekarz, A. Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik, Program wychowania 
przedszkolnego…, s. 87–90.

2. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. II, s. 709.
3. Tamże, t. I, s. 559.
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Urodziny i imieniny
n podkreślenie dnia imienin lub urodzin dziecka; rozmowa z solenizantem;
n dziękczynna modlitwa dziecka za dar życia, za doznane już łaski;
n wspólna modlitwa dzieci w intencji solenizanta;
n składanie życzeń i wręczenie przygotowanego podarunku przez dzieci;
n poczęstunek słodyczami;
n wspólny śpiew i zabawy.

W dniu imienin lub urodzin dziecko przynosi białą szatkę od Chrztu Świę-
tego. Jeśli takiej nie ma, to zakładamy mu białą „szatkę ochronkową”. Dzień 
ten jest okazją do wspomnienia wydarzenia Chrztu Świętego – momentu, kie-
dy człowiek staje się Dzieckiem Bożym.

Śpiewane pieśni:
„Przez Chrztu Świętego wielki dar”,
„Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz”.

Ozdrowienie
n modlitwa dzieci w ochronce za chorych kolegów i koleżanki;
n modlitwa dzieci za chorych: rodzeństwo, rodziców, dziadków;
n modlitwa dziękczynna dziecka za powrót do zdrowia (dziecko dziękuje 

w obecności innych dzieci; dotyczy to sytuacji, kiedy wraca do ochronki po 
dłuższej, poważniejszej chorobie);

n wspólna modlitwa – wyrażenie wdzięczności Panu Bogu za dar zdrowia.
Praktyka ta jest okazją, by nawiązać do cierpienia Pana Jezusa, zachęcić 

dzieci do łączenia swoich cierpień z Jego cierpieniami i z ufnością zwracać się 
do Niego jako Lekarza duszy i ciała.

Gwiazdka
n słuchanie fragmentów Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa;
n modlitwa za dobroczyńców;
n dzielenie się opłatkiem;
n składanie życzeń świątecznych;
n przygotowanie i wspólna Wigilia z rodzicami;
n śpiew kolęd;
n otrzymywanie prezentów.

Dzielimy się między sobą
n dzielenie się słodyczami i zabawkami przyniesionymi z domu oraz znajdu-

jącymi się w ochronce.
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Wielkopostna jałmużna
n w piątki Wielkiego Postu łączenie czynów miłosierdzia z krzyżem Pana Je-

zusa oraz świadczenie ich wobec bliźnich;
n okazywanie wobec innych czynów mających charakter pokutny, np. rezy-

gnacja z czasu wolnego na zabawę, by odwiedzić osoby starsze, samotne, 
opuszczone.

Baranek
n składanie życzeń świątecznych;
n dzielenie się jajkiem wielkanocnym.

Łączenie Tajemnicy Zmartwychwstania Pana Jezusa z budzącą się do życia 
przyrodą.

Rocznica założenia ochronki
n modlitwa dziękczynna;
n uroczysta Msza Święta;
n przedstawienie lub inscenizacja dotycząca osoby i dzieła bł. E. Bojanow-

skiego.

Zakończenie roku szkolnego
n pożegnanie dzieci opuszczających ochronkę;
n obdarowanie pamiątkowymi upominkami;
n nakreślenie znaku Krzyża Świętego na czole dzieci na znak błogosławień-

stwa;
n uroczysta Msza Święta na zakończenie roku szkolnego.

1. Dzień w ochronce4

„Dzień w ochronce zorganizowany jest tak, by zgodnie z zaleceniem bł. E. Bo-
janowskiego, odzwierciedlał prawdę, że »każdy dzień jest jakoby życie 
skrócone«”5. Plan dnia zawiera więc wszystkie elementy życiu ludzkiemu 
właściwe – praktyki religijne, zabawę, naukę, pracę i stwarza liczne okazje do 

4. M. Opiela, M. Kaput, E. Piekarz, A. Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik, Program wychowania 
przedszkolnego…, s. 78–82.

5. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 440.
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nabywania umiejętności nawiązywania relacji międzyosobowych i kultury za-
chowania.

Wszystkie czynności i treści realizowane w ciągu dnia dostosowywane są 
do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Całość tworzy 
pewien stały rytm i  porządek życia ochronkowego oraz ma walory wycho-
wawcze. Nauczyciel wykorzystuje poszczególne pory dnia dla eksponowania 
treści odnoszących się do życia codziennego, używając odpowiednich środ-
ków i form pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej.

Schodzenie się dzieci i powitanie
§ 10. Reg. Dzieci przychodząc i odchodząc mają się przeżegnać święconą wodą 
z kropielniczki i Pana Boga pochwalić…

Dzieci schodzą się do przedszkola. Czas ten trwa ok. 1–2 godzin.
Przychodząc, witają się z nauczycielem i  innymi dziećmi. Używają także 

pozdrowienia chrześcijańskiego, szczególnie witając się z nauczycielem. Jeże-
li w przedszkolu jest umieszczona kropielniczka z wodą święconą, wchodząc 
czynią znak krzyża. Ze znaczeniem pozdrowienia i żegnania się wodą święco-
ną zapoznają się w czasie katechezy.

Potem uczestniczą w zabawach dowolnych lub organizowanych przez na-
uczyciela.

Nauczyciel w czasie schodzenia się dzieci wita się i rozmawia z przycho-
dzącymi dziećmi i rodzicami. W zależności od sytuacji, pracuje indywidual-
nie z poszczególnymi dziećmi lub w małych zespołach, organizuje też zabawy 
dzieciom, angażuje je w czynności porządkowo-gospodarcze, w których dzieci 
w formie zabawy rozwijają swoje postawy altruistyczne i umiejętności prak-
tyczne.

Nauczyciel codziennie prowadzi zabawy ruchowe.

Modlitwa poranna
§ 14. Reg. …przed obrazem i ze złożonymi rączkami zmówią: Ojcze nasz, Zdro-
waś Maryja i Wierzę i zaśpiewają pieśń: „Kiedy ranne wstają zorze”. Siostra ma 
razem z dziećmi mówić pacierz, klęcząc.
§ 37. Reg. …Tak przy rannym jak i wieczornym pacierzu, mają być modlitwie 
dziatek poruczane różne potrzeby bliźnich, i sprawa wszystkich ochronek.

Gdy dzieci są już wszystkie razem, z  nauczycielem zaznaczają tematykę 
dnia, uzupełniają kalendarz pogody i potem następuje wspólna modlitwa po-
ranna. Nauczyciel modli się razem z dziećmi, podaje intencje i zachęca do tego 
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dzieci. Wdraża dzieci do codziennej, wspólnej modlitwy w  ochronce, także 
spontanicznej, do nawiedzania Najświętszego Sakramentu w kaplicy lub ko-
ściele, dostosowując się do warunków danej ochronki. 

W zależności od warunków modlitwa odbywa się przed śniadaniem dzieci 
lub po nim.

Zabawa
§ 16. Reg. Codziennie więc po pacierzu z rana, najprzód następują zabawy. 
§ 17. Reg. Siostra winna razem się bawić. Czasem trzeba je same zostawić przy 
zabawie, a nieznacznie doglądać, czy się zachowują jak powinny.
§ 21. Reg. Bawić się mają grzecznie, bez krzyku, bicia, popychania. Owszem 
przy zabawach, szczególniej nauczyć się mają, przystojnie stać, chodzić, siedzieć, 
grzecznie prosić i dziękować.

Mając na uwadze to, iż zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka 
i doceniając efekty uczenia się w zabawie i przez zabawę, nauczyciel stwarza 
dzieciom warunki i okazje do zaspokojenia tej ich naturalnej potrzeby. Dzieci 
same organizują sobie zabawy, a nauczyciel czuwa nad ich bezpieczeństwem 
i w razie potrzeby zwraca uwagę na poprawne zachowanie. Czasem nauczyciel 
wychodzi do dzieci z propozycją zabawy, którą organizuje i w której uczestni-
czy, wykorzystując w sposób twórczy czas zabawy, kreuje sytuacje wychowaw-
cze, zwraca uwagę na kulturę osobistą, zachowanie, budowanie poprawnych 
relacji między dziećmi, formy grzecznościowe itp., umiejętnie aktywizuje 
dzieci i ukierunkowuje ich aktywność.

Nauka
§ 22. Reg. Po zabawach następują nauczki…
§ 29. Reg. Siostra ma dzieciom opowiadać różne rzeczy, które koło siebie widzą. 
Zresztą powiastki święte, katechizm, wierszyki, piosenki, poznawanie liter, ra-
chunki, rysunki to jest wszystko czego się uczyć mają.

Nauczyciel organizuje i prowadzi zajęcia zespołowe zgodnie z programem 
wychowania mające na celu integralny rozwój dziecka, wykorzystując różno-
rodne formy i  metody pracy oraz dostosowując je do potrzeb i  możliwości 
dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. Organizuje także zabawy i pra-
cę w małych zespołach w oparciu o zainteresowania dzieci. 

Przywiązuje dużą wagę do pobytu dzieci na świeżym powietrzu – organi-
zuje zabawy na placu zabaw, spacery i wycieczki rekreacyjno-edukacyjne.
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Anioł Pański
§ 32. Reg …w południe zmówią Anioł Pański.

Nauczyciel wspólnie z dziećmi odmawia w południe modlitwę „Anioł Pań-
ski”. Z treścią tej modlitwy i tradycją jej odmawiania dzieci zapoznają się na 
katechezie.

Potem następuje obiad, po którym dzieci młodsze leżakują do czasu pod-
wieczorku.

Starsze dzieci mają zajęcia zorganizowane, najczęściej praktyczne, pracują 
w małych zespołach. Po podwieczorku takie zajęcia mają dzieci młodsze. 

Zajęcia praktyczne
§ 34. Reg. Potem wprawiać się będą do robót różnych. Latem w ogródku do ko-
pania, grabienia, pielenia zagonów…

Nauczyciel organizuje zajęcia, by rozwijać wrodzone zainteresowania i zdol-
ności dzieci oraz wdrażać dzieci do zajęć praktycznych. Stwarza okazje do 
rozwijania różnorodnych umiejętności i nabywania nowych doświadczeń ży-
ciowych. Wykorzystuje przy tym różnorodne okoliczności związane z porami 
roku, świętami, potrzebami życia codziennego, by nadawać znaczenie zwłasz-
cza czynnościom, które nie mają jedynie utylitarnego wymiaru, lecz służą po-
mnażaniu dobra, piękna i rozwijania talentów. 

W godzinach popołudniowych i w czasie rozchodzenia się dzieci do domu 
kontynuowana jest działalność wychowawczo-dydaktyczna.

Praca odbywa się najczęściej w  małych zespołach. Nauczyciel proponuje 
dzieciom aktywności dostosowane do tematyki wynikającej z programu, bierze 
pod uwagę warunki pogodowe i organizuje je w sali lub na świeżym powietrzu. 
W tym czasie odbywają się zabawy i gry dydaktyczne, tematyczne, manipula-
cyjno-konstrukcyjne, pielęgnowanie kącików przyrody (roślin i zwierząt), do-
wolna twórczość plastyczna. Prowadzona jest także praca wyrównawcza.

Jest to również czas na kontakty indywidualne nauczyciela z  rodzicami 
dzieci.

Rachunek sumienia
§ 36. Reg. Po nauce rachunków ma siostra z dziećmi przechodzić ich wszystkie 
sprawy dzienne, jakoby mały rachunek sumienia. Tu dawać im będzie napo-
mnienia, pochwały, przestrogi, pokutki. A w tym wszystkim nie ma się rządzić, 
ani zbyteczną łagodnością, ani zbyteczną surowością, ale miłością serdeczną, 
sprawiedliwością i wyrozumiałością dla maluczkich dziatek.
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Na zakończenie zajęć bądź przy modlitwie „Anioł Pański” nauczyciel po-
dejmuje z dziećmi refleksję nad ich zachowaniem w ciągu dnia. Zwraca uwagę 
na zaistniałe sytuacje, w których razem z dziećmi nazywa to, co było dobrem 
i jest godne uznania, pochwały, nagrody, oraz pomaga rozpoznawać i nazywać 
to, co było złem i jeżeli zachodzi potrzeba – napomina, daje przestrogi i okreś-
la sposób naprawienia złej sytuacji, kierując się dobrem wszystkich dzieci 
i każdego z osobna. Przyjmuje przy tym postawę określoną wyżej przez E. Bo-
janowskiego i rozmawiając z dziećmi, razem z nimi określa sytuacje, nagrody 
i kary. Kształtuje tym samym sumienie dziecka w sposób prawidłowy, uczy 
je samokontroli i samooceny oraz umiejętności przyjmowania konsekwencji 
swych czynów i zachowań. Praktyka ta wymaga stopniowania i uwzględnienia 
możliwości związanych z wiekiem dzieci.

Praktyka codzienna 
§ 26. Reg. Starszym dzieciom i  grzeczniejszym da się dozór nad młodszymi, 
np. jednemu nad trzema, i to będzie odpowiedzialne za tamte.

Nauczyciel uwrażliwia dzieci na potrzeby innych, rozwija w nich postawę 
opiekuńczości poprzez angażowanie dzieci we wzajemną pomoc przy różnych 
czynnościach praktycznych. Dzieci starsze, mocniejsze, zdrowe itd. pomagają 
w  ten sposób dzieciom młodszym, słabszym czy niepełnosprawnym, licząc 
się z  ich potrzebami, dostosowując do nich tempo i pomagając w drobnych 
sprawach. W sposób naturalny wyzwalają się przy tym z właściwego dzieciom 
egoizmu i uczą się postaw altruistycznych.

2. Dni tygodnia w ochronce6

Poszczególne dni tygodnia i ich charakter odnosiły się do treści towarzyszą-
cych ludzkiemu życiu w całej jego złożoności, co znajduje wyraz w działaniach 
wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych. Błogosławiony Edmund Boja-
nowski brał przy tym pod uwagę dyspozycję dziecka do czynnego włączania 
się w  te działania wynikającą z  możliwości rozwojowych oraz rytmu życia 
codziennego. Wychodził z  założenia, że „dziecko nie pojmuje nic, czego by 

6. M. Opiela, M. Kaput, E. Piekarz, A. Kornobis, Z. Zymróz, S. Chudzik, Program wychowania 
przedszkolnego…, s. 82–86.



50 IV. Obrzędowość ochronki

do życia otaczającego lub okoliczności nie przyczepił. Tu nasamprzód rozkład 
zajęć w harmonii z porami roku”7. Takie ścisłe łączenie religii, kultury, natury 
i życia codziennego wpisane w pory roku kalendarzowego i liturgicznego jest 
skutecznym sposobem scalania nie tylko wszystkiego, co składa się na środo-
wisko wychowawcze, w  którym dokonuje się integralny rozwój dziecka, ale 
także wizję życia ludzkiego, którą sobie przyswaja. 

Zgodnie z  tymi treściami i  celem integralnego wychowania dziecka na-
uczyciel używa odpowiednich metod, środków i form działań wychowawczo- 
-dydaktycznych w organizowaniu zajęć w poszczególne dni tygodnia. W nich 
harmonijnie łączą się treści, obrzędy, zabawy i  wszelkie czynności dotyczą-
ce natury, życia domowego, religijnego z życiem codziennym tak, by dziecko 
miało możliwości rozwoju swych zainteresowań, a nauczyciel kształtował jego 
postawy i przekazywał wartości, którymi winno kierować się w życiu. Codzien-
nie nauczyciel razem z dziećmi zaznacza tematykę dnia, uzupełniając kalen-
darz pogody, a następnie przypomina religijny wątek dnia, który wybrzmiewa 
we wspólnej modlitwie porannej i kalendarzu tygodnia. Każdy dzień ma swój 
charakterystyczny klimat wynikający z przypisanego mu patronatu, w którym 
realizowane są poszczególne zajęcia i różnorodne formy aktywności zawarte 
w planie dnia.

Poniedziałek
§ 39. Reg. …po niedzielnym spoczynku u rodziców, wracają dzieci, jakoby z po-
rankiem nowo zaczynającego się tygodnia. A jak każdy dzień zaczynają od za-
baw, tak cały pierwszy dzień tygodnia poniedziałek, mają więcej na zabawach 
i wesołych piosnkach, niż na nauce i robotach przepędzić. Tym sposobem z wol-
ności, jaką miały w niedzielę, nieznacznie przejdą do zatrudnień ochronkowych 
[…]. Ponieważ dzień ten bywa przeznaczony nabożeństwu o Opatrzności Bożej, 
przeto stosowna do tego pieśń nabożna ma być w tym dniu śpiewana, i  latem 
odprawiane z dziećmi przechadzki, w czasie których mają im być pokazywane 
i tłumaczone różne rzeczy, które Pan Bóg z Opatrzności Swojej dla pożytku czło-
wieka stworzył. Zimą zaś do takowych opowiadań można używać obrazków.

Dzień poświęcony Opatrzności Bożej. W poniedziałki nauczyciel uwrażli-
wia dzieci na dostrzeganie darów Bożej Opatrzności w codziennych sytuacjach 
życia oraz pięknie otaczającego świata, przygotowując je krótko do modlitwy 
i podając intencje. Kształtuje w ten sposób postawę wdzięczności wobec Pana 
Boga i ludzi – dobroczyńców, za których dzieci się modlą.

7. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. II, s. 22.
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Więcej w tym dniu jest zabaw niż nauki zgodnie z powyższym uzasadnie-
niem określonym przez bł. Edmunda.

www.siostry.net/obrzedy/obr20a

Wtorek
§ 40. Reg. …mają także jeszcze trwać wesołe zabawy, ale już opowiadania o róż-
nych rzeczach, które dzieci widzą, tłumaczenie obrazków, uczenie się wierszyków, 
i zabawianie się robótkami, ma do poważniejszych zatrudnień zaprawiać. Ponie-
waż zaś wtorek przeznaczony jest nabożeństwu do Aniołów Stróżów, przeto mają 
dzieci w tym dniu śpiewać pieśń nabożną o Aniołach Stróżach, i tegoż dnia ma się 
wybierać pomiędzy dziećmi najgrzeczniejsze na dozorców nad drugimi na cały 
tydzień. A takie dzieci będą się nazywać aniołkami, i każde z nich będzie miało 
pod dozorem troje dzieci, i za ich sprawowanie się będzie odpowiedzialne.

W tym dniu nauczyciel przypomina dzieciom Aniołów Stróżów, zwraca 
uwagę na ich rolę i zadania, jakie mają szczególnie wobec dzieci oraz potrzebę 
naśladowania ich w życiu każdego człowieka. Wybiera dzieci pełniące funkcję 
Aniołów Stróżów. Mobilizuje ich do takich zachowań, które byłyby wzorem 
dla innych.

Błogosławiony Edmund zaleca w  tym dniu równowagę między zabawą 
a nauką, zwracając uwagę na konieczność liczenia się z potrzebami dzieci, ryt-
mem życia i potrzebą stopniowania zajęć, przechodzenia do kolejnych czyn-
ności tak, by dydaktyka nie dominowała nad zabawą, ale z niej wynikała we 
właściwych proporcjach, służąc wychowaniu.

www.siostry.net/obrzedy/obr20b

Środa
§ 41. Reg. W środę, która jest przeznaczona nabożeństwu za dusze zmarłych, 
ustać mają piosenki wesołe, a zabawy tylko cichsze i krótsze odbywać się mają. 
Na to miejsce więcej będzie nauki, a szczególniej opowiadane i przypominane 
będą powiastki Starego Testamentu…

Dzień, w którym w szczególny sposób dzieci pamiętają w swoich modli-
twach o  zmarłych. Odbywa się w  nim mniej zabaw, a  więcej nauki. Dzieci 
pielęgnując pamięć o zmarłych, zachowując zwyczaj modlitwy za ich dusze, 
w sposób obrazowy i obrzędowy zapoznają się z prawdą o życiu, w którym 
śmierć ma swoje miejsce, ale również nabierają powoli świadomości, że nie 
jest ona zdolna zniszczyć dobra, prawdziwej miłości itd. Nauczyciel wspomina 
o tym przy modlitwie porannej, przybliżając dzieciom także prawdę o niebie 
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jako miejscu wiecznego życia i szczęścia. Posługuje się przy tym Biblią – Sta-
rym Testamentem – wykorzystując przystępne opisy postaci i wydarzeń biblij-
nych. Szerzej z tą tematyką oraz zgodnie z możliwościami dzieci zapoznają się 
na katechezie.

www.siostry.net/obrzedy/obr20c

Czwartek
§ 42. Reg. …jako wesoły dzień przeznaczony pamiątce ustanowieniu Najświęt-
szego Sakramentu, dzieci mogą się znowu cieszyć zabawami. W czasie nauki, 
przypominane im będzie życie Pana Jezusa, a szczególniej Ostatnia Wieczerza 
i umywanie nóg Apostołom. Pieśni śpiewać będą o Najświętszym Sakramencie 
[…]. Przy podwieczorku, jeśli dzieci chleb sobie przynoszą niech się między sobą 
na znak miłości łamią tym chlebem, choć po odrobince. Które mogą w tym dniu 
za uproszeniem rodziców, przyniosą do ochronki choć najmniejszą dla ubogich 
jałmużnę, latem jaki owoc, zimą kawałek chleba, albo parę kartofli; a zamówiw-
szy ubogiego, aby w tym dniu odwiedził ochronkę, niech mu dziatki jałmużnę 
złożą.

Dzień, w którym wspominamy pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sa-
kramentu, jest przeżywany bardziej podniośle, w duchu wdzięczności i rado-
ści. W tym dniu przeważają wesołe zabawy. 

Nauczyciel podczas porannej modlitwy czyta dzieciom krótkie fragmen-
ty Ewangelii opisujące to ważne wydarzenie. Wdraża dzieci do wyrażania 
wdzięczności i radości poprzez dzielenie się tym, co posiadają, poprzez kon-
kretne, drobne czyny. Zwraca także uwagę na potrzebę pamięci o  ubogich, 
potrzebujących dobroci i miłości, stwarza również okazje dzieciom, by mogły 
postawy te kształtować w praktyce, by uczyły się dzielić i pomagać w sposób 
bezinteresowny oraz z szacunkiem dla tych, którym pomagają.

www.siostry.net/obrzedy/obr20d

Piątek
§ 43. Reg. …jako w dzień przeznaczony pamiątce Męki Pańskiej ustają wszel-
kie zabawy i piosnki wesołe […]. Jeśli dzieci chleb przynoszą z sobą, ma jedno 
między nimi najgrzeczniejsze zbierać od wszystkich po odrobince na znak postu 
i jałmużny; a z tych kawałeczków zrobioną zupę, zaniesie wybrane do tego dzie-
cię jakiemu choremu albo ubogiemu we wsi…

Po południu o  3-ciej godzinie, chwilę śmierci Pana Jezusa obchodzić będą 
dzieci zupełnym milczeniem…
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Dzień, w którym ze względu na pamięć o Męce Pańskiej dzieci mają moż-
liwość uczyć się stosownego zachowania, powagi i motywacji do dobrych czy-
nów, które są rezygnacją z czegoś, co je kosztuje, ale przynosi dobro innym. 
Nauczyciel wdraża dzieci do drobnych ofiar, wyrzeczeń, poświęceń. Uwrażli-
wia na ludzi chorych i ubogich. Zachęca do odwiedzania ich w domach, robie-
nia miłych niespodzianek, okazywania drobnych gestów miłości.

Wprowadzana jest w tym dniu praktyka „rachunku sumienia”, czyli wspól-
nego zastanowienia się nad zachowaniem dzieci podsumowującego cały ty-
dzień, wzajemne przeproszenie się za wyrządzone zło. Nauczyciel uświadamia 
dzieciom, że wielkim dobrem, które możemy sobie świadczyć nawzajem, jest 
przeproszenie i przebaczenie, dzięki czemu czas odpoczynku w sobotę i nie-
dzielę możemy przeżywać w radości i zgodzie.

Nauczyciel w  modlitwie porannej ukierunkowuje spontaniczne intencje 
dzieci na akty dziękczynienia za to, że Jezus oddał za nas życie, przeproszenia 
Go za brak miłości i zło. W ciągu dnia zwraca uwagę na to, by zabawy dzieci 
były bardziej ciche, przypomina dzieciom o godzinie śmierci Jezusa. Praktyki 
te uczą dzieci właściwych postaw religijnych, ale także umiejętności odracza-
nia czasu zaspokajania potrzeb, wrażliwości na potrzeby innych i konkretnej 
odpowiedzi na nie.

www.siostry.net/obrzedy/obr20e

3. Miesiące roku przedszkolnego w ochronce

WRZESIEŃ
POBOŻNE ŚWIATOWE DOMOWE

n Narodzenie Najświętszej Maryi 
Panny (Matki Bożej Siewnej) – 
8 września

n Święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego – 14 września

n Najświętszej Maryi Panny 
Bolesnej – 15 września

n Św. Stanisława Kostki – 18 
września

n Św. Archaniołów: Michała, 
Rafała, Gabriela – 29 września

n Obrzęd integracji rodzin – 
spotkanie integracyjne dla 
całych rodzin ze społeczności 
ochronkowej. 

n Wspomnienie ważnych dat: 
rocznica wybuchu II wojny 
światowej – 1 września

n Obrzęd rozpoczęcia roku 
przedszkolnego

n Odśpiewanie „Hymnu 
Przedszkola”

n Obrzęd przyjęcia nowych 
dzieci
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I. POBOŻNE

Wspomnienie ważnych dat
Dla bł. Edmunda Bojanowskiego wspomnienia z kalendarza liturgicznego były 
bardzo ważne w codziennej modlitwie. Ukierunkowywały jego zatrudnienia, 
nadawały sens podejmowanych aktywności z różnych dziedzin. To starał się 
przekazać Siostrom Służebniczkom, gdy przygotowywał różne wskazania dla 
Ochroniarek. Obecnie w  naszych ochronkach, za wskazaniem Założyciela, 
podejmujemy także ten kierunek, nadając codzienności poprzez modlitwę, 
opowiadanie pewien „smak”. Wrzesień przynosi kilka takich ważnych dat.

1. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Siewnej) – 8 września
Wspomnienie Narodzenia Maryi jest momentem, kiedy dziękujemy z dzieć-
mi na porannej modlitwie za dar naszego życia i  życia każdego człowieka, 
ujmując także prośbę o to, by każde życie było przyjęte. Wspominając pracę 
rolników, z której każdy korzysta, dziękujemy za hojność Bożej Opatrzności 
i prosimy także o to, by każdy szanował to, co mamy do jedzenia, szczególnie 
codzienny chleb.

Królowa niebios – Matka Boska Siewna
„Zdało się Maryi Pannie przemknąć przez bór i  z  rąk zbójeckich ujść cało; 
wyszła na pole pokrajane miedzą, pokarbowane w skiby, świeżo zorane, a pu-
ste jeszcze i nawet runią niezieleniejące. Jak tu się skryć, kędy uciekać przed 
pogonią?… Dokąd kroki swoje skierować, gdy kaci tuż, tuż z mieczami, krwią 
niemowląt zbroczonymi, pędzą i ścigają Bożą Dziecinę, aby i ona rzezi srogiej 
nie uszła?

Po świeżej roli idzie Maryja Panna z dzieckiem na ręku, a przy Niej Józef; 
potykają się o bruzdy, ale idą, aby dalej, aby spieszniej!… Tchu im w piersiach 
braknie, jednak nie ustają, bo groza za nimi; król Herod ściga. Dopadli do 
miedzy, a za miedzą chłopek pszenicę sieje.

– Pomaga Bóg, miły chłopku! – woła Najświętsza Panna.
– Daj Panie Boże, krasna pani! – odrzeknie siewacz.
– Dziś pszeniczkę siejesz, jutro ją żąć będziesz – mówi doń znowu, a on:
– Szczęśliwaś-by ty pani była, żeby się pszeniczka jutro żąć godziła.
Więc Maryja Panna Jezusa Józefowi na ręce składa, sama się płachtą prze-

pasuje i idzie rolą wzdłuż bruzd zoranych; drobną rączyną drobne ziarno sieje 
a kędy tylko garść zboża rzuci, wytryskują z ziemi strumienie kłosów i falować 
zaczynają: pszenica wzrasta, jak las. Zasiała tak całe pole daleko, daleko aż po 
sam kraniec gruntu i wróciła.
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– Dziś jeszcze będziesz żął!  – powiada z  uśmiechem, bierze Dzieciątko 
Swoje na rękę i odchodzi ścieżyną ku siołu, a chłopek to na cudowne zboże 
spogląda, to na tych troje, którym ziemia posłuszniejsza, niż samemu słońcu, 
to ku niebu patrzy, czy zeń aniołowie nie zlatują i  zrozumieć nic nie może, 
tylko się dziwuje: sen to, czy jawa?…

Aż nareszcie, jakby mu się rozwidniło w głowie, kolanami do ziemi przy-
pada, w grzeszne piersi pięścią łomocze, czołem o ziemię uderza i tylko jedno 
słowo z głębi duszy powtarza:

– Pochwalony!… pochwalony!… pochwalony!…
I żął dnia tego, jak mu Najświętsza obiecała, ale gdy sierpem pszenicę za-

garnął, od lasu drogą królewskie zbiry wypadły z hałasem.
– Hej, hola chłopie!  – hukają nań groźnie  – czy nie szła tędy niewiasta 

z dzieckiem na ręku i ze starowiną?
– Szła – mówi żeniec.
– A kiedy, kiedy? – dopytują.
– A wtedy, kiedym tę pszeniczkę siał.
– Wtedy jeszcze, a teraz już dojrzałą żniesz?… to i ścigać ich dalej próżny 

trud!…
Wrócili z niczym, straciwszy nadzieję, by zdołali dopędzić zbiegów, a Ro-

dzina Święta była już daleko, daleko i Bóg ją dalej bezpiecznie prowadził”8.

Urodziny Matki Bożej:  
www.siostry.net/obrzedy/obr35 

 
2. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września
Tego dnia wyrażamy wdzięczność Panu Bogu za dar Jego miłości, że Pan Jezus 
przez śmierć na krzyżu otworzył nam niebo.

Święto Podwyższenia Krzyża:  
www.siostry.net/obrzedy/obr33 

3. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej – 15 września
W modlitwie polecamy szczególnie te mamy, które cierpią. Dzieci zachęco-
ne wypowiadaniem swoich próśb wymieniają te momenty, w których mama 
była smutna i chętnie modlą się w ich intencjach. Dla mam można wykorzy-
stać modlitwę Strapionej Matki, by zachęcić w ten sposób do powierzenia się 

8. M. Gawalewicz, P. Stachiewicz, „Królowa Niebios”. Legendy o Matce Boskiej, Warszawa 1984, 
s. 38.
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opiece Matce Bożej Bolesnej, w szczególnie trudnych momentach, gdy rodzi-
ny dotyka cierpienie.

Modlitwa matki strapionej do Matki Boskiej Bolesnej
(ułożona przez księdza Karola Antoniewicza – można dać każdej mamie):
O Maryjo, Matko moja! Smutne jest serce moje, Tyś była Matką Boga, a  ja 
matką biednego człowieka, ale zawsze matką. Ty jedna rozumiesz boleść moją 
i dlatego z tą boleścią do Ciebie się uciekam. Naucz mnie, jak mam cierpieć, 
abym w  boleści mojej nie obraziła Ciebie i  Syna Twego, abym nie stała się 
niegodną z Tobą stać i płakać pod Krzyżem Syna Twego! Odpuść mi i wybła-
gaj mi odpuszczenie za te chwilowe smutki, tęsknoty, jeśli w sercu, pomimo 
wiedzy i woli mojej, mogłam Cię obrazić; bo ja nie chcę obrazić Jezusa, Syna 
Twego, nie chcę, nie chcę, nie chcę – powtarzam i wołam z głębi rozranionego 
serca, nie chcę moim rozumem i sercem moim się rządzić; mądrości i miłości 
Twojej oddaję duszę moją, serce moje, myśli, uczucia, wszystkie sprawy moje, 
dzieci moje, męża mego, dom mój, oddaję życie i śmierć moją. Niech się spełni 
na mnie zawsze, wszędzie i we wszystkim najświętsza wola Twoja! Amen.

Matka Boska Bolesna
„Zesłał Bóg Ojciec sen na Najświętszą Pannę, okrutny sen, proroczy sen, w któ-
rym ukazał Jej wszystkie męczarnie jedynego Syna od omdlenia w Ogrojcu 
do przybicia na krzyżu. Widziała, jak Go pojmali zdradzonego przez Juda-
sza i skrępowanego sznurami wlekli przed sędziego, jak Go cierniową koroną 
wieńczyli, jak Go do słupa kamiennego wiązali i znęcali się nad Nim okrutnie, 
jak szydzili z Niego i wyrok śmierci Nań wydali. I widziała Matka boleściwa 
najdroższe dla siebie katusze, kiedy przybity do krzyża konał Jej Syn jedyny 
i kiedy Mu włócznią bok otworzono, a z rany krew z wodą wypłynęła na znak 
śmierci cielesnej. A potem widziała jeszcze, jak z krzyża martwe i umęczone 
ciało zdejmowano i dotykała je własnymi rękoma i na łonie swoim piastowała 
je znowu jak ongi, gdy Jezus Jej dzieciną był malutką, gdy nie miał rąk i nóg 
gwoździami przebitych, cierniami uwieńczonej skroni, a w boku rany głębo-
kiej. I wtedy usłyszała nad sobą głos słodki i czuły:

– Matko, czy śpisz?
Sen pierzchnął, a na jawie stanął przy Niej Syn Jej żywy we własnej swej 

osobie i pytał, o czym marzyła?
– O męczeństwie Twoim i śmierci Twojej, Jezu mój – odrzekła.
– Wszak o tem, matko, prorocy przepowiadali i w piśmie o tem stało od 

dawna, a teraz się wypełni to wszystko na świadectwo Bogu i prawdzie, Matko 
moja umiłowana!
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I wypełniło się wszystko, jako przepowiedziane było; niewinna krew Ba-
ranka Bożego zmyła grzechy świata.

Na Golgocie pod krzyżem stała Matka siedmio-bolesna, stała i ręce łama-
ła, i spoglądała w górę, nad ziemię, jak Syn Jej był wywyższony i nie widziała 
nic, tylko Jego głowę zwieszoną w koronie cierniowej i oczy bielmem śmierci 
zachodzące, i usta posiniałe a drżące błagalnym szeptem ofiary i męczennika 
za katów swoich:

– Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!
Nie widziała tylko, że kiedy konał na krzyżu Pan Jezus przybity, to z piekła 

wyrwało się cale wojsko szatanów: krążyło, jak skłębiona chmura nad krzy-
żem, aby Boską duszę przemocą porwać z rozkazu Lucypera i powlec do nie-
go, niby brankę w niewolę wziętą. Oblegały diabli krzyż i czatowały na ostatnie 
tchnienie Chrystusa, ale zuchwałość ich moc Boska ukarała ślepotą; jak nie-
toperze oślepione na słońcu, tak wysłannicy piekła z rozpaczą i wściekłością 
miotali się w powietrzu, tracąc wzrok i nie mogąc zobaczyć duszy Pana Jezusa. 
Oślepieni rozbijali się o ramiona krzyża i spadali, jak ćmy od płomienia osmo-
lone w otchłań piekielną, wyjąc i tarzając się u stóp Lucypera:

– Nie widzimy Go!… nie widzimy nic!… ślepotą nas poraził!…
Więc sam Lucyper, gniewny, wściekły, straszny, rozwinął skrzydła, pazury 

zakrzywił, poleciał na Golgotę, wzniósł się nad krzyż Chrystusowy i ośmielił 
się na samym jego szczycie uczepić, jak jastrząb, czyhający na gołębia. Trząsł 
się z wściekłości i nienawiści piekielnej, kłami zgrzytał i dyszał żądzą pochwy-
cenia duszy Zbawiciela Pana, usadowiony tuż nad Jego głową świętą i nietykal-
ną. Pan Jezus podniósł oczy po raz ostatni, westchnął i do Boga Ojca zawołał:

– Ojcze w ręce Twoje oddaję ducha mojego!…
A Lucyper spotkawszy gasnące spojrzenie Pana Jezusa, oślepł tej chwili tak 

samo od wzroku Jego, jak poprzednio najśmielsze jego posły oślepły; omro-
czyła go noc ciemna, jakiej nawet piekło w najgłębszych swych czeluściach nie 
kryło, strach go zdjął wielki, sromotny, przygnębiający, puścił krzyż i po omac-
ku schwyciwszy tylko łotra po lewicy Chrystusowej i wisielca Judasza po dro-
dze, runął w otchłań piekielną, gryząc własne pięści z bezsilnej złości i wstydu.

Matka Boska stała pod krzyżem, z najukochańszym uczniem Syna Swego, 
Janem i  z Marią Magdaleną, i płakała… Wtedy jak obłok zerwało się stado 
jaskółek i zaczęło trzepotać w powietrzu skrzydełkami i żałośnie świergotać, 
niby płaczki łkające na pogrzebie:

– Umarł, umarł, umarł!…
Z drugiej strony, jak szary tuman wzbiła się gromada krzykliwych wróbli, 

ćwierkając tamtym na przekór:
– Żyw, żyw, żyw!…
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Słysząc to żydzi, wzięli włócznię i  przebili bok Chrystusowi Panu i  jako 
Matce Boskiej się wyśniło, wypłynęła z  rany krew z wodą. Nad głową Zba-
wiciela ukrzyżowanego splatał się i rozplatał jaskółczy wianek, niby żałobna 
wstęga, a wróbliska przestraszone odleciały i odtąd w dzień św. apostołów Szy-
mona i Judy, diabeł je łapie gromadnie i całymi korcami wsypuje do piekła. 
Z krwi, co ciekła z ran Chrystusowych, wyrosły białe lilie, a od krwawych łez 
Matki Boskiej pordzewiały srebrne i złote listki storczyków, co rosły przy dro-
dze wiodącej na Golgotę; tam zaś, gdzie padły łzy Maryi Magdaleny, wytrysła 
z ziemi stokroć. Męczeństwo, boleść i żal po śmierci Bana Jezusa zapisały się 
na ziemi kwiatami, Bogu na chwałę, ludziom na pamiątkę”9.

4. Św. Stanisława Kostki – 18 września
Życiorys św. Stanisława w  notatkach bł.  Edmunda zajmuje wiele miejsca. 
Z uwagą i precyzją spisał żywot tego Patrona dzieci i polecał modlić się dzie-
ciom do tego orędownika. Podczas porannej modlitwy powierzamy się wsta-
wiennictwu św. Stanisława, aby dzieci wzrastały w miłości i mądrości.

Żywot św. Stanisława Kostki
„Na Mazowszu, we wsi Rostkowie mieszkał bogobojny dziedzic Jan Kostka 
z  małżonką swoją Małgorzatą, którzy z  pomiędzy pięciorga dziatek, to jest 
czterech synów i jednej córki, ostatniego mieli Stanisława, który potem dostą-
pił chwały świętego. Bóg szczerze uczynioną ofiarę przyjąwszy, hojnymi bło-
gosławieństwami obdarzał potem to dziecię. Ojciec Stanisława miewał dom 
pełen zawsze gości, a że był dostatnim i hojnym, dlatego bardzo wielu się do 
niego zjeżdżało do Rostkowa. Kiedy się trafiło, że który z gości, a zwłaszcza 
ludzi żołnierskich, zaczął rozmowę, która mniej uczciwością woniała, mały 
Stanisław zaraz się począł mieszać, rumienić, spuszczać oczy i twarzyczkę, ja-
koby sam się w sobie chciał zakryć. A jeżeli owi goście się nie postrzegli i nie 
przestali ranić skromności niewinnego dziecięcia, wtedy przed swym ojcem 
oczki podnosił ku niebu i nieraz nawet w omdlenie popadł, dlatego też ojciec 
jego, który się w nim serdecznie kochał, skoro spostrzegł, że kto u stołu w takie 
zachodził rozmowy, natenczas albo mowę do czego innego obracał, albo, gdy 
to nie pomogło, jawnie prosił, aby tę łaskę uczyniono małemu Stanisławowi 
i  takich mów poprzestano. Pokazywało się z  tego, jako już natenczas pełen 
był daru czystości, która i w gorętszych, a niebezpieczniejszych latach mło-
dzieńczych w nim trwała i nie rozdzieliła się z nim do samego grobu, dokąd ją 
zaniósł w tej całości, w której na ten świat był wyniósł, i owszem, rosła w nim 

9. M. Gawalewicz, P. Stachiewicz, „Królowa Niebios”…, s. 47.
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ta cnota ze czci serdecznej, którą miał do Matki wszelkiej czystości, Panny 
Przenajświętszej i dlatego kwiatu panieństwa swego tak statecznie bronił, iżby 
żadnym nieuczciwości prochem przykurzony nie był. Jakoż też ta niewinność 
i świętość, tak go całego na wskroś przejmowała, że zdała się nie tylko, rozle-
wać na wdzięcznym obliczu, ale i przez całe ciało, jako świeca przez latarnię, 
jasno świeciła piękność jego ducha. Gdy zaś doszedł lat czternastu i już w na-
ukach, ile było potrzeba, uczynił postępy, rodzic jego posłał go do Wiednia 
z bratem jego Pawłem, dwiema laty od niego starszym, i postarał się o to, aby 
mieszkanie mieli w seminarium, które był założył cesarz Ferdynand i oddał 
w ręce zgromadzenia jezusowego. Znalazł też w owym seminarium Stanisław 
prawie raj na pociechę duszy swojej i trudno wypowiedzieć, jako oczy wszyst-
kich na się obróciła pobożność, niewinność owego młodzieniaszka świętego, 
której się wszyscy przypatrywali. I kiedy albo sam się modlił, albo z drugimi 
w kościele był na nabożeństwie, oczy wszyscy towarzysze zwracali na Stanisła-
wa, tak ich porywała do siebie ona skromność, owo trwanie w nabożeństwie, 
jakoby anioł w niebie przed majestatem Boskim stojący. A sami się w sobie 
zawstydzali, patrząc, cokolwiek czynił, czy w rzeczach duchownych czy w po-
tocznych. 

Teraz patrzmy, jaki żywot był Stanisława w  domu luterskim: rzadko on 
i z niewielu przestawał, bo lubo każdemu bardzo był miłym, nie chciał jed-
nak, aby takim był u każdego. Nie wdawał się w towarzystwo, tylko ze swy-
mi współuczniami i to z tymi jeno, których poznał i wybrał sobie jako dobre 
dusze. Z tymi na czas pewien się zabawiał, ale więcej dla pociechy duchow-
nej niżeli powierzchownej. Albowiem wszystek w Bogu się był zatopił, a jako 
dziwną słodkość miał w swej mowie, tak też równał dzielność w nawodzeniu 
drugich na mowy dobre albo w odwodzeniu od złych i niezbożnych, bo tylko 
dobre mowy z ust jego wychodziły, a tylko dobre do uszu jego wejście miały. 
Ale w domu nie powodziła mu się ta sprawa i nie mógł przyjść do tego, iżby 
mowy świeckie obracał w święte, bo mało co, chyba u stołu, ze swymi przeby-
wał, a i tam chociaż ciałem obecny, duchem jednak był oddalony. Albowiem 
brat i nauczyciel Biliński nie chcieli mów świętych słuchać, zatem on też od 
mów ich niedobrych musiał swe myśli odwracać, co mu było łacno i  mógł 
jako chciał, myśl swą w czym innym zatopić. Częściej niżeli inni ciało Pań-
skie, postem się do niego przyprawiając, przyjmował, co dzień, ile było można, 
dwóch, a czasem i trzech mszy słuchał i nigdy nie wszedł do szkoły, aż wprzód 
nawiedził i głęboką pokorą uszanował Mistrza Boskiego w Najświętszym Sa-
kramencie, i  jego prosił o  błogosławieństwo. To czynił, ze szkoły wracając. 
W domu nie zdało się, aby co innego czynił, tylko się modlił. Przynależy teraz 
obaczyć, jako w tej próbie święty młodzieniec stawał. Od początku, najmniej 
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nie dbając, czy się to będzie bratu i nauczycielowi podobało albo nie podobało, 
czynił tak, jako rzekł św. Ambroży, nie zwinął chorągwi Chrystusowej, aby się 
tym okupił od prześladowania, ale oną rozwinąwszy, poniósł i trzymał odważ-
nie na placu. Dlatego lubo go Paweł upominał, lubo strofował ustawicznie, aby 
się do drugich upodobania stosował, a nie tak sobie wzgardą potrząsał, jawnie 
odpowiadał Stanisław, w te właśnie słowa godne wszelakiej pamięci: Jam się 
nie urodził do rzeczy światowych, ale dla wiekuistych, dla tych chcę żyć, nie dla 
tamtych. Te jego słowa, które czy w smak, czy w niesmak Pawłowi i Bilińskie-
mu były i które mu co raz na oczy wymiatali, on je wszelako co raz im przy-
pominał. Gdy tedy już jakoś około połowy miesiąca grudnia było w 1566 r., 
Stanisław, po części z przyczyny ostrych pokut, po części z nieludzkiego ob-
chodzenia się z nim brata, zapadł w chorobę, w której ciężkie przestrachy na 
jego duszę uderzać poczęły. A  cokolwiek było, Stanisław po trzykroć ujrzał 
widmo srogiego psa jakoby zazdrosnego szatana, który się nań miotał, chcą-
cy go zadławić, i  Stanisław po trzykroć widmo to straszliwe znakiem krzy-
ża św. od siebie odbijał, aż znikło i dusza jego znów wypogodzona zajaśniała 
dawnym weselem i spokojem. Stanisław, rozumiejąc, że już śmierć była bliska, 
w wielkim stąd zostawał smutku i gdy mu ludzie ani chcieli, ani mogli w tym 
zadość uczynić, więc do Pana Boga samego, o pomoc prosząc, obrócił się za 
przyczyną św. Barbary, patronki konających, w której pobożne bractwo był się 
zapisał niedawno. Jakoż jednej nocy, kiedy nauczyciel Biliński przy nim czu-
wał, porwał się na kolana chory Stanisław i rzekł do niego: Pokłoń się, pokłoń 
przed Najświętszym Sakramentem, który mi panna i męczenniczka Barbara św. 
tu obecnemu przyniosła! Ale ów nic w izbie nie widział, jeno że chory, skoro to 
wyrzekł, zaraz się do osobliwej skromności i pokłonienia ułożył i po trzykroć 
wymówił: Panie, nie jestem godzien… I za każdym razem, pokornie w piersi się 
bijąc, a ciało Pańskie w owym widzeniu przyjąwszy, w dziwnie zachwycającą 
przybrał się pobożność.

Orzeźwiony tą niebieską pociechą Stanisław wszystkie myśli obrócił ku 
przygotowaniu się do ostatniej drogi, która go po otrzymaniu tego świętego 
zasiłku jedynie już, jako rozumiał, czekała. Ależ wnet nad wszelkie spodzie-
wanie swoje ujrzał się ku dalszej drodze żywota ziemskiego nagle obróconym. 
Albowiem spłynęło nań drugie niebieskie widzenie, w którym obaczył do iz-
debki swojej wstępującą Matkę Najświętszą z Dzieciątkiem Boskim na ręku, 
która Syneczka swego na łóżku mu posadziwszy, łagodnymi go słowy do za-
konnego żywota w zgromadzeniu jezusowym skłaniała, ku czemu Stanisław 
już z dawna myśl i wszystkie pragnienia swoje obracał. Z widzenia tego prze-
dziwnie na duszy uweselony i na ciele po dniach niewielu ozdrowiał. A tym 
gorętszej ochoty do dawnego ślubu swego teraz nabrawszy i rozumiejąc, iż nie 
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dla czego innego przy życiu został, tylko aby Bogu na służbę się oddał, począł 
zaraz około tego pilno chodzić, aby ustawicznymi prośbami stan sobie zamie-
rzony pozyskać. Zdarzyło się, że zacny i życzliwy mu duchowny, wiedząc już 
o jego cnotach, użalił się nad nim i kazał mu się udać do Augsburga do Piotra 
Kanizjusza, prowincjała, albo do Rzymu, dając mu nadzieję. Było natenczas ja-
koś w pół miesiąca sierpnia roku 1567, gdy Stanisław dostał sobie od jednego 
żebraka sukienkę z płótna grubego i kapeluszek chłopski i tak gotowym będąc 
na drogę, całą noc z Bogiem odprawił na gorącej modlitwie i łzach mnogich, 
upraszając go i Matkę Jego Najświętszą, aby mu była wodzem i przewodni-
kiem w tej pielgrzymce jego. A nazajutrz, skoro się tylko ranne zorze zapalały, 
szedł do kościoła, mszy św. wysłuchał, komunikował i  wziął błogosławień-
stwo, i udał się w drogę, nie mając zgoła nic ze sobą pieniędzy. I zdarzyło się, 
że w onej drodze Stanisława dogonili brat jego i Biliński i obaczyli, ale iż w sza-
tach szedł ubogich a niespodziewanych, więc go też nie poznali ani im w myś-
li postało, aby to on miał być. Stanisław zaś dobrze ich poznał i  jeżeli kiedy 
to natenczas Bogu się polecał serdecznie, i Matkę Najświętszą prosił gorąco, 
aby mu była pomocnicą i obroną, kiedy odebrane od niej natchnienia pełni. 
Stanisław stanął w Augsburgu, ale prowincjała Kanizjusza nie znalazł, tylko 
o nim powiedziano mu, że był stamtąd niedaleko w Dylindze. Co usłyszawszy 
i nic sobie nie wytchnąwszy, zaraz się udał w drogę, tym śpieszniej biegnąc, 
iż tam spodziewał się dosięgnąć końca w upragnieniu swoim. Liczyło Niebo 
kroki i za każdy z osobna zapisywało mu swoją zapłatę, albowiem kroki to były 
pielgrzyma, który czego innego nie szukał, tylko Boga. Jednak chce też Bóg 
w przycięższych próbach żywota przyczyniać nam, pociech i sił ku wytrwaniu. 
Jak oto Stanisławowi, który niedaleko od Augsburga uszedłszy, obaczywszy 
kościół otwarty, a ludzie idą na nabożeństwo, jakoby szli na mszy słuchanie, 
on też poszedł z nimi, mając wolę mszy wysłuchać i świętą przyjąć Komunię. 
Ale nieco pomodliwszy się, obaczy, iż to byli luteranie i ów kościół luterań-
ski, z czego jak mocno się zasmucił, tak też niespodzianie pociechę niebieską 
otrzymał, albowiem obaczył przed sobą jakoby anioła w gromadzie, a jeden 
z nich z głęboką pokorą niósł Najśw. Sakrament i przyszedłszy do Stanisława, 
włożył mu go w usta, co gdy się stało, zaraz aniołowie zniknęli, a święty nasz 
młodzieniec umocniony i posilony na duszy, silniejszym się także poczuł na 
ciele.

Tak tedy, będąc wszystek pełen Boga i  pociech niebieskich, zaszedł do 
Dylingi i zastawszy tamże prowincjała Kanizjusza, otworzył mu serce i my-
śli swoje. Po słowach gorących i duchownych poznał prowincjał moc Ducha 
Św. w nim i dodał mu odwagi, ale jednak dla pewniejszego doznania, nim go 
przyjął, chciał go pierwej wypróbować, mając z doświadczenia to rozumienie 
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o młodych, że miewają ducha bardziej gorącego aniżeli statkującego i wrą jako 
woda, ale póty, póki ją ogień bliski zagrzewa, a gdy ostygną w duchu, jako od-
ważnie co przedsięwzięli, tak łacno o ziemię wszystko uderzają, jakoby więcej 
nie byli tymi, co pierwej. Przeznaczył więc prowincjał Stanisława, aby przy 
tamtejszym seminarium u uczniów posługi domowe odprawował. I Stanisław, 
jak gdyby był od natury na to uczyniony, aby służbę chleba nabywał, tak pil-
no robotę sobie poleconą wypełnia i tak przystojnie, jakby się do niej urodził 
i przy niej urósł. A osobliwie do stołu służąc, tak się pokazywał pokornym, 
tak chętnym i bacznym, gdzie czego było potrzeba, tak posłusznym na znak 
najmniejszy, iż widzieć go była jedyna pociecha i cud. W dzień przed śmiercią 
siły w nim zaczęły upadać i pilnie prosił, aby mu na ziemi umrzeć dopuścili, 
gdzie, gdy go z wezgłowiem złożono, Najświętszy Sakrament po uczynionej 
raz i drugi spowiedzi przyjął i sam na modlitwy czujnie odpowiadał. Na osta-
tek, gdy go pytano, co by go bolało, odpowiedział: Nic mnie nie boli. I drugi raz 
spytano, jeżeliby gotów był na głos Boży z ciała wychodzić, rzekł: Gotowe serce 
moje, Boże, gotowe serce moje! I w jednej trzymając paciorki, a w drugiej grom-
nicę i często powtarzając: Jezus, Maryja, z ciała wyszedł i żyć w Panu Bogu po-
czął. A wtenczas na niebie dzień Wniebowzięcia Najświętszej Panny świtać co 
tylko poczynał i jutrzenka wschodziła, kiedy święty nasz młodzian w poranku 
życia zagasł był na ziemi, a jakoby nowa gwiazda wzeszedł na niebie w otwarte 
aniołów objęcia i w wybrane grono świętych patronów ojczyzny naszej”10.

5. Św. Archaniołów: Michała, Rafała, Gabriela – 29 września 
Wspomnienie Archaniołów łączymy w Ochronkach ze wspomnieniem Aniołów 
Stróżów. O Archaniołach temat podejmowany jest najczęściej na katechezie 
i na zajęciach tematycznych jako ukazanie ich w najważniejszych momentach 
w Biblii.

II. ŚWIATOWE

1. Obrzęd integracji rodzin ze społeczności ochronkowej
Integracja rodzin w różnych Ochronkach odbywa się na wiele sposobów. Są 
to ogniska, tańce, modlitwa, rozmowy przy „ciastku”. Początek roku to dobry 
czas na wspólne inicjowanie różnych imprez okolicznościowych z udziałem 
rodziców. Podczas integracyjnych spotkań nawiązują się piękne relacje, nowi 

10. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 51–77.
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członkowie mogą śmielej zaangażować się w życie ochronki, a także współpra-
ca na wielu płaszczyznach jest owocniejsza.

2. Wspomnienie ważnych dat
1 września  – rocznica wybuchu II wojny światowej11. Wydarzenie bardzo 
ważne dla naszej polskiej historii, nie może w wychowaniu być pominięte. To 
dzień, kiedy dzieci rozpoczynają rok szkolny i katechetyczny, dziękując Panu 
Bogu za to, że mogą się uczyć, rozwijać, gdyż ich rówieśnicy w  1939 roku 
zostali pozbawieni tej możliwości. To istotne, aby dzieciom uświadamiać tę 
prawdę historyczną.

III. DOMOWE

1. Obrzęd rozpoczęcia roku przedszkolnego
Msza święta na rozpoczęcie roku z udziałem Rodziców. 
Modlitwa ofiarowania dzieci przez wstawiennictwo bł.  Edmunda Bojanow-
skiego na zakończenie Mszy świętej:

„Błogosławiony Edmundzie, proszę cię,
Bądź ze mną dziś przez cały dzień.
Być blisko Boga wciąż mnie ucz,
bo to najlepszy do Nieba klucz.
Być dobrym dla wszystkich pomóż mi,
Będę Cię kochać – przyrzekam Ci.
Wstaw się, by Bóg wysłuchał mnie
W sprawach, o które modlę się.
Amen”.

2. Odśpiewanie hymnu przedszkola

3.  Obrzęd przyjęcia nowych dzieci – wręczenie im małych upominków: koloro-
wanka, dodatkowy obrazek.
Jak było w czasach Edmunda Bojanowskiego?
Za czasów E. Bojanowskiego dzieci do ochronki przyjmowane były w mar-

cu, co wiązane było ze wspomnieniem św. Grzegorza, stąd nazwa gregorianki.
Gregorianki – to dawne święto szkolne obchodzone 12 marca (św. Grzego-

rza) w dniu rozpoczęcia nauk szkolnych.

11. https://1wrzesnia39.pl/39p/wstep/8788,Polski-Wrzesien.html [dostęp: 19.01.2022].
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Opis podany przez Bojanowskiego: „Żaka nowego, który się niedawno 
zalecił do szkoły, nazywano gregorianek, dlatego że dawni Polacy niektórzy 
w dzień św. Grzegorza, chwalebnego dzieci nauczyciela, do szkół synów swo-
ich oddawali”12.

Pasowanie na przedszkolaka:  
www.siostry.net/obrzedy/obr04

PAŹDZIERNIK
POBOŻNE ŚWIATOWE DOMOWE

n Św. Teresy z Lisieux. Tydzień 
misyjny – 1 października

n Dzień Anioła Stróża – 
2 października

n Św. Franciszka z Asyżu, patrona 
ubogich i ekologów. Wspólna 
modlitwa za Papieża Franciszka – 
4 października

n Najświętszej Maryi Panny 
Różańcowej – 7 października

n Dzień Papieski – wspomnienie 
św. Jana Pawła II – 
22 października

n Dzień Edukacji Narodowej – 
14 października

I. POBOŻNE

1. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, patronka misji – 1 października
Wspomnienie św. Teresy, „Małej Tereski” związane jest w  Kościele z  tygo-
dniem misyjnym. W naszych dziełach dzieci angażują się w dzieło misyjne po-
przez modlitwę różańcową za misyjne kraje, okolicznościowe dekoracje, także 
kiermasz misyjny, z którego dary są ofiarowane na pomoc misjom. Dzieci uczą 
się w ten sposób wrażliwości na innych, dostrzegają, że są dzieci biedne, które 
potrzebują ich pomocy i że tam nawet niewielka pomoc jest zauważana.

ŚW. TERESA Z LISIEUX
„Ta święta nigdy nie wyjechała na misje, ale stała się ich patronką. Dlaczego 

ta karmelitanka żyjąca za kratami klauzury stała się bliska misjonarzom gło-
szącym Ewangelię na krańcach świata?

12. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. II, s. 340.
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„Mała Tereska” urodziła się 2 stycznia 1873 r. we Francji. Przyszła na świat 
w wielodzietnej i co najważniejsze – świętej rodzinie Martin, jako najmłodsza 
z dziewięciorga rodzeństwa. Jej rodzice zostali beatyfikowani w 2009 r. przez 
papieża Benedykta XVI.

Misyjna tęsknota
Św. Tereska od najmłodszych lat interesowała się misjami. W wieku 14 lat czy-
tała o wyprawach misyjnych i miała wielkie pragnienie wyjazdu, by głosić Je-
zusa tym, którzy Go nie znają. W pewnym momencie zaniechała jednak tych 
lektur, stwierdzając: „Nie chcę czytać więcej. Mam już wystarczająco wielkie 
pragnienie stania się misjonarką: cóż by się stało, gdybym poszerzyła swoje 
aspiracje jeszcze o ten apostolat? Chcę być karmelitanką”. Od najmłodszych 
lat pragnęła oddać swoje życie Bogu. Jej chęć wstąpienia do Karmelu była tak 
wielka, że nie zawahała się błagać o pozwolenie na wcześniejsze przyjęcie do 
nowicjatu samego papieża Leona XIII.

Małe powołanie
Będąc w klasztorze, nadal szukała swojego „małego” powołania. Odkryła je 
w „byciu Miłością” i apostołowaniu pomimo życia za klauzurą. W „Dziejach 
duszy” napisała: „Nareszcie znalazłam moje powołanie, moim powołaniem 
jest miłość. Tak, znalazłam swoje miejsce w Kościele. W sercu Kościoła, mojej 
Matki, będę Miłością, w ten sposób będę wszystkim i moje marzenie zostanie 
spełnione”. Św. Teresa uważała, że każdy – nawet największy grzesznik może 
dojść do świętości „małą drogą”. „Żyjemy w wieku wynalazków, nie ma już 
potrzeby wchodzić na górę po stopniach schodów; u ludzi bogatych z powo-
dzeniem zastępuje je winda. Otóż i ja chciałabym znaleźć taką windę, która by 
mnie uniosła aż do Jezusa, bo jestem zbyt mała, by wstępować po stromych 
stopniach doskonałości”. Życie św. Tereski przeniknięte było modlitwą za ka-
płanów i misjonarzy. Przez wiele lat utrzymywała kontakt listowny z dwoma 
z nich, o których nieustannie pamiętała. Do jednego napisała: „Byłabym na-
prawdę szczęśliwa, mogąc razem z Tobą pracować dla zbawienia dusz. W tym 
celu zostałam karmelitanką, a  nie mogąc być czynną misjonarką, chciałam 
stać się misjonarką miłości i pokuty, jak św. Teresa, moja seraficka Matka”.

Cierpieć za misje
Św. Tereska umarła bardzo młodo, bo już w  wieku 24 lat. Cierpiała przez 
dłuższy czas na gruźlicę, a swoje cierpienie ofiarowywała w intencji kapłanów 
i misjonarzy. Papież Pius XI w 1927 r. ogłosił ją patronką misji, aby „działal-
ność misyjna Kościoła stawała się coraz bardziej skuteczna”. Św. Teresa przed 
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śmiercią obiecywała wypraszanie wielu łask: „Będę kradła. Dużo rzeczy w Nie-
bie zniknie, bo je wam przyniosę. Będę małą złodziejką, będę brała wszystko, 
co mi się będzie podobało”13.

Święta Teresa z Lisieux:  
www.siostry.net/obrzedy/obr31

2. Dzień Anioła Stróża – 2 października
Wspólne świętowanie w społeczności ochronkowej. W tym dniu w ochron-
kach są organizowane różne inicjatywy. Najczęściej spotykaną jest bal Anioła 
Stróża połączony z różnymi zwyczajami, np. rozdawaniem upominków, cho-
dzeniem z obrazkami po ulicach miasta i rozdawaniem obrazków, przypomi-
nając dorosłym o obecności Aniołów.

W tygodniowym kalendarzu wtorek jest dniem, kiedy Siostry z  dziećmi 
modlą się za wstawiennictwem Aniołów Stróżów. Pięknym zwyczajem jest 
wybór Aniołka – jedno z dzieci w danym dniu jest Aniołkiem, który daje do-
bry przykład innym.

„Ponieważ zaś wtorek, przeznaczony jest nabożeństwu do Aniołów Stró-
żów, zatem mają dzieci w tym dniu śpiewać pieśń nabożną o Aniołach Stró-
żach, i  tegoż dnia ma się wybierać pomiędzy dziećmi najgrzeczniejsze na 
dozorców nad drugimi na cały tydzień. A takie dzieci będą się nazywać anioł-
kami i każde z nich będzie miało pod dozorem troje dzieci, i za ich sprawowa-
nie się będzie odpowiedzialne”14.

Dzień Anioła Stróża:  
www.siostry.net/obrzedy/obr06 

3. Św. Franciszek z Asyżu – 4 października
Poznawanie świętych nie jest tylko przeznaczone na czas listopadowy. W cią-
gu roku wielu świętych oręduje szczególnie za dziećmi, które poznają ich ży-
ciorysy, by od nich uczyć się dobrych obyczajów. Święty Franciszek, którego 
wspominamy w październiku, jest tym, który uczy mądrej odpowiedzialno-
ści za przyrodę, stworzony świat. W tym czasie dzieci uczą się, jak szanować 
dzieło Boże – świat, w którym żyją, poprzez konkretne czynności, takie jak: 
oszczędzanie wody i prądu, segregacja śmieci. Treści te przewijają się w wielu 
jednostkach dydaktycznych, ale ich Patron wspominany w tym miesiącu ob-
razuje, jak czynić to według Pana Boga.

13. https://misyjne.pl/misja/ukryta-patronka-misji [dostęp: 19.01.2022].
14. M.L. Opiela (red.), Kompendium edukacyjne…, s. 170.
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„Który święty rozmawiał z  ptakami? Który uśmiechał się nawet wtedy, 
gdy był bardzo, bardzo chory? Który stworzył jasełka i po raz pierwszy przed 
Bożym Narodzeniem postawił przy ołtarzu żłóbek? Oczywiście święty Fran-
ciszek! Urodził się w Asyżu we Włoszech w 1181 r. Jego prawdziwe imię i na-
zwisko brzmi Jan Bernardone, ale w domu nazywano go Francesco, znaczy 
Francuzik, bo bardzo lubił uczyć się języka francuskiego. Przezwisko pozo-
stało mu na całe życie. Pochodził z zamożnego rodu, jego ojciec był bogatym 
kupcem. Franciszek nie chciał jednak żyć tak jak jego rodzina, gdy miał 25 lat 
oddał wszystko co posiadał i „poślubił Panią Biedę”, stając się żebrakiem. Pro-
stotę umiłował do tego stopnia, że został pustelnikiem i służył ludziom jako 
skromny braciszek. Prawdziwe szczęście i wolność osiągnął, naśladując Pana 
Jezusa. Zadziwiał innych swoją niezwykłą radością i  wychwalaniem Stwór-
cy za każdą najdrobniejszą rzecz, pochodzącą od Niego. Po niedługim czasie 
wielu ludzi, widząc jak bardzo Franciszek jest szczęśliwy, przychodziło aby żyć 
podobnie. Święty stworzył dla nich regułę, która mówiła, jak powinni postę-
pować. Reguła ta została zatwierdzona przez Papieża Innocentego III, co dało 
początek narodzinom zakonu braci mniejszych. Wszyscy złożyli śluby czysto-
ści, ubóstwa i posłuszeństwa. Wszyscy żyli w niezwykłej radości i prostocie”15.

Święty Franciszek z Asyżu:  
www.siostry.net/obrzedy/obr45

4. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej – 7 października
Nabożeństwo różańcowe prowadzone w  kościele parafialnym przez dzieci 
i rodziców.

Pięknym zwyczajem w Ochronkach może być rozważanie każdego dnia jed-
nej tajemnicy różańcowej i  odmówienie z  dziećmi dziesiątka różańca. Dzieci 
mogą także podawać intencje ustnie, bądź na karteczkach wypisanych w domu, 
aby wspólnie się modlić. To także okolicznościowa dekoracja religijna.

Modlitwa różańcowa:  
www.siostry.net/obrzedy/obr08

II. ŚWIATOWE

1. Dzień Edukacji Narodowej – 14 października
Obchodzony jest w naszych Ochronkach uroczyście. Dzieci ubrane w stroje 
galowe gromadzą się razem, aby złożyć nauczycielom życzenia. Do tego dołą-
czają się także rodzice.

15. http://www.pasterz.pl/Encyklopedia/Swieci/Swieci.htm#Franciszek [dostęp: 19.01.2022].
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LISTOPAD
POBOŻNE ŚWIATOWE DOMOWE, HISTORYCZNE

n Bal Wszystkich Świętych
n Modlitwa za zmarłych, 

odwiedzanie cmentarza
n Urodziny bł. Edmunda 

Bojanowskiego – 14 listopada
n Uroczystość Chrystusa Króla.

n Jesień – zima n Wieczornica patriotyczna; 
Rocznica Odzyskania 
Niepodległości

n Zapoznanie z historią Polski, 
bohaterami narodowymi

I. POBOŻNE

1. Bal Wszystkich Świętych
Błogosławiony Edmund Bojanowski zalecał, aby dzieci w ochronce poznawa-
ły historię życia świętych, z  jednoczesnym stawianiem ich osób jako wzoru 
do naśladowania. W swoich notatkach zawarł opowiadania i powiastki zwią-
zane z ich życiem, np. o św. Alfonsie Maria Liguori i wiele innych. Obecnie 
w ochronkach dzieci poznają historię życia swoich patronów podczas święto-
wania imienin czy urodzin oraz w listopadzie z okazji Balu Wszystkich Świę-
tych, na który przebierają się za swojego Patrona lub innego wybranego przez 
siebie świętego. W  organizację balu włączają się rodzice poprzez przygoto-
wanie stroju oraz zapoznanie dziecka z wybranymi faktami z życia świętego 
patrona, które dzieci podczas balu opowiadają swoim rówieśnikom.

Św. Alfons Maria Liguori
„Święty Alfons w domu swoich pobożnych rodziców od najmłodszych lat uczył 
się bojaźni Bożej i unikania najmniejszego grzechu. Był bardzo pilny w nauce, 
miły, uprzejmy i  grzeczny wobec innych ludzi. Jego zachowanie świadczyło 
wyraźnie, że miał czyste i bardzo delikatne sumienie, które lękało się nawet 
najmniejszych przewinień. W wieku dziesięciu lat, gdy bawił się z rówieśnika-
mi w swoim ogrodzie, zaczęli grać w piłkę, a gra toczyła się o jabłka. Zupełnie 
przypadkiem Alfons wygrał. Jeden z jego kolegów, zazdroszcząc mu wygranej, 
z gniewem i obelgami oddał mu swoje owoce, ale zarzucił mu, że wygrał nie-
uczciwie, bo licząc rzuty skłamał podając, ile udało mu się trafić. Słysząc to 
niewinny Alfons zarumienił się na myśl o grzechu tego chłopca. Tak się zmar-
twił niesłusznym posądzeniem, że od razu oddał wygrane jabłka i powiedział:

– Czy wy myślicie, że dla kilku jabłek można obrażać majestat Boży? 
Potem odwrócił się i pobiegł w najdalszy zakątek ogrodu. Zdziwieni kole-

dzy stali jakiś czas zmieszani, ale później znowu wrócili do gry, w którą grali 
do późnego wieczora. W końcu przyszło im na myśl, żeby poszukać Alfonsa. 
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Znaleźli go klęczącego przed obrazkiem Najświętszej Panny, który zawsze no-
sił przy sobie i który teraz kolcem ciernia był przypięty do drzewa. Koledzy wi-
dząc tę scenę bardzo się wzruszyli, a chłopiec, który go oskarżył o oszukiwanie 
w grze, patrząc na modlącego się Alfonsa, zawołał:

– Co ja zrobiłem?
I pobiegł szybko do niego, aby go przeprosić. Alfons zaś podniósł się z ko-

lan, wziął swój obrazek i  dołączył do kolegów. Ci zaś, bardzo zawstydzeni, 
z pokorą w sercu i wyciszeni, udali się do domu”16.

Dzień Świętego Patrona:  
www.siostry.net/obrzedy/obr07  

2. Modlitwa za zmarłych, odwiedzanie cmentarza
Każdy dzień w ochronce ma swojego Patrona. Środa jest poświęcona św. Jó-
zefowi. W tym dniu dzieci za jego przyczyną modlą się za zmarłych. W mie-
siącu listopadzie nawiedzają cmentarz oraz modlą się za zmarłych ze swoich 
rodzin. Wspólnie z rodzicami w domu wypisują wypominki i przez cały listo-
pad ze swoimi rówieśnikami modlą się za zmarłych ze swoich rodzin. Jeśli jest 
w okolicy cmentarz wojskowy, siostry z dziećmi porządkują groby żołnierzy 
i nawiedzając cmentarz, zapalają znicze i modlą się za tych, którzy oddali życie 
w obronie Ojczyzny.

„W środę, która jest przeznaczona nabożeństwu za dusze zmarłych, ustać 
mają piosenki wesołe, a zabawy tylko cichsze i krótsze odbywać się mają […].

Latem jeśli cmentarz jest we wsi, będą zaprowadzone na groby. Tam zamiast 
robótek w ogródku, mają naprawić mogiłki, darnią obkładać, kwiatki sadzić, 
polewać, oczyszczać i na cmentarzu zmówią wieczorny paciorek i Anioł Pań-
ski za zmarłych. Zimą w tym dniu mają przypominać sobie swoich krewnych, 
opowiadać o śmierci tych, których pamiętają umierających i zmówią za dusze 
zmarłych paciorek”17.

„Odwiedzanie cmentarza, czyli „Mogiłki” 
Przyłączyć by tu jeszcze można piękny zwyczaj odwiedzania cmentarzy 

i zdobienia kwiatami lub sadzenia kwiatków na mogiłach zmarłych rówieśni-
ków, rodziców, krewnych itp. […]”18.

Modlimy się za zmarłych:  
www.siostry.net/obrzedy/obr29

16. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 800–801, https://siostry.net/
opowiadania/op57 [dostęp: 19.01.2022].

17. Reguła Zgromadzenia Służebniczek Boga-Rodzicy-Dziewicy Niepokalanie Poczętej, Poznań 
1867, Reguły w szczególności §41 (dalej: Reguły w szczególności).

18. M.L. Opiela (red.), Kompendium edukacyjne…, s. 417.
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3. Urodziny bł. Edmunda Bojanowskiego
W swoich notatkach bł. Edmund wypisywał zwyczaje ludu związane ze świę-
towaniem urodzin. Pozostawił także wskazówki co do świętowania urodzin 
dzieci. We współczesnych ochronkach w dzień swoich urodzin dziecko przy-
chodzi ubrane odświętnie i przynosi białą szatkę ze Chrztu Świętego oraz zdję-
cia i pamiątki. W tym dniu dziecko otaczane jest modlitwą całej ochronkowej 
wspólnoty. Podczas świętowania również nie brakuje słodyczy, które dziecko 
przynosi z domu i częstuje „gości”.

Również urodziny bł. Edmunda świętowane są w uroczysty sposób. Dzieci 
przychodzą do ochronki odświętnie ubrane, spotykają się na wspólnej modli-
twie, podczas której modlą się za wstawiennictwem bł. Edmunda i polecają 
swoje intencje. Przypominana jest historia życia Założyciela ochronek, kon-
kursy plastyczne, śpiew piosenek czy przedstawienia związane z postacią bło-
gosławionego. W plan urodzinowego spotkania wpisany jest również słodki 
poczęstunek.

Urodziny
„Co do obchodzenia urodzin znajdujemy w życiu naszych przodków zwy-

czaj nader piękny. […] Stosownie do tego zwyczaju dzieci w ochronie święcić 
urodziny swoje mogą w ten sposób. Starsze dzieci, które już są zdolne pewnego 
zarobku, z własnej pracy poświęcają co rok w dniu swoich urodzin lub imienin 
pewną część z tego na zakupienie tylu kukiełek lub kawałków chleba, ile lat 
liczą. Chleb ten składa się na stole pod krzyżem. Zgromadza się ilość ubogich 
odpowiednią liczbie lat dziecięcia i skoro kapłan lub kto inny z przełożonych 
objaśni dzieci ze znaczeniem tego obchodu oraz da naukę dziecięciu, którego 
urodziny na ten dzień przypadły, wtenczas dziecię to klęka przed wizerun-
kiem Zbawiciela i mówi głośno modlitwę, w której dziękuje Bogu za doznane 
już łaski i  ślubuje pełnić zwyczaj niniejszy przez całe życie. Reszta dzieci te 
same dzięki i życzenia w krótszej osnowie powtarza chórem, aż po skończonej 
modlitwie składają na skronie owego dziecięcia wianek z tylu także kwiatków, 
ile lat liczy, a ono chleby ubogim na zakończenie obrządku rozdaje. Zwyczaj 
ten młodszym dzieciom staje się silną pobudką do pracy, która tylko daje im 
prawo do tak miłego obchodzenia swoich urodzin”19.

Świętujemy urodziny bł. Edmunda:
www.siostry.net/obrzedy/obr22
www.siostry.net/obrzedy/obr23

19. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 559–560.
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4. Uroczystość Chrystusa Króla
Przed niedzielą Chrystusa Króla dzieci przygotowują proporczyki. Podczas 
niedzielnej mszy świętej (tam, gdzie jest to możliwe) w czasie uroczystej pro-
cesji dzieci wchodzą z proporczykami, śpiewając z ludem pieśń Chrystus Wo-
dzem. Jest to sposób  – jak zalecał bł.  Edmund  – świętowania uwydatniony 
uroczystymi znamionami.

„Jest to owo »dziecinne wprawdzie, ale już żywotne kojarzenie świato-
wych jawów i zaświatowych tajemnic«, które jak na najdrobniejsze stosunki 
życia naszego rolniczego ludu rozprowadzone widzimy, tak też za podstawę 
pierwotnego rozwijania dzieci w  ochronkach przyjęliśmy, zwłaszcza że cała 
ta obrzędowość domowa zgadza się zupełnie z porządkiem roku kościelnego. 
W ochronie powinny dzieci pierwej się nauczyć żyć, niż czytać, pisać. Przeto 
ważniejsze okoliczności życia, które już i w wieku dziecięcym niemały wpływ 
moralny wywierać są zdolne, uwydatniać należy uroczystymi znamionami. 
[…] My wszelkie zdarzenia i okoliczności podobne nie tylko za wątek do mo-
ralnego pouczania bierzemy, ale nadto stawiamy je w poczet uroczystych ob-
rządków, jakimi przodkowie nasi i  lud nasz dotychczas wszelkie ważniejsze 
chwile rodzinnego życia święci. Zwyczaje takowe, silnie na wyobraźnię dzie-
cięcą bijące, podnoszą nierównie wyżej wartość moralną tychże okoliczno-
ści życia i zewnętrzną formę obrządkową, wypowiadają jak najdostępniej ich 
głębsze znaczenie wewnętrzne”20.

Króluj nam Chryste!:  
www.siostry.net/obrzedy/obr46

II. ŚWIATOWE

1. Jesień – zima
W ochronce dzieci poznają cechy charakterystyczne dla jesieni, podziwiają 
piękno jesiennego krajobrazu oraz uczą się wdzięczności za piękno stworzo-
nego przez Pana Boga świata i  Jego Opatrzność nad nim. Jesienią dziękują 
za dary lasu, ogrodu, sadu. Uczą się wdzięczności za otrzymywane dary oraz 
szacunku do pracy ludzi, dzięki którym je otrzymujemy. Odkrywają sposoby 
spędzania czasu, szczególnie jesienią, kiedy pogoda często jest deszczowa. Jest 
to czas refleksji, częstszego czytania Biblii – szczególnie Starego Testamentu. 
Jesień – szczególnie ta późniejsza – oraz zima są okazją na odkrywanie tego, co 

20. M.L. Opiela (red.), Kompendium edukacyjne…, s. 401.
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wewnętrzne, duchowe; to czas wspomnień o tych, co już odeszli i nie ma ich 
z nami, do modlitwy za nich.

„Do powyższych szczegółów dodać można, że nazwy pór roku, według 
których dzielą się nasze pierwiastki wychowawcze, mają takie znamiona w po-
wyższych szczegółach wymienione, tj. że letnie pory noszą nazwy od zewnętrz-
nego świata wzięte, a zimowe już wewnętrzny wskazują kierunek życia”21.

„Lud i dziecko nie pojmuje nic, czego by do życia otaczającego lub okolicz-
ności nie przyczepił. Rozkład zajęć powinien być w harmonii z porami roku. 
[…]

Obrazy  – Cienie, historia Starego Testamentu w  jesieni, adwencie: paź-
dziernik, listopad, grudzień. Nowy Testament: styczeń, luty, marzec. Dnia 
coraz przybywa ze Zmartwychwstaniem i natura zmartwychwstaje. Zabawy 
wszystkie prawie przypadają na lato, jest też to pierwotne życie pośród natury, 
w ogródku. Zbudowania już się nie trzymają większych oddziałów czasu jak 
zimą, ale tygodniowo przywodzą pamiątki głównych wypadków podług po-
rządku Kościoła – w poniedziałek Wszystkich Świętych itd. Chwilowe jakoby 
powtarzanie tego, co przez dłuższy czas zajmowało zimą”22.

Z Bożej Opatrzności żyjemy:  
www.siostry.net/obrzedy/obr37 

III. DOMOWE, HISTORYCZNE

1. Wieczornica patriotyczna
Edmund Bojanowski w  notatkach pisze o  wieczornicach, podczas których 
w adwencie lud gromadził się, aby aktywnie spędzać długie jesienne wieczory, 
na drobnych pracach, rozmowach, opowiadaniach i śpiewie.

Obecnie w  ochronkach w  listopadowy wieczór organizuje się dla dzieci 
i rodziców Wieczornicę Patriotyczną połączoną ze śpiewem pieśni patriotycz-
nych. Podczas spotkania przypominane są dzieje naszej Ojczyzny związane 
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wieczornice mają formę przed-
stawień, montaży słowno-muzycznych, scenek historycznych, w których biorą 
udział dzieci i rodzice.

Jedną z form świętowania 11 listopada jest organizowany w ochronce Dzień 
Małego Polaka. W tym dniu dzieci przychodzą ubrane na biało-czerwono. Jest 
to świąteczny dzień, na który jest przygotowywana okolicznościowa dekoracja 

21. Tamże, s. 429.
22. Tamże, s. 177.
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ukazująca nasze symbole narodowe: flagę i godło Polski. Dzieci wspólnie z na-
uczycielami i pracownikami przedszkola śpiewają hymn narodowy. W zależ-
ności od regionu dzieci tańczą narodowe tańce, deklamują wiersze i śpiewają 
patriotyczne piosenki oraz modlą się w intencji Ojczyzny.

„Lud wieśniaczy przy całodziennej pracy, przy ciągłych, mozolnych życia 
swego zatrudnieniach, potrzebuje wytchnienia, niekiedy dłuższego wypo-
czynku, żeby i siły zmęczone pokrzepić, i myśl skołataną orzeźwić, obudzić się 
z uśpienia. Przerwy te są chwilowe, nie samym zabawom poświęcone, w nich 
się corocznie odnawiają wspomnienia dawnej ich narodowości zatrudnień, 
zwyczajów lub pamiętnych przygód przed wiekami zdarzonych, w nich starsi 
przelewają w serce młodych potrzebne rady, przestrogi i naukę – słowem – 
swoją cywilizację.

Dlatego to i  zwyczaj przestrzegania świętych wieczorów wielką w  tym 
względzie przynosi korzyść. Jest to właśnie pora schadzek, zebrani na poga-
dankę przysłuchują się rozmowom starych, znanych z rozumu i doświadcze-
nia, grają w gry, zadają sobie zagadki, których mnóstwo jest niewyczerpane 
lub śpiewają pieśni orzeźwiające, »bo serce człowieka wino rozwesela, ale pio-
senka jest dla myśli winem«. Słowem, przez obcowanie i wymianę wiadomości 
postępują na drodze jakiego bądź ukształcenia”23.

„11. Jadwiga ofiarująca swoje kosztowności („Przyjaciel Ludu”, R. 14, nr 50). 
Władysław Jagiełło po bitwie pod Grunwaldem (tamże).

12. Pieśni historyczne naśladować by wypadało z urywków dawnych, ja-
kie nam pozostały. Obraz Pieśni historyczne Wójcickiego w Literaturze polskiej 
(t.  I), tudzież jego Obrazy starodawne: o  pieśniach historycznych. Myśl po-
dobnego naśladowania miał już Brodziński; w tym duchu zaczął pisać W. Pol 
swoją Szajne-katarynkę i kilku innych za nim.

Podobny rodzaj piosenek historycznych przydałby się do obeznania dzieci 
z historią krajową przy latarni magicznej podczas wieczoreńków albo prapra-
duszek”24.

2. Zapoznanie z historią Polski, bohaterami narodowymi
Zapiski bł. Edmunda Bojanowskiego zawierają wiele treści związanych z hi-
storią naszej Ojczyzny, ukazują rolę bohaterów narodowych jako wzorów 
wychowawczych dla rozwijania patriotyzmu. Podczas zajęć wychowawczo-dy-
daktycznych dzieci stosownie do grupy wiekowej zapoznają się z niektórymi 
wydarzeniami z historii Polski oraz bohaterami, którzy w różnorodny sposób 

23. Tamże, s. 450.
24. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. II, s. 382.
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służyli Ojczyźnie i  walczyli o  jej wolność. Na zajęcia zapraszani są również 
goście, np. nauczyciele historii, pracownicy muzeów regionalnych, harcerze.

Święto Niepodległości:
www.siostry.net/obrzedy/obr32
www.siostry.net/obrzedy/obr30
www.siostry.net/obrzedy/obr18

GRUDZIEŃ
POBOŻNE ŚWIATOWE DOMOWE

n Adwent: roraty, postanowienie 
adwentowe

n Spotkanie ze Świętym 
Mikołajem – 6 grudnia

n Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny – 8 grudnia

n Tradycje bożonarodzeniowe 
(spotkanie wigilijne)

n Jasełka

n Ubieranie choinki, pieczenie 
pierników, wykonywanie 
ozdób świątecznych

n Zima

n Posypywanie ptaszkom 
(Kolęda dla ptaszków)

n Śnieżki (śniegowe bałwany)

I. POBOŻNE

1. Adwent: roraty, postanowienia adwentowe
Adwent to czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, radosny czas 
oczekiwania na Boże Narodzenie. Na ten czas ochronce przygotowywana jest 
okolicznościowa dekoracja, która pomaga przezywać czas oczekiwania. Dzieci 
robią postanowienia adwentowe – w ochronce i w domu z rodzicami, „zbiera-
jąc” dobre uczynki na Urodziny Pana Jezusa. Wykonywane są lampiony, które 
dzieci zabierają do domu, by razem z rodzicami iść z nimi na roraty.

„Pory zimowe odpowiadają letnim: adwent jest wiosną duchowną. W wioś-
nie ziemia była zasiana kwiatami, w adwencie niebo gwiazdami kwitnie. Wie-
czornica – jutrzenka (symbol Najśw. Panny u ludu) w Kościele siódma świeca 
w roratach polskich. Gody są porą wianków duchownych, modlitwy, pieśni, 
kolędy, pastorałki”25.

„Przez adwent izba ochronkowa i  ołtarzyk ogołocone będą z  wszelkich 
ozdób, tylko co sobotę, cały dzień przed Najświętszej Panny palić się będzie 
(jeżeli można) maleńka lampeczka.

25. M.L. Opiela (red.), Kompendium edukacyjne…, s. 434.
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Zabawy wesołe i głośne ustaną, a nastaną ciche i spokojne, np. różne usta-
wianie z klocków, a szczególnie, niby budowanie szopki gwiazdkowej.

Nauczki rozpoczynać się będą zawsze od nabożnej pieśni adwentowej 
o Najświętszej Maryi Pannie, jak jest zwyczaj przy schadzkach wieczornych 
w adwencie. Piosnki za wesołe w tym czasie ustają. Opowiadane będą dzie-
ciom powiastki ze Starego Testamentu, począwszy od wygnania Adama i Ewy 
z raju, ponieważ cztery niedziele są przedstawieniem czterech tysięcy lat od 
stworzenia świata do Narodzenia Pańskiego. W czasie tym przy małej liczbie 
zabaw cichych ma być więcej nauki. Tu też dzieci będą się uczyć poznawa-
nia liter, ćwiczyć w rysunkach, i na miejsce opowiadań latowych o stworzeniu 
świata, gdzie dzieci poznawały drzewa, zwierzęta itd., teraz będą im z pokazy-
waniem na obrazkach opowiadane rzemiosła, które ludzie po wygnaniu z raju 
wymyślać zaczęli, i o których mogą się teraz dzieci dowiadywać, z rozpatrywa-
niem się w izbie tak, jak o stworzeniu świata w ogródku, i na przechadzkach 
polnych dowiadywały się w czasie lata.

Na robótki mało będzie zostawać czasu, ponieważ dnie w adwencie naj-
krótsze. Zajmować się więc będą dzieci tylko łupaniem grochu, dobieraniem 
ziarn z  pomieszanego zboża, i  skubaniem opłatków na odzież dla najuboż-
szych dzieci, jakoby przygotowaniem pieluszek dla Dzieciątka Jezus […]”26.

Adwentowa Msza Święta:  
www.siostry.net/obrzedy/obr17

2. Spotkanie ze Świętym Mikołajem – 6 grudnia
Kiedy wspominamy Świętego Mikołaja, jest okazja do ukazania tego patro-
na jako wzoru do naśladowania i dzielenia się z innymi. Jest to czas radości 
z  otrzymanych podarunków, ale również sposobność obdarowania innych 
i dzielenia się. W czasach bł. Edmunda – jak zostało zapisane w jego notat-
kach – obchodzono gwiazdkę, podczas której obdarowywano dzieci skrom-
nymi niespodziankami: jabłuszkiem, orzeszkiem czy pierniczkami. Warto 
również i teraz zwrócić uwagę na uczenie dzieci radości nawet z tego, co małe, 
oraz wdzięczności (słowo „dziękuję”) dla tych, którzy podarunki wręczają 
oraz za otrzymywane dary.

„Uroczystością zakończającą adwent jest gwiazdka. Ołtarzyk ma być ile 
można ustrojony w choiny ze stoczkami. Na ołtarzyku ustawiona szopka po-
kryta słomą ze sprzątnionych przez dzieci zbóżek w ogródku. Pod szopą ma 
stać żłóbek lub mała kolebka z Dzieciątkiem Jezus. Pod ołtarzykiem złożony 
będzie snopeczek z tej samej słomy i drugi z sianka. Śpiewanie kolęd rozpocz-

26. Reguły w szczególności, § 58–61.
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nie uroczystość, potem nastąpią zapytania z katechizmu, z powiastek świętych 
i opowiadanie Narodzenia Pańskiego. Dalej będą obdzielone dziatki darami 
gwiazdkowymi: jabłuszkami, strucelkami, orzeszkami i  pierniczkami, a  na 
koniec odbędzie się łamanie opłatkami, pomiędzy wszystkimi przytomnymi 
gośćmi i  dziećmi. Ma być także zachowany starodawny zwyczaj, aby garść 
z owego sianka z opłatkiem była podana bydlątku, przyprowadzonemu przed 
próg domu”27.

Spotkanie ze św. Mikołajem:  
www.siostry.net/obrzedy/obr19 

3. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia
Błogosławiony Edmund był wielkim czcicielem Matki Bożej. Z  tego też po-
wodu uczynił Maryję Patronką założonego przez siebie Zgromadzenia. Sio-
stry Służebniczki w tym dniu obchodzą swoje święto patronalne. Jest to czas 
wspólnego świętowania z rodzinami z ochronki, uczestnictwa we Mszy świętej 
i wspólnej modlitwie.

Z Niepokalaną czekamy na Jezusa:  
www.siostry.net/obrzedy/obr42 

4. Tradycje bożonarodzeniowe (spotkanie wigilijne, jasełka)
Słuchanie fragmentów Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa, modlitwa za do-
broczyńców, dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń świątecznych, przygo-
towanie i wspólna Wigilia z rodzicami, śpiew kolęd, otrzymywanie prezentów. 
Przygotowanie jasełek wspólnie z dziećmi i rodzicami.

Życzenia na Boże Narodzenie:  
www.siostry.net/obrzedy/obr14 

Spotkanie wigilijne:  
www.siostry.net/obrzedy/obr15 

Notatki o Wigilii Bożego Narodzenia
1. „Wieczorem przed Narodzeniem Pańskim karmił gospodarz dobytek swój 
potrawami na Wigilię sporządzonymi. Wyprowadzał go ze stajni i wodził po 
kolędzie w izbach swej chaty, ściśle przestrzegając tego, żeby wtedy nikt z do-
mowników nazwisko wilka nie wymienił, bo inaczej szkodziłby tenże bydłu 
przez rok cały. Wysyłał czeladź po wodę pod młyńskie koło, przykazawszy jej, 
żeby podołek od koszuli trzymała w zębach. Przyniesioną tą wodą pokrzepia-

27. Reguły w szczególności, § 62.
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no dobytek, zarzucając ów podołek na głowę. Po czym dziewki, przewróciw-
szy koszule swoje na nice i posmarowawszy ciało umyślnie na to sporządzoną 
maścią, siadywały na ożóg, a udając czarownice, wyskakiwały z izby średnim 
oknem chaty. Jeździły na owym ożogu po granicach gospodarskiej roli, a nio-
sąc z sobą wymiecione z chaty śmieci, niby to czary, zakopywały je na miedzy. 
Rej między dziewkami wiodła gospodyni domu”.

2. Do naszych dni trwał jeszcze zwyczaj, że w Wigilię Bożego Narodzenia 
dawano bydłu rogatemu śledzie, opłatki jako zwykłą strawę wigilijną.

3. W Wigilię Bożego Narodzenia u każdego gospodarza stół jest sianem 
zasłany, a w kącie świetlicy stoi snop żyta, który aż do Trzech Króli nietykany 
bywa. W dniu tym, jeśli gospodarz ma ogród, sam lub żona albo które z jego 
dzieci boso i w jednej koszuli biegnie w największym pędzie do sadu i drzewo 
owocowe częścią tego snopa okręca. Ma to być jedyny środek, żeby drzewo 
nie lękało się najtęższych mrozów, a było tyle płodnym i tak obfite dało owoce 
w rok następny, jak jest obfite zboże, którym go okręcają.

4. Właściwe naszemu ludowi łączenie tajemnic religijnych z tajemnicami 
natury odsłania się w powyższym zwyczaju w sposób najpiękniejszy. Słoma 
w Wigilię Bożego Narodzenia, postawiona w ubogiej izbie wieśniaczej, przy-
pomina równie ubogą szopkę betlejemską. Wieśniak, patrząc na ową słomę, 
która była jedyną od zimna osłoną nowonarodzonego Dzieciątka Jezus, po-
czuł jego dotkliwą nagość i nędzę, pragnąłby z nim choć na chwilę podzie-
lić przykrość zimna, które go przejmowało, doświadczyć na sobie, aby tym 
głębszy udział w sobie wzbudzić i uprzytomnić to wspomnienie, więc zrzuca 
z siebie odzież i staje boso, w jednej koszuli i dzieciom toż samo czynić każe. 
A biorąc słomę, bieży do sadka, aby nią owiązać i obtulić nagie drzewiątka 
owocowe, jak niegdyś słoma otulała święte Dzieciątko, z którego miał wyróść 
dla świata owoc zbawienia. Jakże to żywe przejęcie się religijną pamiątką, jakie 
rozprzestrzenienie współczucia, jaki w tym wyraz dziecięcy i anielski prawie 
widzieć po śniegu boso i w koszuli biegnące z wiązkami słomy dziewczęta lub 
dzieci, aby nagie drzewka przed mrozem otulić, a czyniąc im tę przysługę, do-
świadczać wraz na sobie przykrości mrozu, który im dokucza”28.

„Wychowanie dzieci u naszego ludu, nosząc na sobie przeważnie cechę re-
ligijną, jest ciągłym naśladowaniem Świętej Rodziny. Całej pierwszej młodości 
dziecięcia stawia za wzór jedyny Dzieciątko Jezus. A nawet matka lub która 
z domownic raz do roku przynajmniej ośmiela się nawiedzić dziecię w postaci 
Maryi, przebrana za Gwiazdkę, wraz ze starym Józefem. Sny o spadającej na 
podwórek jasności uprzedzające rodziców o mającym się narodzić dziecięciu, 

28. M.L. Opiela (red.), Kompendium edukacyjne…, s. 411–412.
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kładzenie nowo narodzonego dziecięcia na sianie, Wigilia Bożego Narodzenia 
z  wieczerzą o  gwiaździe, z  kładzeniem siana, słomy pod stołem itd. dowo-
dzi ciągłego pragnienia ku naśladowaniu w życiu domowym Świętej Rodziny 
[…]”29.

Śnieżki
„Dawniej, kiedy ludzie zachowywali różne pobożne zwyczaje, od dnia Boże-
go Narodzenia wszyscy świętowali wieczory, ponieważ Pan Jezus narodził się 
w nocy. Nikt więc już wtedy nic nie robił, nikt nie prządł, nie rąbał drzewa, za 
to dzieci i dorośli bawili się przy szopce, przygotowywali jasełka, śpiewali ko-
lędy o małym Panu Jezusie. W pewnym domu w jeden z takich świątecznych 
wieczorów, matka siedziała ze swoimi dziećmi przy stole i pokazywała im ob-
razek, który przedstawiał Najświętszą Panienkę z malutkim Panem Jezusem 
na osiołku uciekających do Egiptu oraz św. Józefa, który w dużym kapeluszu 
i z wysokim kijem prowadził osiołka. Po ich obu stronach leżały zaś wywróco-
ne jakieś pogańskie bałwany. Dzieci z uwagą patrzyły na obrazek i z zacieka-
wieniem słuchały matki, która tak im opowiadała:

– Widzicie, moje dzieci, powiadają, że jak Najświętsze Dzieciątko wjechało 
do jakiegoś pogańskiego kraju, to tam gdzie tylko rączką skinęło, przewracały 
się pogańskie bałwany! 

– A co to jest bałwan? – pytały dzieci.
– Kiedyś ludzie, którzy jeszcze nie znali prawdziwej wiary i w byle co wie-

rzyli, tworzyli sobie różne figury, którym oddawali cześć. Zresztą do dziś są 
tacy, którzy wierzą w  jakieś gusła, czarownice, które na miotłach latają czy 
inne zabobony. Zapamiętajcie to sobie, moje drogie dzieci, żebyście od małego 
nigdy w takie rzeczy nie wierzyły, tak jak malutki Pan Jezus, który gdzie się 
obrócił, to przed nim ta pogańska wiara upadała. 

Następnego dnia dzieci, pamiętając przestrogę, wybiegły na śnieg lepić 
bałwany jako figury. Zamiast oczu wsadzały węgle, na głowy doczepiały rogi, 
a zamiast rąk stare miotły. Potem rozbijały je, rzucając w nie bryłami śniegu 
i wołały:

– Hej! Przewracamy bałwany jak Pan Jezus mały.
Dzieci wyśmiewały się z  czarów i  wcześniejszych swoich przesądów. 

Wkrótce i przed innymi domami dzieci zaczęły lepić takie bałwany. Niektórzy 
do dziś stawiają śniegowe figury, choć nie wszyscy wiedzą, na jaką pamiątkę”30.

29. Tamże, s. 181.
30. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. II, s. 169–170, https://siostry.

net/opowiadania/op28 [dostęp: 19.01.2022].
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II. ŚWIATOWE

1. Zima
„Zima nie daje używać natury, ogranicza życie na domowym kole, zwraca 
człowieka wewnątrz siebie, stąd wieczornice pełne powieści i pieśni zwykle 
się zimą tylko odbywają – brylantowe pasy (obraz z Grażyny), cudotworność 
charakteryzuje też te podania. Pieśni nabożne od Narodzenia Pańskiego aż do 
Zmartwychwstania obejmują także czas zimowy. Tu więc wyłącznie opowia-
dania historii, powieści – śpiewanie pieśni z biegiem czasowym. Zabaw mało 
odnosi się do czasu zimowego, jakoż adwent i Post Wielki, w którym zabawy 
ustają, przypadają zimą”31.

2. Ubieranie choinki, pieczenie pierników, wykonywanie ozdób świątecznych.

III. DOMOWE

1. Posypywanie ptaszkom (Kolęda dla ptaszków)

Kolęda dla ptaszków
„Jak obwiązywanie drzew słomą, która zaścielała izbę podczas Wigilii Boże-
go Narodzenia, pięknym jest wyrazem współczucia dla ziębnących drzewek 
i przypuszczenia ich także do udziału darów gwiazdkowych, tak w tymże du-
chu mogłyby dziatki rozciągnąć dobroczynność swoją i na głodne wśród zimy 
ptaszęta. A  to właśnie od czasu Bożego Narodzenia, gdy najsroższa nastaje 
zima, a oraz gdy narodzenie Dzieciątka Jezus zwiastuje nastanie powszechnej 
miłości, którą i dziatki małe pełnić winny według przemożenia swego. Byłoby 
to próbką, jak w duchu zwyczajów rodzimych można życie domowe upięk-
szać i uzupełniać pierwiastkami wychowawczymi, a wyrażać głębsze znacze-
nie uroczystości religijnych i każdą porę roku nawodzić właściwym wpływem 
duchowym.

Owóż z pozostałych gałązek od choiny gwiazdkowej zbudowałyby dzieci 
mały szałasik w ogródku na śniegu i codziennie okruszyny chleba i ziarnka 
z różnych próbek zboża wyhodowanego na ich zagonkach mogłyby tamże po-
sypywać zgłodniałym ptaszętom, aby i one pod choiną gwiazdkową, zasłonię-
te od mrozu i drapieżnego ptactwa, mogły spożywać dary miłosierne, aż do 
czasu zejścia śniegu i nastającego spozimku.

31. M.L. Opiela (red.), Kompendium edukacyjne…, s. 177.
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Rodzaj tej dobroczynności z wielu wierszyków dzieciom znajomy, tym po-
chopniejszymi je uczyni do wypełniania onego. Zresztą w poezji i zwyczajach 
naszego ludu nie zbywa na śladach, iż w radosnej tej uroczystości i ptactwu 
dawano udział, a przypomnienia takowe, kojarząc się z niniejszym zwyczajem, 
przydadzą mu jeszcze w wyobraźni dziecięcej owego uroku swojskości, który 
najsilniej ich serca pociąga. I tak np.:

1. „Dnia 25 grudnia obchodzi Kościół mszę pasterską. Dawniej, gdy kapłan 
zaśpiewał Gloria, żaki szkolne po chórach z  obu stron różne głosy ptactwa 
wydawali, takie sobie piszczałki sporządziwszy na pamięć ubogiego urodzenia 
Chrystusa w stajence w żłobie”.

2. Jest jedna kolęda dla dzieci, w której same ptaszki (co zapewne odnosi się 
do powyższego zwyczaju) śpiewają, np.:

Czyżyczek, szczygliczek,
Na gardłeczkach jak skrzypeczkach,
Śpiewają Panu w jasełeczkach:

Lir, lir, lir, w jasełeczkach.
Słowiczek, muzyczek,
Gdy się głosem popisuje,
Wesele światu zwiastuje:

Ciech, ciech, ciech, zwiastuje.
Skowronek jak dzwonek,
Gdy się do nieba podnosi,
O kolędę pięknie prosi:

Fir, fir, fir, tak prosi.
Wróblowie, stróżowie,
Gdy nad szopką świegotają,
paniąteczku spać nie dają:

Dziw, dziw, dziw, nie dają. […]

3. Jedną z ważnych stron wychowania dzieci jest przytłumienie ich skłon-
ności do dręczenia zwierząt, a szczególniej ptactwa, które ich przemocy opie-
rać się nie zdoła. Najskuteczniejszym zaś środkiem przeciw tej skłonności 
będzie rozbudzenie w dzieciach owego zamiłowania ptasząt, które tkwi w ser-
cu naszego ludu, a które tylko podobnymi sposobami, jak jest niniejszy, ocucić 
w dzieciach należy. Chowanie bowiem ptactwa w domu wiedzie dzieci zawsze 
do dręczenia onego, gdy tu przeciwnie, tylko im dobre, a nie złe, wyrządzać 
mogą. Jakie jest zamiłowanie ptactwa u naszego ludu świadczą następne szcze-
góły:
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4. „Na dożynkach, gdy idą żniwiarze z  wieńcem, w  piosence pytają ma-
łej przepiórki, gdzie się podzieje teraz, gdzie się schowa, gdy pszenicę wyżęli, 
w snopy powiązali, w kopy poukładali”.

5. Zdaje się, iż powyższa piosenka przypada do zwyczaju, jaki zachowują 
na Podlasiu, że „gdy skończą wianek z żyta i pszenicy uwity, zostawione na 
tymże polu kilkadziesiąt kłosów nietkniętych wiążą równo u wierzchu, pod 
nimi czyszczą ziemię z chwastu, żeby na rok przyszły bez śmieci i miotły zboże 
wzrastało. Takowa garstka żyta, zostawiona w polu, nazywa się przepiórka”.

Najpodobniejszym jest przeto, iż garstka ta zboża w  kształt budki zwią-
zana u wierzchu i przezwana przepiórką, odnosząc się do rzeczonej piosenki 
wieńcowej, służyć ma niby za schronienie dla ptasząt. Zatem udział ptactwa 
w radości gwiazdkowej (nr 1 powyżej) i darach kolędowych, o które w piosen-
ce proszą (nr 2), tudzież przysposobienie dla nich schronienia na zimę, oparte 
jest na poezji i życiu naszego ludu.

6. „Jeżeli (bocian), przyleciawszy do nas na wiosnę, został zaskoczony zim-
nem, wtedy wstępował do chaty chłopka i tam przemieszkiwał z innym domo-
wym ptactwem, dopóki zimno nie puściło. Dla zabawy chowano w komnacie 
polne ptactwo, a mianowicie przepiórki, i pieszczono się z nimi, nosząc je na 
rękach”. […]

7. Podczas śniadania i  podwieczorków przy krajaniu chleba pozostałe 
okruszyny starannie powinny być w  ochronach zamiatane w  przeznaczone 
na to naczynie. Toż i przy jedzeniu podwieczorków i śniadań dzieci powinny 
siedzieć i  jeść nad ławami, aby żadna okruszyna chleba na ziemię nie spa-
dła, a potem powinno jedno dziecko obejść ławy i pozmiatać te okruchy do 
powyższego naczynia. Stąd nie tylko będzie dostateczna ilość okruchów do 
posypania ptaszkom i uwidoczni dzieciom dobroczynne przeznaczenie tychże 
okruszyn, ale i nadto zaszczepi w nich poszanowanie chleba”32.

2. Śniegowe bałwany (śnieżki) – zabawy na śniegu
„Dzieci wiejskie jak w  lecie bawią się piaskiem, tak zimą z  śniegu urabiają 
bałwany w postaci ludzkiej, dają im kije w ręce, a zamiast oczu węgle wtykają. 
Potem kulami ze śniegu rozwalają te figury. Zasługuje na uwagę, że nie inne 
przedmioty, ale właśnie postacie ludzkie robią dzieci ze śniegu, niemniej też, 
że główna uciecha zależy na zburzeniu takowego niby posągu, co zdawać by 
się mogło nagannym, iż dzieci swawolnie podobieństwo człowieka śnieżkami 
ciskają, aby je obalić i niweczyć. […]

32. M.L. Opiela (red.), Kompendium edukacyjne…, s. 409–410.
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Co do znaczenia zaś tychże śniegowych figur zdaje się, iż dopełniając ca-
łoroczny poczet wspomnianych zwyczajów, także piękniejsze od tamtych 
znaczenie, bo odnoszące się wprost do wieku dziecięcego, a mianowicie do na-
śladownictwa Dzieciątka Jezus, które nieustannie było zawsze wzorem dzieci 
u naszego ludu. Zwyczaj ten bowiem z natury swojej przypada na porę zimową, 
a najczęściej po Bożym Narodzeniu, gdy częstsze zwykły bywać śniegi. Owóż 
zdaje się być wyraźnym przypomnieniem tradycji o  cudach, jakie się dzia-
ły w Egipcie za przybyciem Boskiego Dzieciątka, że przez jakie bądź miejsca 
Maryja z Józefem go przenosili, wszędzie bałwany padały. Dzieci więc nasze 
jak wielu innymi zwyczajami przypominają młodość Dzieciątka Jezus, tak i to 
podanie uczyniły może przedmiotem swoich zabaw, które właśnie w zimowej 
porze noszą wyłącznie religijne znamię i ściągają się wszystek i do pierwszych 
dni życia Dzieciątka Jezus. Wnosić więc można, że i owe urabianie i burze-
nie bałwanów śniegowych było dopełnieniem owych zwyczajów Gwiazdki, 
Trzech Królów chodzących z gwiazdą i innych jasełkowych zabaw”33.

Zabawy na śniegu: www.siostry.net/obrzedy/obr11
Zimowe obrazki: www.siostry.net/obrzedy/obr12 

STYCZEŃ
POBOŻNE ŚWIATOWE DOMOWE

n Jasełka
n Adoracja przy żłóbku

n Bal karnawałowy (zabawy integracyjne, 
konkursy, tańce z udziałem rodziców 
lub dziadków)

n Rodzinne kolędowanie
n Dzień Babci i Dziadka 

(przedstawienie, laurka, 
Msza św., poczęstunek)

n Posypywanie ziaren 
ptaszkom

I. POBOŻNE

1. Jasełka
„Od Bożego Narodzenia do Popielca […] zabawy nastaną znowu wesołe, ja-
koby pastuszków zabawiających Dzieciątko Jezus, a zamiast piosnek świato-
wych, będą śpiewane różne kolędy […]. Budowanie z klocków przypominać 
im będzie, jakoby bawienie się małego Pana Jezusa ciesielstwem przy Świętym 
Józefie”34.

33. Tamże, s. 410–411.
34. Reguły w szczególności, §64.
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Za czasów bł.  Edmunda przedstawienia jasełkowe nie były tak popular-
ne jak obecnie, ale okres Bożego Narodzenia był szczególnie podkreślany po-
przez zabawy, śpiewy kolęd oraz czytanie i opowiadanie wydarzeń związanych 
z dzieciństwem Pana Jezusa.

W naszych czasach nie sposób przeżyć tego okresu bez przedstawienia bo-
żonarodzeniowego. Jest to piękny zwyczaj, który wpisał się na trwałe w obrzę-
dowość naszych ochronek. Ma on znaczenie wychowawcze od strony zarówno 
religijnej, jak i artystycznej. Bardzo często występ w jasełkach ochronkowych 
dla wielu dzieci jest scenicznym „debiutem”, w którym daje się poznać jako 
aktor szerokiej zazwyczaj publiczności.

Tak jak za czasów bł.  Edmunda, wszechobecne są w  ochronkach w  tym 
okresie kolędy – te tradycyjne, jak i te współczesne, będące bardziej piosen-
kami o Bożym Narodzeniu. Obrzęd śpiewania kolęd ma bardzo różny cha-
rakter – koncertów, przeglądów kolędniczych, śpiewów rodzinnych, a nawet 
konkursów. Kolędy to ulubione piosenki dzieci, które chętnie śpiewałyby 
przez cały rok.

Jasełka: 
www.siostry.net/obrzedy/obr01 

Święta Rodzina wzorem dla naszych rodzin: 
 www.siostry.net/obrzedy/obr21

2. Adoracja przy żłóbku Pana Jezusa
Z okresem Bożego Narodzenia związany jest również zwyczaj adoracji przy 
żłóbku. Z adoracją przy szopce związany bywa także zwyczaj śpiewania kolęd 
i piosenek o tematyce bożonarodzeniowej.

Pokłon Mędrców:  
www.siostry.net/obrzedy/obr47 

II. ŚWIATOWE

1. Bal karnawałowy
Zwyczaj ten przyjął się na stałe w naszych ochronkach. Jest on związany z ra-
dością pochodzącą z narodzin Bożego Dzieciątka oraz z okazji rozpoczęcia 
nowego roku kalendarzowego (karnawał rozpoczyna Bal Sylwestrowy, a koń-
czą zapusty przed Środą Popielcową).

Podczas balu dzieci biorą udział w różnego typu zabawach i konkursach, 
są wspólne tańce i pląsy. Nie brakuje, oczywiście, „dobrego” jedzenia i picia. 
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Zazwyczaj jest połączony z możliwością przebierania się w różne postaci z ba-
jek, dlatego znany jest też jako „bal przebierańców”. W niektórych ochronkach 
bale te są okazją do integracji całej społeczności przez zapraszanie do udziału 
w nich rodziców.

IV. DOMOWE

1. Rodzinne kolędowanie
Śpiew kolęd jest dla małych dzieci niezwykle atrakcyjny. Nabiera jeszcze więk-
szego znaczenia, gdy jest wykonywany z osobami dla nich najważniejszymi. 
Dlatego w wielu ochronkach zachowany jest zwyczaj „rodzinnego” kolędowa-
nia – zapraszani są rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. Często jest to połączone 
z grą na różnych instrumentach.

2. Dzień Babci i Dziadka – 21 stycznia
Jest to tradycja, która jest stosunkowo „młoda” (powstała w latach 60. ubiegłe-
go wieku), ale na trwałe wpisała się w życie przedszkoli i naszych ochronek. 
Początkowo dzień ten był podkreślany życzeniami dla nestorów naszych ro-
dzin i wręczaniem im własnoręcznie zrobionych laurek. Z czasem dołączono 
do tego różnego rodzaju przedstawienia, akademie itp.

W ochronkach najczęściej obchody Dnia Babci i  Dziadka połączone są 
z wystawieniem jasełek. Dzieci wręczają również przygotowane przez siebie 
laurki lub inne upominki. Ważnym punktem obchodu Dnia Babci i Dziadka 
jest Msza święta zamawiana w ich intencji. Dzieci są wychowywane do okazy-
wania szacunku, miłości i wdzięczności wobec swoich babć i dziadków – osób 
im najbliższych po rodzicach i rodzeństwie.

W niektórych ochronkach jest zwyczaj przygotowywania poczęstunku dla 
kochanych Dziadków, czasami też jest on połączony ze wspólną zabawą i wy-
stępami dzieci.

Życzenia dla Babci i Dziadka: 
www.siostry.net/obrzedy/obr25

Msza Święta w intencji Babci i Dziadka: 
 www.siostry.net/obrzedy/obr03

3. Jałmużna dla ptaków
W „Regułach w szczególności” bł. Edmunda czytamy: „Drzewka w ogródku 
owiązywać mogą słomą gwiazdkową od mrozu. Ptaszkom głodnym szukają-
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cym żywności, mogą posypywać, jeśli je stanie na to, okruszyny chleba lub ja-
kieś ziarno na miejscu umiecionym ze śniegu przed oknami ochronki. Nawet 
opłatki gwiazdkowe mogą zawieszać na nitkach w izbie dla muszek, które się 
na zimę przechowały w domu”35.

Szacunek i  wrażliwość na przyrodę jako dar Boży dla człowieka, siostry 
w  ochronkach troskliwie pielęgnują, ucząc dzieci między innymi, niesie-
nia pomocy ptaszkom w  okresie zimy przez zakładanie karmników. Dzieci 
są również zapoznawane z pracą leśniczego w okresie zimy, zwłaszcza zwią-
zaną z dokarmianiem zwierząt. Dzieci zachęcane są do pomocy zwierzętom 
w trudnym dla nich czasie.

Zimą dokarmiamy ptaki i zwierzęta: 
 www.siostry.net/obrzedy/obr40

LUTY
POBOŻNE ŚWIATOWE DOMOWE

n Matki Bożej Gromnicznej – 
obrzęd poświęcenia świec 
(udział w Mszy św.) – 2 lutego

n Popielec. Udział w Mszy św., 
nabożeństwo posypania głów 
popiołem

n Uczestnictwo 
w nabożeństwach drogi 
krzyżowej

n Światowy dzień chorego – 
odwiedzanie chorych 
w środowisku, laurki dla 
chorych

n Jałmużna wielkopostna
n Symbole Wielkiego Postu – 

kącik religijny

I. POBOŻNE

1. Święto Matki Bożej Gromnicznej – 2 lutego
Z „Dziennika” bł. E. Bojanowskiego:

Czwartek, 2 lutego 1854:
„Wstałem o  6tej i  pojechałem do kościoła i  przy dzisiejszej uroczystości 

Najśw. Panny Gromnicznej byłem u spowiedzi. Zastałem jeszcze na jutrznię, 
podczas prymarii przyjąłem Komunię św. i byłem na kazaniu ks. Ministra”36.

35. Reguły w szczególności, § 66.
36. E. Bojanowski, Dziennik. Objaśnił, skomentował i  wstępem poprzedził Leonard Smołka, 

t. I, Wrocław 2009, s. 293.
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Najśw. Panny Gromnicznej. Piątek, 2 lutego 1855:
„[…] Na procesji miały wszystkie trzy ochroniarki świece gromniczne 

[…], które od brata Walentego nabyłem. Zostaną w Ochronce ku ozdobie oł-
tarzyka”37.

Poniedziałek, 2 lutego 1857:
„[…] Kupiłem trzy gromnice do Ochronki Podrzeckiej od brata Walente-

go”38.
W polskiej tradycji jest to bardzo znane i ważne święto. Nawiązuje do wyda-

rzenia z Nowego Testamentu – ofiarowania Pana Jezusa w świątyni. Tam wła-
śnie starzec Symeon nazwał Jezusa „Światłem na oświecenie pogan”. Dlatego 
też w to święto poświęcane są gromnice, które przypominają Maryję niosącą 
Jezusa. Pobożność Maryjna naszego narodu wiąże ściśle wydarzenia biblijne 
z codziennym życiem. Poświęcona i zapalona gromnica miała ochraniać do-
mostwa przed gromami i różnymi klęskami żywiołowymi, była ochroną przed 
napaścią złych wilków, w tym również przed tym najgroźniejszym wrogiem 
człowieka – szatanem. Najbardziej znane do naszych czasów użycie gromnicy 
to zapalanie jej przy umierającym. Ma być światłem dla duszy, która opuszcza 
ten świat, aby pod opieką Matki Bożej pewnie odnalazła drogę do nieba.

W ochronkach tam, gdzie jest to możliwe, siostry wraz z dziećmi uczestni-
czą w Mszy Świętej w tę uroczystość. Gdzie nie można iść do kościoła, orga-
nizowany jest obrzęd poświęcenia gromnic przez kapłana lub tylko zapalanie 
gromnicy i wspólna modlitwa do Matki Bożej.

2. Środa Popielcowa
„Popielec w ochronie mógłby być w następujący sposób obchodzony: zaczy-
nałby się rano od pieśni o Męce Pańskiej, chleb przy śniadaniu posypywano by 
nieco popiołem, na ołtarzyku domowym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
zasłoniono by firankami i na to miejsce stawiano krzyż z narzędziami męki 
oraz choiny gwiazdkowe przypominające narodzenie Dzieciątka Jezus wyno-
szono by z izby i na zakończenie obrządku śpiewano by drugą pieśń o Męce 
Pańskiej Wisi na krzyżu lub tym podobne”39.

Za czasów bł. Edmunda nie było możliwe wyjście do kościoła dzieci ochron-
kowych ze względu na odległość, dlatego Popielec przeżywano w  ochronie, 
zaznaczając go odmiennym stylem przeżywania tego dnia i  całego okresu 
Wielkiego Postu.

37. Tamże, t. I, s. 567.
38. Tamże, t. II, s. 178.
39. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. II, s. 324.
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Obecnie w wielu ochronkach dzieci wraz z siostrami biorą udział w Mszy 
Świętej połączonej z  obrzędem posypania głów popiołem. Jeżeli to nie jest 
możliwe, siostry starają się, żeby w  ochronce odbył się przynajmniej ob-
rzęd posypania głów popiołem, mając na celu pomóc dzieciom doświadczyć 
i wprowadzić je w klimat nowego okresu liturgicznego, który rozpoczyna Śro-
da Popielcowa.

„Wstępna środa dziś idzie
Z dużym klocem przy biedzie.
Żuru dużo nagotowała
I nam, i czeladce dała.
Wstępna środa następuje,
Pani matka żur gotuje.
A pan Żurek siedzi w dziurze.
Witaj, witaj panie Żurze!”40.

Obrzęd posypania głów popiołem: 
 www.siostry.net/obrzedy/obr05

3. Nabożeństwo drogi krzyżowej
W przeżywanie okresu Wielkiego Postu wpisane są nabożeństwa wielkopost-
ne – droga krzyżowa i Gorzkie żale. Dzieci wprowadzane są w klimat Wielkie-
go Postu poprzez odprawianie drogi krzyżowej, najczęściej w domowej kaplicy 
ochronki. Często też dzieci włączają się w te nabożeństwa w parafii, zwłaszcza, 
gdy są specjalnie dla dzieci przygotowane.

III. DOMOWE

1. Światowy Dzień Chorego – odwiedzanie chorych w środowisku, laurki dla chorych
13 maja 1992 roku, w 75. rocznicę pierwszego objawienia się Maryi w Fatimie 
i w 11. rocznicę zamachu na swoje życie, święty Jan Paweł II ustanowił Świa-
towy Dzień Chorego, wyznaczając 11 lutego, wspomnienie NMP z Lourdes, 
jako dzień jego obchodu.

Błogosławiony Edmund troszczył się nie tylko sam o chorych w środowi-
sku, ale też polecał siostrom, by uczyły dzieci wrażliwości i niesienia pomocy 
najbardziej potrzebującym.

40. Tamże, t. II, s. 573.
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„Co piątek dla wrażenia dzieciom rychłego pojęcia postu zaprowadzony 
powinien być zwyczaj w  ochronie, iż podczas śniadania obchodzą starsze 
dzieci z tacką i kwestują od drugich po odłamku chleba, z którego potem spa-
rzają same zupę i w garneczku zanoszą jakiemu ubogiemu choremu”41.

Dlatego obchody Dnia Chorego mocno wpisują się w  obrzędowość na-
szych ochronek. Dzieci wykonują własnoręcznie laurki i  idą z  życzeniami 
w ten dzień do osób starszych, samotnych i chorych.

Matka Boża z Lourdes:  
www.siostry.net/obrzedy/obr28

2. Jałmużna wielkopostna
„Aby dzieciom ochrony uwydatnić czas Wielkiego Postu i jego znaczenie, za-
prowadzić można zwyczaj, iż przez wszystkie dnie wielkopostne przed zaczę-
ciem obiadu po kolei co dzień inne dziecko starsze z garnuszkiem kwestuje 
od dzieci po łyżce strawy dla ubogiego. I każde ze swej miseczki jałmużnę tę 
daje, a potem dziecię kwestujące ów garnuszek strawy zanosi ubogiemu bądź 
choremu do jego domu. Zwyczaj takowy w  sposób najnadobniejszy uczyni 
dzieciom zrozumiałym znaczenie i związek postu, czyli ujmowania sobie, jał-
mużny, czyli dawania drugiemu…”42.

W nawiązaniu do tego zwyczaju, w ochronkach jest organizowany kącik, 
do którego dzieci składają swoje dary dla biednych dzieci.

3. Symbole Wielkiego Postu – kącik religijny
„Stawianie na ołtarzyku krzyża na czas Wielkiego Postu i ozdobienie go narzę-
dziami Męki Pańskiej uwydatni znaczenie tego czasu zgodnie z duchem nasze-
go ludu. Albowiem wszędzie u nas napotykać można polne krzyże obwieszone 
drabinkami, obcęgami, młotkami, włócznią itp. narzędziami męki”43.

W ochronkach jest zwyczaj podkreślania okresu Wielkiego Postu odpo-
wiednim wystrojem sali, według zaleceń bł. Edmunda. Przy tym kąciku dzie-
ci gromadzą się na wspólną modlitwę – często jest modlitwa „Któryś za nas 
cierpiał rany” lub koronka do Bożego Miłosierdzia (przynajmniej dziesiątek).

Wielki Post w ochronce:  
www.siostry.net/obrzedy/obr36 

41. Tamże, t. I, s. 562.
42. Tamże, t. I, s. 562.
43. Tamże, t. I, s. 325.



3. Miesiące roku przedszkolnego w ochronce 89

MARZEC
POBOŻNE ŚWIATOWE DOMOWE

n Uroczystość św. Józefa – 
19 marca

n Uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego – 25 marca

n Wiosna

V. POBOŻNE

1. Uroczystość św. Józefa – 19 marca
W każdą środę dzieci w  Ochronce modlą się za wszystkich zmarłych oraz 
proszą o wstawiennictwo w swoich modlitwach św. Józefa – patrona dobrej 
śmierci. 

Uroczystość św. Józefa, która przypada 19 marca, jest dobrą okazją, aby 
w sposób szczególny przybliżyć dzieciom postać św. Józefa jako opiekuna Je-
zusa oraz wzoru ojca i opiekuna rodziny, a także człowieka, który bardzo do-
brze wykonywał swoją codzienną pracę.

W tym dniu możemy m.in.: poświęcić więcej czasu na nauczenie pieśni 
czy modlitwy do św. Józefa; przybliżyć postać świętego; opowiedzieć dzieciom 
o obrazie lub ołtarzu św. Józefa w kościele parafialnym; wykonać pracę pla-
styczną z wizerunkiem św. Józefa; zapalić świecę przy obrazie św. Józefa i po-
prosić o Jego opiekę nad rodzinami; rozdać obrazki ze św. Józefem dla tatusiów 
i chłopców.

Święty Józef nasz Opiekun:  
www.siostry.net/obrzedy/obr48 

2. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która przypada 25 marca, w  na-
szych ochronkach poświęcamy więcej czasu na przybliżenie i przypomnienie 
chwili Zwiastowania w  życiu Maryi. W  tym dniu możemy m.in.: pomodlić 
się i pośpiewać pieśni maryjne przy figurze Maryi Niepokalanej; przedstawić 
z dziećmi scenkę przybliżającą przybycie Archanioła Gabriela do Maryi z do-
brą nowiną, że zostanie Matką Pana Jezusa; zwrócić szczególną uwagę na mo-
dlitwę „Anioł Pański”; rozdać obrazki z Matką Bożą dla mam i dziewczynek.

W czasie codziennej modlitwy w ochronce dzieci proszą o wstawiennictwo 
Maryję i odmawiają modlitwę „Zdrowaś Maryjo…” czy „Anioł Pański…”.

„W dniach nastającej wiosny przypada święto (dnia 25 marca) Najśw. Pan-
ny Maryi Zwiastowania. Lud upatrzył zgodność zwiastującego się odrodzenia 



90 IV. Obrzędowość ochronki

natury ze zwiastowaniem mającego nadejść odrodzenia duchowego ludzkości 
i święto to nazwał świętem Panny Maryi Wiosennej”44.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego: 
 www.siostry.net/obrzedy/obr49

II. ŚWIATOWE

1. Wiosna
Błogosławiony Edmund przekazał wiele zaleceń i wskazówek, w jaki sposób 
w ochronce mają się odbywać zabawy i zajęcia z dziećmi w porze wiosennej.

„Wiosną od Zmartwychwstania Pańskiego do Zielonych Świątek skoro tyl-
ko pogoda pozwoli, dzieci przebywać będą najwięcej w ogródku lub stosow-
nym miejscu na dworze. Zabawy z otwierającą się wiosną są tu w swoim czasie 
tak jak w poranku dnia i w pierwszym dniu tygodnia. Po długim spoczynku 
zimowym dzieci mają się we wiośnie najruchliwszymi zabawami bawić. Na-
uczki mają to być także jakby zabawką. Piosnek wesołych najwięcej będą dzie-
ci śpiewać w tym czasie, kiedy po wioskach, polach i lasach, wszystko co żyje, 
wiosnę wyśpiewuje. Nauczanie dzieci ma się odbywać w  ogródku i  na czę-
stych przechadzkach. Tam będą pokazywane i  tłumaczone różne stworzone 
od Boga rzeczy, kwiatki, drzewa, ptaki, zwierzęta i wszystko czym Opatrzność 
świat napełniła, a  to będzie nauką o  stworzeniu świata. Przy tym uczyć się 
będą dzieci różnych wierszyków i bajeczek. Robotą tego czasu będzie kopanie, 
zasiewanie, sadzenie, potem pielenie, polewanie małych zakątków w ogródku, 
na których nie tylko kwiatki, ale i różne warzywa i zboża po odrobinie siać 
i pielęgnować dzieci mogą. Będzie przy tym zachowany zwyczaj pobożny, że 
dzieci po zasianiu swoich zagonków pokropią je święconą wodą i kropidełka 
na zagonkach zatkną”45.

Powitanie wiosny:  
www.siostry.net/obrzedy/obr43

44. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. II, s. 274.
45. M.L. Opiela (red.), Kompendium edukacyjne…, s. 172.
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KWIECIEŃ
POBOŻNE ŚWIATOWE DOMOWE

n Niedziela Palmowa – udział we Mszy św. 
i procesji z palmami. Robienie palm

n Uczestniczenie w nabożeństwach Wielkiego 
Tygodnia

n Droga krzyżowa oraz adoracja krzyża
n Adoracja przy Grobie Bożym i święcenie 

pokarmów
n Umieszczanie w sali Baranka – symbolu 

Zmartwychwstałego Pana Jezusa
n Dni modlitw o urodzaje – Dni krzyżowe
n Odwiedzanie cmentarza, czyli „mogiłki” 

w dniach powielkanocnych
n Niedziela Miłosierdzia Bożego
n Rocznica śmierci papieża Jana Pawła II – 

2 kwietnia
n Uroczystość Świętego Wojciecha – głównego 

patrona Polski – 23 kwietnia

n Dyngus, zabawa 
„zielone”

n Przed świętami 
wielkanocnymi 
sianie z dziećmi 
w skrzynkach owsa, 
rzeżuchy

n Dzielenie się jajkiem 
i składanie sobie 
życzeń z okazji Świąt 
Wielkanocnych

n Zabawy z jajkami

I. POBOŻNE

1. Niedziela Palmowa – udział we mszy św. i procesji z palmami, wykonanie palm
W ochronce przygotowujemy się do dobrego przeżycia Niedzieli Palmowej. 
Przypominamy dzieciom wydarzenie, kiedy Pan Jezus wjechał do Jerozolimy 
na osiołku, a  ludzie, trzymając w ręku palmowe gałązki, witali Go, wołając: 
„Hosanna, hosanna!”.

W naszych ochronkach możemy wspólnie z dziećmi zrobić piękne koloro-
we palmy, z którymi w Niedzielę Palmową pójdą do kościoła i wezmą udział 
w procesji. Przyczyni się to do głębszego przeżycia i oczekiwanego spotkania 
z Jezusem. W ochronce, kiedy palmy będą już gotowe, możemy zorganizować 
procesję po sali i zaśpiewać pieśń ze słowami „Hosanna”.

Niedziela Palmowa:
www.siostry.net/obrzedy/obr41
www.siostry.net/obrzedy/obr16

2. Uczestniczenie w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia
„Na końcu Postu czyni rachunek ze spraw całorocznych. Tu napomnienia, 
przestrogi, pochwały lub nagany…”46.

46. Reguły w szczególności, § 73.



92 IV. Obrzędowość ochronki

W ochronce podejmujemy z dziećmi codziennie refleksję nad ich zacho-
waniem w ciągu dnia. W Wielkim Tygodniu możemy poświęcić więcej czasu 
na wspólny rachunek sumienia i podsumować, jak przeżyliśmy czas Wielkie-
go Postu, który miał przygotować nasze serca na spotkanie z Jezusem Zmar-
twychwstałym.

Również w Wielkim Tygodniu przypominamy dzieciom o wydarzeniach, 
jakie się dokonały przed Zmartwychwstaniem. Omawiając wydarzenia Wiel-
kiego Czwartku, można przedstawić krótką scenkę, przybliżającą dzieciom, 
jak Pan Jezus spożywał z uczniami Ostatnią Wieczerzę i dziękować w modli-
twie za dar Eucharystii.

3. Droga krzyżowa oraz adoracja krzyża
Omawiając wydarzenia Wielkiego Piątku, możemy zorganizować dla dzieci 
drogę krzyżową oraz adorację krzyża.

4. Adoracja przy Bożym Grobie i święcenie pokarmów
Omawiając wydarzenia Wielkiej Soboty, kiedy Pan Jezus leży w grobie, przy-
pominamy dzieciom o zachowywaniu się ciszej tego dnia i wyjaśniamy sym-
bolikę pokarmów, które w koszyczku przyniosą do święcenia w Wielką Sobotę.

W wielu parafiach w Wielką Sobotę dzieci z ochronki wspólnie spotykają 
się w kościele na święceniu pokarmów oraz przygotowują adorację przy Bo-
żym Grobie.

5. Umieszczanie w sali Baranka – Symbolu Zmartwychwstałego Pana Jezusa
„Zresztą baranek wielkanocny z chorągiewką stawiany na stole przypomina 
przyczynę radości”47.

Dzieci w Ochronce uroczyście stawiają Baranka wielkanocnego z  chorą-
giewką, który będzie przypominał o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

6. Dni modlitw o urodzaje – Dni krzyżowe
Błogosławiony Edmund pisał o  obrzędzie poświęcania i  błogosławienia pól 
oraz śpiewaniu przy tym pieśni wielkanocnych, jaki miał miejsce w różnych 
regionach Polski:

a) „W Wielki Tydzień od pierwszej niedzieli do niedzieli białej żaki z cho-
rągwiami i krzyżem kościelnym po polach chodzili albo pędzili konno, 
śpiewając wielkanocne pieśni, za co im smirgusty (placki i mięsiwo) da-
wano i wodą polewano” […].

47. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. II, s. 329.
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b) „W pierwsze święto wielkanocne wyjeżdżają wszyscy parobkowie 
(jeszcze w niektórych wsiach) na koniach, mając na czele krzyż i małe 
dzwonki, objeżdżają granice, co ma być na dobre urodzaje polne sku-
teczne. Po południu obchodzą domy i dostają podarunki” (zwyczaj gór-
nośląski z notatek J. Lompy).

c) „Dotąd jest zwyczajem naszego ludu, iż z wiosny pokrapiają swe płó-
ski wodą święconą i użyte do tego kropidła zatykają na zagonie (zwy-
czaj wielkopolski). Trwa u nas w Wielkopolsce zwyczaj, że lud w drugie 
święto wielkanocne świtem wychodzi na pola, mianowicie oziminą ob-
siane, i kropiąc je święconą wodą, zatyka na każdym staju gałązkę cier-
nia, z którego ogień przy kościele w Wielką Sobotę niecono. Wreszcie 
i  kropidło, gdy wody już nie stanie, na zagonie wtykają. Zwyczaj ten 
zowią dyngowaniem pól (z podania ustnego).

d) Jak obrzędy te wypełniane były przez żaków, tak i  we współczesnych 
ochronach używają modlitw o błogosławieństwo nad urodzajami (zob. 
Chimaniego Przewodnik dla nauczycieli ochron)”48.

W okresie Zmartwychwstania Pańskiego należy z  dziećmi w  ochronce 
podtrzymywać zwyczaj nauki i  śpiewania pieśni wielkanocnych. Pamiętać 
trzeba również o modlitwie w intencji wszystkich pracujących na roli, prosząc 
dla nich o błogosławieństwo i obfite urodzaje. Czas modlitw o urodzaje nazy-
wamy Dniami krzyżowymi. Przypadają one w święto Świętego Marka Ewan-
gelisty 25 kwietnia oraz w poniedziałek, wtorek i środę przed Uroczystością 
Wniebowstąpienia Pańskiego.

7. Odwiedzanie cmentarza, czyli „Mogiłki” w dniach powielkanocnych
„Przyłączyć by tu jeszcze można piękny zwyczaj odwiedzania cmentarzy i zdo-
bienia kwiatami lub sadzenia kwiatków na mogiłach zmarłych rówieśników, 
rodziców, krewnych […]. Niniejsze więc nawiedzanie cmentarzy może także 
rozpocząć się w dniach powielkanocnych, a ukończyć w Dzień Zaduszny. Przy 
czym można by przed modlitwą za zmarłych wymieniać imiona tych, którzy 
w ciągu roku w instytucie zmarli”49.

Błogosławiony Edmund pisze: „Zwyczaj odwiedzania cmentarzy przez 
dzieci, mamy jako piękny wzór w Żywocie św. Elżbiety królowej”50.

Dzieci z ochronek często odwiedzają cmentarze, modląc się za zmarłych. 
Jeśli cmentarz jest w  pobliżu ochronki, warto często planować tam wyjście 

48. Tamże, t. II, s. 327.
49. Tamże, t. II, s. 331.
50. Tamże, t. II, s. 332.



94 IV. Obrzędowość ochronki

z  dziećmi (nie tylko w  listopadzie), aby podtrzymać ten piękny zwyczaj 
i uświadamiać dzieciom potrzebę pomocy duszom w czyśćcu poprzez naszą 
modlitwę.

8. Niedziela Miłosierdzia Bożego
W ochronce przygotowujemy dzieci do przeżycia Niedzieli Miłosierdzia Bo-
żego. Uświadamiamy dzieciom, że Bóg obdarzył każdego człowieka wielką 
miłością. Przybliżamy dzieciom wydarzenie, kiedy to Pan Jezus przyszedł do 
Wieczernika do uczniów po swoim Zmartwychwstaniu, a także wyjaśniamy, 
czym jest Boże Miłosierdzie.

Przybliżamy dzieciom postać św. s.  Faustyny Kowalskiej i  zapoznajemy 
z modlitwą „Jezu, ufam Tobie”, z Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz uczy-
my pieśni o Bożym Miłosierdziu. Możemy również wziąć udział w Pielgrzym-
ce Przedszkolaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

9. Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II – 2 kwietnia
Rocznicę śmierci Wielkiego Papieża Polaka, św. Jana Pawła II przeżywamy 
w naszych ochronkach w sposób uroczysty. Aby pamięć o nim trwała, przypo-
minajmy o jego życiu i działalności, organizujmy różne konkursy i akademie, 
a także módlmy się za jego wstawiennictwem.

Przedstawienie o św. Janie Pawle II:  
www.siostry.net/obrzedy/obr13

10. Uroczystość św. Wojciecha – Głównego Patrona Polski – 23 kwietnia
W Uroczystość św. Wojciecha przypominajmy dzieciom w  ochronce o  jego 
życiu i wierze. Módlmy się za jego wstawiennictwem o opiekę nad naszą Oj-
czyzną i mocną wiarę wśród Polaków.

II. ŚWIATOWE

1. Dyngus, zabawa „zielone”
„Polewanie wodą w Wielkanoc było tym, czym jest skrapianie pól święconą 
wodą. Bo wtenczas, kiedy dyngus odbywano, zaczynało się także zielone, czy-
li noszenie przy sobie zielonego. Ci, co objeżdżali z krzyżem pola i śpiewali 
pieśni wielkanocne, odbierali dyngus. Ze Zmartwychwstającą naturą ludzie 
zmartwychwstawać mają”51.

51. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. II, s. 273.
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Zwyczaj dyngusa zachował się do dziś w  naszym społeczeństwie. Znana 
jest również „zabawa w zielone”52, choć już pomału zanika. Warto więc odno-
wić ten zwyczaj i rozpowszechnić go w naszych środowiskach.

III. DOMOWE

1. Przed Świętami Wielkanocnymi sianie z dziećmi w skrzynkach owsa, rzeżuchy
„Przed Wielkanocą zasieją owies w skrzyneczce i wschodzący na znak Zmar-
twychwstaniem, stawią na ołtarzyku na Wielkanoc, a na nim jeśli będzie moż-
na baranka z chorągiewką”53.

„Lud i  tu religijną tajemnicę Zmartwychwstania (tj. triumfującego ba-
ranka) połączył ze zmartwychwstaniem wiosennej natury (to jest ze wscho-
dzącym zbożem), ale do tego przyłączył jakoby modlitwę o  obfitość tychże 
zmartwychwstających płodów ziemi i  wybrał do posiania pod barankiem 
owies jako symbol obfitości”54.

Błogosławiony Edmund pisał o sianiu owsa. Warto w naszych ochronkach 
wcześniej się do tego przygotować, aby podtrzymywać ten piękny zwyczaj 
i wspólnie z dziećmi posiać owies czy rzeżuchę. Dzieci będą mogły obserwo-
wać wzrastające rośliny i radować się, że przyczyniły się do pięknej wielkanoc-
nej dekoracji.

2. Dzielenie się jajkiem i składanie sobie życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych
„Święcone w dzień Zmartwychwstania, to znów dzielenie się jajkiem, mięsiwa 
wszelkie po tak długim poście uwydatniają nagłe przejście ze smutku w ra-
dość”55.

W Wielkim Tygodniu – najczęściej w ostatnim dniu uczęszczania dzieci do 
ochronki przed Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego – organizuje się spo-
tkanie, podczas którego cała społeczność ochronki przypomina sobie o wyda-
rzeniu Zmartwychwstania Pana Jezusa poprzez m.in. przeczytanie fragmentu 
Pisma Świętego, wspólną modlitwę, śpiewanie pieśni o  Zmartwychwstaniu, 
a  także krótkiego wcześniej przygotowanego przedstawienia. Wszyscy skła-
dają sobie wzajemnie życzenia wielkanocne i symbolicznie dzielą się jajkiem. 
Dzieci tego dnia przychodzą odświętnie ubrane, salę dekoruje się symbolami 

52. https://www.youtube.com/watch?v=75K_7e2FD4s&list=PL1OWx2N6l_TkF8s0F3UhcC-
d6AFq7_ATOo&index=43 [dostęp: 19.01.2022].

53. Reguły w szczególności, § 71.
54. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. II, s. 271.
55. Tamże, t. II, s. 329.
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wielkanocnymi, a na stole znajdują się m.in. baranek wielkanocny, jajka, ciasta 
wielkanocne. Dzieci dostają również upominki związane ze Świętami Wielka-
nocnymi.

Życzenia wielkanocne: 
www.siostry.net/obrzedy/obr50

3. Zabawy z jajkami
„W 2. dzień Świąt Wielkanocnych w różnych regionach Polski odbywały się 
zabawy z wykorzystaniem jajek”56.

Podczas zajęć w  ochronkach organizuje się różne zabawy z  wykorzysta-
niem symboli wielkanocnych, między innymi są to jajka.

MAJ
POBOŻNE ŚWIATOWE DOMOWE

Ruchome Stałe
n Święto Flagi RP – 

2 maja
n Uchwalenie 

Konstytucji 
3 Maja – 3 maja

n Zakończenie 
II wojny 
światowej – 8 maja

n Dzień Matki – Msza 
św. oraz spotkanie – 
26 maja

n Przedstawienie 
z okazji Dnia Matki

n Spotkanie 
formacyjne/dzień 
skupienia dla Matek

n Wniebowstąpienie Pana 
Jezusa

n Zesłanie Ducha 
Świętego

n Najświętszej Maryi 
Panny – Matki Kościoła; 
podkreślenie roli matki 
w życiu człowieka, 
ukazanie Maryi jako 
mamy Pana Jezusa

n Uroczystość Trójcy 
Przenajświętszej

n Świętego Józefa 
Rzemieślnika – 1 maja

n Uroczystość 
Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski – 
3 maja

n Uroczystość Świętego 
Stanisława głównego 
patrona Polski – 8 maja

n Najświętszej Maryi 
Panny Fatimskiej – 
13 maja

n Cały miesiąc 
nabożeństwa majowe

I. POBOŻNE

1. Świętego Józefa Rzemieślnika – 1 maja
Kształtowanie postawy szacunku do własnego ojca i jego pracy, wprowadzenie 
w przeżywanie Dnia Ojca.

„Budowanie z klocków przypominać im będzie, jakoby bawienie się małe-
go Pana Jezusa ciesielstwem przy świętym Józefie”57.

56. Tamże, t. II, s. 384.
57. Reguły w szczególności, § 63.
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„Jak w ogólności w swobodnej zabawie najrzetelniej daje się człowiek po-
znać, tak nade wszystko dziecięcy charakter, jego chłonność i umysłowy kie-
runek w wesołej igraszce najwyraźniej się objawia”58.

2. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – 3 maja
Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – ustanowione przez papie-
ża Benedykta XV w 1920 roku – jest okazją do zapoznania dzieci z historią Jas-
nej Góry, kultu maryjnego w Polsce oraz wybitnymi postaciami cechującymi 
się kultem maryjnym, takich jak np. św. Jan Paweł II, bł. Edmund Bojanowski, 
bł. kard. Stefan Wyszyński.

„W nabożnych pieśniach starodawnych Matkę Najświętszą zawsze miano-
wano Królową Polski i Litwy”59.

„Wysławiajcie Maryję anielscy duchowie,
Wychwalajcie Maryję, ludy i królowie,
Ona to monarchini, ona Matka wasza,
Koi wszelkie niedole i smutki rozprasza”60.

Maryja – Królowa Polski: 
 www.siostry.net/obrzedy/obr27

3.  Uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika – głównego Patrona 
Polski – 8 maja

4. Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej – 13 maja

Cały miesiąc: ołtarzyk/okolicznościowa dekoracja podkreślająca maj jako 
mie siąc Maryi, śpiew pieśni maryjnych, nawiedzanie kapliczek, majówki 
w ochronce/parafii, włączenie rodziców w nabożeństwa majowe.

„W wielu krajach, mianowicie we Francji, cały miesiąc maj jest poświęcony 
szczególnej czci Matki Bożej”61.

„Przez maj będzie w ochronce ołtarzyk kwiatami polnymi przystrojony dla 
odbywającego się w tym miesiącu nabożeństwa majowego, na którym i dzieci, 
ile możności, znajdować się powinny”62.

58. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 276.
59. Tamże, t. I, s. 360.
60. Tamże, t. I, s. 824.
61. Tamże, t. I, s. 362.
62. Reguły w szczególności, § 51.
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W Polsce pierwsze odnotowane nabożeństwa majowe zostały wprowadzo-
ne w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w. „majówki” od-
prawiane już były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w kościele Św. Krzyża, 
w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu, Lwowie i Włocławku.

II. ŚWIATOWE

1. Dzień Flagi – 2 maja
Pochód z  chorągiewkami, kształtowanie postawy szacunku wobec polskich 
symboli narodowych (godło, hymn, flaga).

Dzień Flagi:  
www.siostry.net/obrzedy/obr26

2. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja – 3 maja
W okresie zaborów Polski celebrowanie rocznic Konstytucji 3 maja było zaka-
zane przez wszystkich zaborców.

„U nas miłość podniesienie klas niższych zapisała w ustawie 3 maja. Wy-
chodziła ona z natury narodu”63.

Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja: 
www.siostry.net/obrzedy/obr34

3. Zakończenie II wojny światowej (1945) – 8 maja

III. DOMOWE

1. Dzień Matki – 26 maja
„Lud do kobiety zamężnej używa najczęściej nazwiska: matko!”64.

„O Maryjo, Matko moja! […] mądrości i miłości Twojej oddaję duszę moją, 
serce moje, myśli, uczucia, wszystkie sprawy moje, dzieci moje, męża mego, 
dom mój, oddaję życie i śmierć moją. Niech się spełni na mnie zawsze, wszę-
dzie i we wszystkim najświętsza wola Twoja!”65.

63. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 237.
64. Tamże, t. I, s. 361.
65. Tamże, t. I, s. 815.
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„Za ten starunek doczekali się też rodzice prawdziwej od Boga nagrody 
i pociechy w swojej cnotliwej, niewinnej córce”66.

Życzenia dla Mamy i Taty:
www.siostry.net/obrzedy/obr38
www.siostry.net/obrzedy/obr39

CZERWIEC
POBOŻNE ŚWIATOWE DOMOWE

Ruchome Stałe
n Światowy 

Dzień Ochrony. 
Środowiska – 
5 czerwca

n Olimpiady 
sportowe

n Dzień Dziecka – 
1 czerwca

n Dzień Ojca – 
23 czerwca

n Piknik rodzinny
n Pożegnanie 

absolwentów

n Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa

n Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa

n Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny

n Pielgrzymka Dzieci 
i Rodziców do sanktuarium 
itp.

n Msza św. na zakończenie 
roku przedszkolnego

n Rocznica beatyfikacji 
bł. Edmunda 
Bojanowskiego – 
13 czerwca

n Uroczystość Świętych 
Piotra i Pawła – 29 czerwca

n Nabożeństwa czerwcowe

I. POBOŻNE

1 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Przygotowanie do procesji Bożego Ciała, święcenie wianków, błogosławień-
stwo dzieci na zakończenie oktawy Bożego Ciała.

„Przy tym przechadzki, obrzędy domowe religijno-rolnicze, np.: poświę-
canie zasiewów, wianki, święcenie zabranych owoców w Najśw. Pannę Zielną 
itp.”67.

„Wieńcami zdobiono monstrancje przez całą oktawę Bożego Ciała. Potem 
wieńce te przechowywano w domach przez cały rok, przypisując im cudowne 
własności. Należało nimi bowiem okadzać chaty przed nadchodzącą burzą, 
obory i dobytek wypuszczany na wiosnę pierwszy raz w pole, bowiem chroniło 
to od zarazy i wszelkich nieszczęść. Wianki powinny być uwite z rozchodnika, 
kopytnika, bobownika, niezapominajek i macierzanki. Z każdej chaty przyno-
szono je po kilka. Zdobiły one monstrancje, ołtarz, albo też drzewka, którymi 

66. Tamże, t. I, s. 80.
67. Tamże, t. I, s. 433.
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umajano ołtarz w Zielone Świątki. Wianki te ubrane bywały jeszcze bratkami 
i zazwyczaj czerwoną tasiemką. Po oktawie każda gospodyni przychodziła po 
swój wianek do kościoła i zawieszała go nad drzwiami stajni, obory i izby.

W Wielkopolsce zaś, w ostatnie nieszpory Bożego Ciała, splatano wianki 
z  lipiny, jabłecznika, dzikich goździków, rozchodnika, macierzanki, targow-
nika, rosiczki i  innych ziół, a po nabożeństwie obłamywano gałązki zieleni, 
którą były ubrane ołtarze, tj. brzeziny, lipiny, wierzby, topoli i olchy. Gałązki 
te – przyniósłszy do domu – zatykano wśród konopi, lnu i kapusty, aby robac-
two nie zniszczyło tych roślin”68.

2. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
W tym miesiącu w sposób szczególny zastanawiamy się, czy nasze serce jest 
podobne do Serca Pana Jezusa.

„Posyłam Ci w upominku obrazek Serca Jezusowego”69.
„W ochronce oglądałem na stoliku obrazek, którego dawniej nie widywa-

łem, przedstawiający ołówkiem narysowanego Zbawiciela, z  gorejącym ser-
cem na piersiach, na które ręka wskazuje”70.

3. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
4 maja 1944 papież Pius XII wprowadził Święto Niepokalanego Serca Maryi 
w  całym Kościele. Do reformy II Soboru Watykańskiego obchodzono je 22 
sierpnia, na zakończenie oktawy Wniebowzięcia NMP, obecnie jest to sobota 
po Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.

4. Rocznica beatyfikacji bł. Edmunda Bojanowskiego – 13 czerwca

5. Uroczystość Świętych Piotra i Pawła – 29 czerwca

II. ŚWIATOWE

1. Światowy Dzień Ochrony Środowiska – 5 czerwca
Światowy Dzień Ochrony Środowiska ma nam przypomnieć o tym, że świat 
został stworzony przez Pana Boga, że jest Jego dziełem, że został nam dany 
i zadany. Jako ludzie mamy się nim opiekować i sprawiedliwie korzystać z jego 
bogactw.

68. Z. Gloger Rok Polski w życiu, tradycji i pieśni, Warszawa 2012, s. 262, 265.
69. Korespondencja, t. I, s. 215 – List do s. Wiktorii Marszałek w Turwi, 11.12.1858 r.
70. E. Bojanowski, Dziennik, t. I, s. 92.
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„Nauka o stworzeniu świata połączona z geografią i historią naturalną…”71.
Polecana książka: Dzieci, los ziemi leży w waszych rękach. Sprawiedliwość, 

pokój i ochrona stworzenia72.

Dzieci na majowej łące: 
 www.siostry.net/obrzedy/obr44

2. Noc Świętojańska
Próba zasymilowania przez chrześcijaństwo słowiańskich obrzędów. Warto 
w tym kontekście wyjaśnić dzieciom pojęcie „zabobon, przesąd, kształtować 
właściwą postawę wobec nurtu neopogaństwa z poszanowaniem zdrowej tra-
dycji i pobożności ludowej.

Atoli ku dalszemu rozszerzeniu tych narodowych pierwiastków w igrasz-
kach dziecięcych wypływać jeszcze powinny dawne, a dotąd między ludem 
używane igrzyska, które z  natury swej mającą ścisłą i  licznymi analogiami 
wywieść się dającą wspólność z żywiołami dziecięcymi potrzebują tylko wła-
ściwego do nich zastosowania, którego wzór i żywo przemawiający przykład 
znachodzimy w  równie starożytnym, jak tajemniczym obrzędzie sobótek, 
podczas którego, dotąd obok starszej rzeszy przeskakującej nałożone tam 
ognie bierze do igrzyska udział, i dziatwa, ale tylko w stosunku nader charak-
terystycznie dziecięcym, gdy zamiast ognisk sypie kupki piasku i zatykając na 
nie pokrzywy, wyprawia niby porównane ze starszymi skoki (Żegota Pauli, 
Pieśń ludu polskiego w Galicji, str. 21); podobne rodzaje skoków należały już 
do gimnastycznych ćwiczeń greckich i przechowały się na różnych rzeźbach 
i malowidłach starożytnych, w których znachodzimy przedstawione skakanie 
przez trzy w ziemi zatknięte kołki śpiczaste albo przez dwie z ziemi sterczące 
strzały, tudzież przez dwa ustawione w kozioł drzewce. Przyznać atoli trzeba, 
że wspomniana tu nasza igraszka okazuje się nie tylko stosowniejsza dla dzieci 
i zabezpieczająca od wszelkiego szwanku, ale nawet wyższą od greckich pod 
estetycznym względem”73.

71. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 433.
72. C. J. Goicochea, Dzieci, los ziemi leży w waszych rękach. Podręcznik o sprawiedliwości, pokoju 

i ochronie stworzenia, Katowice 2018.
73. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 272.



102 IV. Obrzędowość ochronki

III. DOMOWE

1. Dzień Dziecka – 1 czerwca
Zabawy integracyjne, niespodzianki dla dzieci.

Dzieci – najdroższy skarb Pana Jezusa: 
 www.siostry.net/obrzedy/obr24

2. Pożegnanie absolwentów
Przygotowywanie podarków pożegnalnych od młodszych dzieci dla absol-
wentów i odwrotnie. Program pożegnalny, wręczenie Biblii.

„W pobliżu chaty widzimy małych pastuszków strzegących bydła lub gęsi, 
a  zarazem zajętych bawieniem mniejszych dzieci to splatają im modrako-
we wianki, to wystrugają młynki, to grają na wierzbowych piszczałkach lub 
dudkach z  trzciny. Wszystkie nieledwie gry, tańce, igraszki odbywają się na 
pastwiskach przy ogniskach polnych i nocnych pasankach, tam się w nich pa-
stuszkowie wydoskonalają i wróciwszy do domu albo przynoszą młodszemu 
rodzeństwu wianki, baciki z sitowia, grajki itp., albo ich uczą tego wszystkiego, 
czego uczyli się na pasance”74.

Akademia na zakończenie roku:  
www.siostry.net/obrzedy/obr09

Msza Święta na zakończenie roku:  
www.siostry.net/obrzedy/obr10

74. Tamże, t. I., s. 353.
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Aktualność koncepcji pedagogicznej  
bł. Edmunda Bojanowskiego

Badania myśli pedagogicznej E. Bojanowskiego potwierdzają jej znaczenie 
współcześnie, co wynika z istoty wskazań i systemowych rozwiązań. Stworzył 
on bowiem dynamiczny, spójny i otwarty system wsparcia, w którym wycho-
wanie jest elementem zasadniczym, by dla pomocy dziecku i rodzinie podej-
mować działania o  szerokim i  zintegrowanym zakresie. Z  jednej strony jest 
on otwarty na zmiany adaptacyjne wywołane przez czynniki zewnętrze i we-
wnętrzne, a z drugiej stabilny, zachowujący swą tożsamość w zmieniających 
się warunkach społeczno-kulturowych i historyczno-politycznych dzięki do-
brze przemyślanym przez Bojanowskiego rozwiązaniom organizacyjnym.

Istotą tego systemu jest ochrona, czyli z jednej strony to profilaktyka jako 
działalność zapobiegająca zjawiskom szkodliwym dla osoby i społeczeństwa 
dokonująca się przez wychowanie, czyli szanowanie, zachowanie, rozwijanie 
dobra. Bojanowski podkreślał, że dotyczy to przede wszystkim moralnej sfe-
ry rozwoju, gdzie chodzi o „ochronienie dzieci od wszelkich złych wpływów, 
a nastręczenie im wczesnych i na całe życie stanowczych nawyknień do do-
brego, tudzież rychłe rozwijanie ich wrodzonych zdolności”1. Z drugiej stro-
ny to opieka i pomoc dokonująca się w służbie, szczególnie tym, którzy żyjąc 
w  trudnych warunkach, są doświadczeni brakami, chorobą czy słabością, 
a pozbawieni bezinteresownej troski stają się bezradni i odrzuceni, czyli prze-
ciwdziałanie złu.

Jako że naturalnym środowiskiem życia każdego człowieka jest rodzina, to 
„ochranianie, szanowanie, zachowywanie zwyczajów, z  których idą obycza-
je”2, było wzorowane i nastawione na rodzinę, na ochronę wartości, z których 

1. Tamże, t. I, s. 370.
2. Por. tamże, t. II, s. 709 i t. I, s. 237.
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wyrastają zasady jej życia oraz integralnego rozwoju i życia jej członków. Służ-
ba rodzinie to służba wartościom i odgrywanie roli pomocniczej, wsparcie jej 
członków poprzez wychowanie, opiekę i pomoc w wypełnianiu ich funkcji. 
W tej koncepcji każda grupa społeczna w swej strukturze, funkcjonowaniu, 
więziach, obyczajach powinna wzorować się na rodzinie. Wychowanie dziecka 
powinno służyć jego integralnemu rozwojowi nie tylko dla jego osobistego 
dobra i szczęścia, ale też dla dobra najbliższej społeczności i dobra Ojczyzny.

Wykorzystywanie spuścizny Bojanowskiego przekracza różnice czasu, 
wyznania, kultury, bo w centrum wskazań stoi osoba, szacunek dla godno-
ści i prawidłowości jej rozwoju zgodnie z naturą. Służy edukacji osoby przez 
całe życie, pozostawiając jej możliwość wyboru zachowań w  granicach da-
nego wzorca kulturowego. Potwierdziły to obrady międzynarodowej konfe-
rencji naukowej Społeczno-kulturowy wymiar aktualności myśli pedagogicznej 
Edmunda Bojanowskiego i  jej aplikacji we współczesnej edukacji i  integracji 
międzypokoleniowej3. Z przeprowadzonych badań dotyczących realizacji my-
śli pedagogicznej E. Bojanowskiego na świecie wynika, że wczesna edukacja 
w różnych formach realizowana przez Siostry Służebniczki, ale według jego 
koncepcji pedagogicznej, przekracza różnice czasu, wyznania, kultury i wszel-
kie inne wyzwania cywilizacyjne. Wynika to stąd, że w  centrum stoi osoba 
i szacunek dla jej godności oraz troska o budowanie relacji międzyosobowych 
w wymiarze międzypokoleniowym i międzykulturowym4.

Siostry wskazały, że rozumienie i interpretacja współczesnych problemów 
dziecka i ich rozwiązanie w odniesieniu do jego koncepcji może być propo-
zycją, jeśli nie zmiany tendencji cywilizacyjnych, to przynajmniej ochrony 
najmłodszego pokolenia przed ich zgubnymi skutkami. Pełne, integralne wy-
chowanie dzieci z kolei ma prowadzić do odrodzenia nie tylko najbliższego 
środowiska, ale także ludzkości. W dobie globalizacji takie rozumienie i inter-
pretacja sytuacji oraz propozycja rozwiązań nabiera szczególnego znaczenia 
jako droga społecznej odnowy.

To dzieło odnowy powinno jednak być realizowane od wczesnych lat życia 
dziecka, rozwijane najpierw przez rodzinę, a potem w wybranym przez nią 
kierunku, wspierane przez środowisko i  instytucje wychowawcze. Możliwe 
i potrzebne są takie działania nawet w najbardziej zróżnicowanych kulturowo 
i religijnie środowiskach niezależnie od ich statusu moralnego, społecznego, 

3. https://www.youtube.com/watch?v=vGLOfsA_wPg&t=16294s [dostęp: 19.01.2022].
4. Zob. M.L. Opiela, Catholic pedagogy in early childhood education: a report on a neglected field 

of research, „International Studies in Catholic Education” 2020, Vol. 12, No 2, s. 186.
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materialnego, zarówno funkcjonujących prawidłowo, jak i  marginalizowa-
nych czy patologicznych5.

Zawarte w notatkach Bojanowskiego oraz opracowanych z  ich wykorzy-
staniem podstawach teoretycznych, projektach wychowawczych i programach 
treści, cele i procedury ich osiągania stwarzają dla rodziców i wychowawców 
wiele możliwości ich zastosowania w  praktyce dzisiaj. Służą nawiązywaniu 
i prowadzeniu dialogu edukacyjnego nie tylko na płaszczyźnie werbalnej, ale 
także duchowej, emocjonalnej, naturalnej i kulturowej dokonującego się we 
wzajemnej wymianie wartości między wychowawcą i wychowankiem oraz in-
nymi uczestnikami.

Wykorzystanie zebranych przez Bojanowskiego metod i  środków dla or-
ganizacji zajęć wspierających integralny rozwój osób oraz opracowanych na 
ich podstawie wskazań i pomocy metodycznych w placówkach i grupach róż-
nowiekowych powinno być celowe i dobrze zaplanowane. Przykładem takie-
go zastosowania są działania podejmowane w Ośrodku Integracyjnym Sióstr 
Służebniczek w  Dębicy6. Prowadzone działania wychowawcze, oświatowe, 
opiekuńcze, twórcze, aktywność ruchowa, artystyczna i praktyczna powinny 
angażować wszystkich podopiecznych w odpowiednim do wieku i możliwo-
ści zakresie i rolach. Każdy dzień jest zorganizowany tak, by zachowane były 
właściwe proporcje między nauką, pracą, modlitwą, zabawą, odpoczynkiem. 
Należy uwzględniać wynikające z  kalendarza uroczystości, przyjęte formy 
obrzędowości świętowania uroczystości kościelnych, państwowych, rocz-
nicowych i  osobistych. Ważne w  funkcjonowaniu zarówno poszczególnych 
placówek, jak i  wspólnych działaniach jest zachowanie rytmu życia wpisa-
nego w każdy dzień, tydzień, miesiąc, pory roku i okresy roku liturgicznego. 
Wszystkim podopiecznym taki rytm daje poczucie bezpieczeństwa, przyna-
leżności do wspólnoty, w której doznaje wsparcia w swym rozwoju i może go 
udzielać innym7.

Bojanowski wyróżnił „trojakie strony wszelkiego kształcenia, w  któ-
rych nie tylko czasowe, ale i  logiczne następstwo ich przebija, a mianowicie 
kształcenie: 1) fizyczne (zewnętrzne), 2) moralne (wewnętrzne), 3) obyczajo-
we (społeczne) – mające zadanie praktycznego zastosowania dwóch powyż-
szych”8. W procesie edukacyjnym konsekwentnie postrzegał osobę w trzech 

5. Zob. tamże, s. 184.
6. M. Opiela, Realizacja idei integracji w działalności Sióstr Służebniczek BDNP w Ośrodku In-

tegracyjnym Dębicy w  świetle systemu wychowania bł.  Edmunda Bojanowskiego, „Rozprawy Spo-
łeczne”/„Social Dissertations” 2012, nr 2 (VI), s.  70–85, http://hdl.handle.net/20.500.12153/1353 
[dostęp: 19.01.2022].

7. Zob. tamże, s. 74.
8. Por. E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki…, t. I, s. 244.
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obszarach („fizycznie, umysłowo i obyczajowo”9) i do nich wyznaczał szcze-
gółowe płaszczyzny oddziaływania. Takie wspieranie integralnego rozwoju to 
z jednej strony świadomy rozwój wszystkich trzech obszarów, z drugiej zaś – 
równie świadoma integracja każdego z nich z dwoma pozostałymi: w tym, co 
fizyczne, powinno wyrażać się to, co duchowe, i rozświetlać się to, co umysło-
we; to, co duchowe, powinno dawać wiadomości o stanie zewnętrznym i być 
przeniknięte przez to, co umysłowe; a to, co umysłowe, powinno być zakorze-
nione tak w tym, co zewnętrzne, jak i w tym, co duchowe. Syntetyczne spoj-
rzenie na wszystkie te trzy zasady nie wyklucza jednak hierarchicznego ich 
wartościowania10. Realizacji tych zharmonizowanych działań służą metody 
i środki, które zawierają się w udostępnionych programach i pomocach meto-
dycznych – harmonijnie dopełniających się grach i zabawach, opowiadaniach, 
obrzędach i zatrudnieniach.

W planowaniu pracy i realizacji wszelkich zaproponowanych w niniejszej 
publikacji rozwiązań praktycznych każdy nauczyciel, wychowawca, katecheta 
czy animator kieruje się przekonaniem o wartości i konieczności integralne-
go rozwoju i wychowania osoby na każdym etapie życia. Właściwemu, peł-
nemu i harmonijnemu wychowaniu oraz budowaniu relacji i wspólnoty osób 
nie sprzyja przeakcentowanie któregokolwiek z  aspektów rzeczywistości 
ludzkiej – ani sfery naturalnej, ani rozumowej, ani duchowej. Ich dynamicz-
na harmonia pozwalająca im wzajemnie dopełniać się, tworzy odpowiednie 
warunki, by właściwie wychowanie pojmować i  realizować dla integralnego 
rozwoju osoby i ludzkiej społeczności.

9. Tamże, t. I, s. 404.
10. Por. A. Brühlmeier, Edukacja humanistyczna, Kraków 1993, s. 16.
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Zakończenie

Koncepcja pedagogiczna bł.  E. Bojanowskiego i  systemowe ujęcie realizacji 
jej w  praktyce wychowania i  wsparcia sprawdziły się i  ewaluowały w  zmie-
niających się warunkach społeczno-kulturowych. Jest ona na tyle elastycz-
na, że zachowała swą tożsamość w celach i istocie prowadzonych działań. Jej 
aktualność leży w  tym, że nastawiona jest na potrzeby wynikające z natury 
człowieka, uwzględnia jego dobro w  odniesieniu do hierarchii wartości od 
podstawowych po nadprzyrodzone. Wskazania praktycznej realizacji służą 
natomiast rozwiązywaniu problemów w wymiarze indywidualnym i społecz-
nym. Dzięki wynikającej stąd uniwersalności realizowana jest także w różnych 
krajach na świecie, w odmiennych warunkach społeczno-kulturowych.

Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej według wskazań 
bł. Edmunda Bojanowskiego pokazuje, że zaradzenie współczesnym proble-
mom w dziedzinie wychowania domaga się działań podobnych do tych, które 
on zaproponował w XIX wieku. We wczesnym okresie życia i rozwoju osoby 
możliwości rozwojowe są największe, a wpływ środowiska, w którym dzieci są 
wychowywane – najsilniejszy, dlatego dorośli starają się o optymalny model 
wczesnej edukacji. Jej organizacja motywowana jest nie tylko troską o pełny 
rozwój dziecka jako osoby, ale także względami społecznymi, ekonomicznymi, 
ideologicznymi, a  nawet politycznymi. Dlatego poddano analizie wiele wy-
miarów kontekstu edukacji w odniesieniu do rodziny, wychowania, potrzeb 
i problemów, wartości i zagrożeń współczesnej sytuacji społeczno-kulturowej. 
Niezależnie od tego, z perspektywy jakiej dyscypliny naukowej jest podejmo-
wany problem wyzwań współczesnej cywilizacji i tkwiących w nich możliwo-
ści oraz zagrożeń wobec osoby i  rodziny, jako droga ich ochrony i odnowy 
cywilizacji wskazywana jest edukacja. Odpowiedź na te problemy i wskazanie 



108 Zakończenie

drogi ich rozwiązywania dla ochrony osób przez wychowanie jest ponadcza-
sowa1.

„Wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych edukacja może i powinna 
umożliwić twórczy powrót do tego, co podstawowe w wychowaniu, integracji 
międzypokoleniowej i międzykulturowej, sprawdzonych i wartościowych, słu-
żących budowaniu na mocnym fundamencie wartości i tradycji, a odpowiada-
jących realnej rzeczywistości indywidualnej i społecznej”2. W odniesieniu do 
wypracowanych przez Bojanowskiego wniosków z analiz dziejów oraz szans 
i zagrożeń cywilizacyjnych współczesnego mu czasu należy wskazać podstawy 
pedagogii integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji ochrony przez wycho-
wanie. Zrozumienie istoty i znaczenia proponowanych przez Bojanowskiego 
rozwiązań i twórcze wykorzystanie tej pedagogii współcześnie pozwoli wrócić 
do podstawowych metod i środków edukacji osoby zgodnie z jej naturą.

Poszukujemy wciąż jak najlepszych sposobów na wsparcie dziecka w jego 
rozwoju, zapobieganie zaburzeniom rozwoju i  zachowania, trudnej sytuacji 
życiowej rodzin borykających się z różnorodnymi brakami i problemami na-
tury materialnej, zdrowotnej, społecznej, moralnej. Powstają placówki, ośrod-
ki, poradnie, organizacje, urzędy zajmujące się udzielaniem wsparcia, pomocy, 
opieki. Działania te wymagają dobrej organizacji, stabilizacji i przewidywal-
nej przyszłości, podstaw prawnych i  instytucjonalnych, odpowiedniej kadry 
i procedur działania, by było ono skuteczne i adekwatne.

Niezwykle ważna jest w tym troska o integrację osób i integralność dzia-
łań edukacyjnych, społecznych i  kulturowych konkretnego środowiska, co 
bł.  E.  Bojanowski ujął w  swojej koncepcji pedagogicznej. Jej uniwersalność 
i ponadczasowość wynika z koncentracji na osobie, której natura się nie zmie-
nia, i  ze wspomagania jej integralnego rozwoju do pełni człowieczeństwa. 
Natomiast środki i  uwarunkowania realizacji tego całożyciowego procesu 
należy rozeznawać w aktualnym czasie i  stosować metody, formy odpowia-
dające ludzkiej naturze. Stąd koncepcja pedagogiczna może i powinna być re-
alizowana w zróżnicowanych grupach podopiecznych organizacji i placówek 
oświatowych i  pomocy społecznej oraz dotyczyć wielu płaszczyzn  – różnic 
stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umysłowej, wieku, statusu materialnego 
i kulturowego, uzdolnień i umiejętności. Oparta jest na modelu rodzinnym, 
ukierunkowana na wartości i ich ochronę poprzez szacunek do tradycji i prze-
kazywanie ich w wychowaniu oraz kultywowanie w życiu codziennym.

Każdy człowiek potrzebuje obecności i  bliskości innych osób, którym 
może zaufać i wchodzić z nimi w relacje, uczyć się przyjmować, współdzia-

1. Zob. M. Opiela, Osoba i rodzina wobec wyzwań cywilizacyjnych…, s. 38–77.
2. M. Opiela, Społeczno-kulturowa wartość wykorzystania gier i zabaw…, s. 100.
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łać i zdobywać się na poświęcenie dla innych. Potrzebuje wsparcia w rozwoju, 
pomocy w zaspokajaniu swych potrzeb, rozeznawaniu między dobrem i złem, 
poznawaniu celu, sensu i prawdy o ludzkim życiu, rozwijaniu swych zdolno-
ści, nabywaniu umiejętności potrzebnych w życiu. Rodzina jest najważniej-
szym środowiskiem życia i  rozwoju osoby, jest dla jej członków najlepszym 
z  możliwych. Dlatego ważne jest promowanie rodziny pełnej, wielopokole-
niowej, związanej mocnymi więzami opartymi na tradycji, kulturze, religii. 
Chodzi o uczenie i pomoc w budowaniu więzi emocjonalnych i duchowych, 
na których może się rozwijać szacunek, zaufanie, miłość, poczucie przynależ-
ności i  bezpieczeństwa. Proponowana obrzędowość związana ze sposobami 
świętowania, podtrzymywania pamięci o osobach bliskich, akceptacja mimo 
słabości i błędów, wierność są szczególnie w dzisiejszym świecie niezbędnymi 
działaniami wspomagającymi postawy wspólnotowe, zdolne budować zinte-
growane środowisko rodzinne i lokalne.

Ważny jest współudział w tworzeniu warunków życia, rozwoju, twórczo-
ści oparty na chrześcijańskim systemie wartości, zmierzający do integralnego 
rozwoju osób i budowania wspólnoty. Dlatego wskazania bł. Edmunda były 
wzorowane i nastawione na rodzinę, na ochronę wartości, z których wyrastają 
zasady jej życia oraz integralnego rozwoju i życia jej członków. Służba rodzinie 
to służba wartościom i odgrywanie roli pomocniczej, wsparcie jej członków 
poprzez wychowanie, opiekę i pomoc w wypełnianiu ich funkcji. W tej kon-
cepcji każda grupa społeczna w swej strukturze, funkcjonowaniu, więziach, 
obyczajach powinna wzorować się na rodzinie.

Opracowana przez Bojanowskiego metoda i  metodyka wykorzystania 
zebranych zabaw, gier, opowiadań, obrzędów „może ubogacić współczesne 
działania metodyczne w  placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowaw-
czych, grupach formacyjnych, ośrodkach wsparcia i integracji społecznej. Ich 
odniesienie do przeszłości, związek z naturą, prostota środków i obrzędowy 
charakter są otwarte na integrację i budowanie wspólnoty w wymiarze także 
międzypokoleniowym oraz włączenia osób z niepełnosprawnością”3.

Udostępnienie podstaw teoretycznych koncepcji pedagogicznej bł. E. Bo-
janowskiego i pomocy metodycznych opracowanych na podstawie jego pism 
ma służyć ich realizacji współcześnie. Chodzi o wykorzystanie żywiołów, po-
tencjału, wartości i możliwości tkwiących w społeczeństwie i poszczególnych 
osobach, zainwestowanie ich w dobro społeczeństwa. Dobro to wyrazi się kon-
kretnie w jakości życia poszczególnych osób – ich zdrowie, rozwój, twórczość, 
obyczaje; oraz w jakości warunków życia – kultura, relacje i więzi społeczne, 

3. Tamże, s. 191.
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możliwości nauki, pracy, zwyczaje i dobra materialne. Przeprowadzone bada-
nia, analizy podstaw teoretycznych i aktualnych uwarunkowań ukazują i uza-
sadniają społeczno-kulturową wartość, potrzebę, zasady i sposoby korzystania 
z dorobku przeszłości i  jego aplikacji we współczesnej praktyce edukacyjnej 
i kulturalnej nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
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Zgodnie z przyjętą przez bł. Edmunda Bojanowskiego antropolo-
gią, w wychowaniu ważny jest człowiek jako osoba we wszystkich 
aspektach swojego bytowania. Harmonijne łączenie religii, kultury, 
natury i życia codziennego, wpisane w pory roku kalendarzowego 
i liturgicznego uważał on za skuteczny sposób scalenia nie tylko 
wszystkiego, co składa się na środowisko wychowawcze, w którym 
dokonuje się integralny rozwój dziecka, ale także wizję życia ludz-
kiego, którą sobie przyswaja. […] Proces ten odbywa się w klimacie 
rodzinnego zaufania, szczerości, bezpośredniości, prostoty, życz-
liwości, szacunku i zaspokajania indywidualnych potrzeb dziecka 
dzięki kontaktom osobowym, nacechowanym autentyczną miło-
ścią. […] W koncepcji bł. E. Bojanowskiego istnieje przestrzeń do 
realizacji nie tylko jego założeń wychowawczo-dydaktycznych, ale 
też dostosowania programu do niemal każdej kultury i miejsca na 
świecie.

Z recenzji dr hab. Lidii Marszałek, prof. MUP w Płocku

Koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego, mimo iż 
powstała ponad sto lat temu, proponuje całościowe i spójne spoj-
rzenie na zagadnienie pedagogicznego wspierania rozwoju dzieci. 
W odniesieniu do aktualnych wyzwań wychowawczych, które stoją 
przed rodzicami i nauczycielami, jego idee wychodzą naprzeciw 
poszukiwaniom, które w całościowy sposób pozwalają spojrzeć 
na proces wychowania i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. Książka może być ciekawą inspiracją dla ochro-
nek, przedszkoli, oratoriów, świetlic, a nawet szkół. Zawiera ciekawe 
propozycje wzbogacenia ich programów edukacyjnych i rozwiązań 
metodycznych w nowe pomysły do pracy z dziećmi. Propozycja pe-
dagogiczna bł. E. Bojanowskiego […] daje szansę na wprowadzenie 
moralnego i aksjologicznego porządku w proces wychowania.

Z recenzji dra hab. Tomasza Biernata, prof. WSB w Gdańsku


