
Piękno i dawanie szczęścia! 

Bogactwo duchowe nauczyciela-wychowawcy zdaniem Marii Grzegorzewskiej 

Maria Grzegorzewska pierwsza osoba w Polsce, która profesjonalnie zajęła się  

problematyką  pedagogiki specjalnej , uzyskując sukcesy zarówno w pracach teoretycznych, 

jak i praktycznych. Od 1924 r. aż do ostatnich dni swego życia redagowała czasopismo 

"Szkoła Specjalna". Za najistotniejsze swoje osiągnięcia uważała prace związane 

z kształceniem nauczycieli. Pracę nauczyciela - wychowawcy w szkole specjalnej traktowała 

jako pracę o szczególnej wartości. W Listach do młodego nauczyciela napisała: "Czy 

rozumiesz głębię słowa n a u c z y c i e l? Słowa, które kryje w sobie treść potrzeb życia 

ludzkiego". Przedstawiła w nich sylwetkę nauczyciela - dobrego Człowieka, bogatego 

wewnętrznie, osoby obdarzonej charyzmatem, zdolnościami empatycznymi, umiejętnością 

"współbrzmienia" ze swoimi podopiecznymi. O ile teoretyczne osiągnięcia Grzegorzewskiej 

mają już dzisiaj - co zrozumiałe - w dużej części wartość historyczną, to Jej przemyślenia na 

temat "nauczyciela doskonałego" są nadal aktualne. Wynika to z faktu, że Grzegorzewska 

sama była osobowością charyzmatyczną, wzorcem etycznym dla wielu ludzi. 

  Kształtowanie się zawodu i funkcji  nauczyciela analizowane były już od czasów 

starożytnych ale dopiero w XIX-XX wieku wyodrębniono dział pedagogiki, który zajął się 

zagadnieniami dotyczącymi nauczyciela-wychowawcy to pedeutologia. Maria Grzegorzewska 

określiła jednoznacznie rolę wartości moralnych, którymi powinien kierować się każdy 

pedagog a zwłaszcza specjalny. Charakteryzując dobrego nauczyciela podkreślała, iż 

jakkolwiek wykształcenie i przygotowanie do zawodu jest niezwykle ważne, to jednak nie 

stanowi czynnika decydującego o wartości pedagoga. Szczególnie istotna jest jego postawa 

wobec drugiego człowieka.  

Zdaniem Marii Grzegorzewskiej ważna jest: 

 „siła moralna nauczyciela – siła, której źródłem jest miłość do człowieka oraz  

wierność wybranej służbie dla jego rozwoju z myślą o jutrze. To jest siła najwyższej 

twórczości, tylko wyzwolić ją trzeba z przygłuszenia […] bez tej siły przy najlepszych 

naukowych teoriach pedagogicznych wyniki pracy będą szablonowe, blade, bezduszne, jakby 

pozbawione dynamizmu w pracy doskonalenia budowy naszej przyszłości”. Autorka 

przywołuje pojęcie „miłości dusz ludzkich” Dawida. Umiłowanie drugiego człowieka 

prowadzi do ładu, harmonii, nawiązywania łączności międzyludzkich i przyjęcia życzliwej 

postawy. Z siły moralnej, poczucia godności i miłości do drugiego człowieka wynika dobroć, 

która różnie oddziałuje na uczniów. Choć często dostrzegają ją dopiero w życiu dorosłym, to  

jednak nie powinni z niej rezygnować. Dobroć jest więc warunkiem niezbędnym w 

nawiązywaniu relacji z uczniami i ich rodzicami, bo „dobroć rodzi dobroć”. 

 troska o człowieka i stanie na straży godności człowieka z niepełnosprawnością w  

społeczeństwie stanowi podstawowe zadanie pedagoga specjalnego. Według Grzegorzewskiej 

„zasadniczym zadaniem winna być troska o człowieka, o pełnię jego rozwoju, uznanie 

jednostki, wiara w człowieka, poszanowanie dla niego i rozwoju jego człowieczeństwa”. Tym 

samym wskazuje, że  ważny jest każdy człowiek, niezależnie od sytuacji, w jakiej się 

znajduje, a jego godność powinna być zauważona. 

W teorii pedeutologicznej Marii Grzegorzewskiej podporządkowuje koncepcje 

organizacyjne kształcenia nauczycieli i prac naukowych zagadnieniu osobowości nauczyciela 

– deontologii, zgodnie z którą zawód nauczycielski to powołanie do służby społecznej. 

Nauczyciel powinien tworzyć siebie przez samowychowanie, a bogactwo wewnętrzne 

stanowić winno jego największą siłę. Miłość do ludzi każe ustawicznie bogactwo wiedzy, 

umiejętności i kultury pomnażać w sobie i w innych. Stałe dążenie do stawania się lepszym 

człowiekiem, wrażliwszym, bogatszym wewnętrznie zostawia trwały ślad w osobowości 



dziecka, którym się zajmuje. Maria Grzegorzewska uważa, że od wiedzy i umiejętności 

ważniejsze jest poczucie godności nauczyciela i to, jakim jest człowiekiem. Pierwszoplanowe 

znaczenie mają więc bogactwo jego osobowości oraz potrzeba stałego i systematycznego 

pogłębiania wiedzy, samorozwoju. Sylwetka nauczyciela doskonałego nakreślona przez 

Grzegorzewską jest zatem ciągle aktualna i pożądana. Cechą szkoły naukowej Marii 

Grzegorzewskiej było łączenie teorii i praktyki, badania i działania. Nie uznawała antynomii 

między pedagogiką jako dziedziną teoretycznej refleksji a pedagogiką jako terenem planowej 

działalności wychowawczej. Pedagogikę traktowała jako naukę integralnie związaną z 

praktyką wychowawczą, która musi służyć aktualnej rzeczywistości wychowawczej, a 

pedagog obok wiedzy fachowej winien posiadać kwalifikacje moralne, pozwalające mu 

zajmować właściwe stanowisko wobec pracy wychowawczej.  

Ten utylitaryzm, głęboko humanitarny punkt widzenia przesyca cały system 

pedagogiczny Grzegorzewskiej. O samej Marii Grzegorzewskiej wiemy, że wszystkich którzy 

ją znali urzekał urok jej osobowości, uderzała siła i powaga oddziaływania na ludzi, jej 

pragnienie  poznania potrzeb drugiego człowieka oraz pragnienie ich zrozumienia, zdolność 

wyszukiwania piękna w człowieku i cieszenia się nim.    

W taki właśnie sposób budowała zręby polskiej pedagogiki specjalnej a zawodowi 

pedagoga specjalnego nadała rangę piękna i dawania szczęścia temu, kto ten zawód 

„prawdziwie sprawuje”.  

Istota koncepcji nauczyciela Grzegorzewskiej ma wymiar ponadczasowy. Zachęcam 

do czytania koncepcji Grzegorzewskiej i analizowania postawionej przez nią tezy na nowo, 

gdyż wiele ich aspektów nie straciło aktualności. Tak w przeszłości, jak i teraz nauczyciel 

powinien być profesjonalistą o szerokich horyzontach myślowych, ukształtowanym systemie 

wartości, zdolnym do sprostania wszystkim oczekiwaniom i trudnościom, które spotka w 

swojej pracy. Maria Grzegorzewska mawiała: „Aby dużo dać trzeba dużo mieć” i zgadzam 

się z nią w tym stwierdzeniu.   
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