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„Potrzeba wyobraźni miłosierdzia, 
aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu 

duchowo czy materialnie; 
aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, 

którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub 
przestępstwa”1. 

Jan Paweł II

' http: //www. opoka. org. p1/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/dives. html 
(10. 01. 2008). 

2 http: //www. teologia. pI/m_k/zag08-2f. htm#a (08. 01. 2008). 

Miłosierdzie jako fundament 
systemu resocjalizacyjnego Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego im. św. s. Faustyny w Krakowie

Miłosierdzie -
przymiot Boga i wezwanie dla człowieka

Miłosierdzie jest definiowane jako miłość, która pochyla się nad 
słabością, niedolą materialną i duchową, nad cierpieniem2. Jako takie 
jest największym przymiotem Boga. Nie znosi Jego sprawiedliwości, 
ale zdecydowanie ją przewyższa. Bóg jest nie tylko sędzią, który kie
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rując się miarą sprawiedliwości, obdarowuje tych, którzy postępują 
dobrze, i karze tych, którzy postępują źle. Jako „Ojciec miłosierdzia 
i Bóg wszelkiej pociechy”3 niechętnie posługuje się karą. Jest cierpliwy 
wobec człowieka, daje mu czas na nawrócenie, na duchowe dojrze
wanie i rozwój. Miłosierdzie Boże objawia się także przez ostrzeganie 
człowieka przed konsekwencjami złych czynów. Czasem te działania 
są dla człowieka bolesne, niemniej mają one na celu uratować go przed 
wiecznym potępieniem. Rzecznikiem Bożego miłosierdzia jest Jego 
Syn - Jezus Chrystus4. On jest tym, który ukazuje miłosierdzie Boże 
całym swoim życiem, który „przyszedł ratować to, co zginęło”5. 

3 2 Kor 1, 3. 
4 1 J 2, 1. 
5Łk 19, 10. 
6 http: //www. opoka. org. p1/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/dives. html

(15. 12. 2007). 

Miłosierdzie Boże ma być dla człowieka źródłem i wzorem do po
dejmowania rozmaitych form aktywnego współczucia, wyrażających 
się w konkretnych działaniach. Jan Paweł II w encyklice Dives In Mise
ricordia zaznacza, że: 

Kościół za swój naczelny obowiązek na każdym, a zwłaszcza na 
współczesnym etapie dziejów, musi uznać głoszenie i wprowadzenie w ży
cie tajemnicy miłosierdzia objawionej do końca w Jezusie Chrystusie6. 

Dzieła miłosierdzia są w pierwszej kolejności odnoszone do Boga. 
Bóg jest pierwszym podmiotem tych dzieł, człowiek natomiast jest 
Jego pośrednikiem. Zadaniem człowieka, tudzież instytucji, nie jest 
więc generowanie postawy miłosierdzia w samym sobie, ale czerpa
nie jej z miłosierdzia Bożego. Dlatego właśnie mówi się o współpracy 
z Bożym Miłosierdziem. 

Kierowanie się miłosierdziem w każdym działaniu ludzkim zakła
da bezwarunkowość i bezinteresowność. Ma być świadczone wobec 
każdego człowieka, bez względu na to, kim ten człowiek jest, jakie są 
jego poglądy czy zachowania. Uczynki miłosierdzia mają być świad
czone wobec głodnych, spragnionych, nagich, podróżnych, więźniów,  
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chorych, umarłych, grzeszących, nieumiejętnych, wątpiących i stra
pionych7. 

7 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań, 2004, nr 195. 
8 J. Bar, Rozwój stanów doskonałości w Polsce, [w: ] Zgromadzenie Matki 

Bożej Miłosierdzia, Warszawa 1966, nr 5, s. 69. 
9 J. S. Pelczar, Zarys dziejów miłosierdzia w Kościele katolickim, Kraków 

1916, s. 219-221. 
10 O. Abramczuk, Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia, „Tygodnik Po

wszechny”, 1981, nr 24, s. 2. 

W niniejszych rozważaniach chciałabym zatrzymać się na formach 
i sposobach świadczenia miłosierdzia wobec dziewcząt, które na skutek 
życia niezgodnego z moralnością i prawem zostały skierowane do pla
cówki resocjalizacyjnej. Chcę przedstawić te oddziaływania, odwołu
jąc się do funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
im. św. s. Faustyny w Krakowie. Ośrodek jest prowadzony przez Sio
stry Matki Bożej Miłosierdzia, aby więc poznać jego specyfikę, należy 
wcześniej zapoznać się z charyzmatem i działalnością Zgromadzenia. 

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
i tradycja Domów Miłosierdzia

Początki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia sięgają 
XIX w. Powstawały wówczas zgromadzenia zakonne, których celem 
była opieka nad ludźmi zagubionymi moralnie i przywrócenie ich do 
życia w społeczeństwie8. We Francji powstało wówczas kilka wspól
not, zajmujących się dziewczętami i kobietami potrzebującymi odnowy 
moralnej9. 

W 1801 r. Teresa de Lamourous założyła w Bordeaux dom poku
ty dla dziewcząt i kobiet, zwany Miłosierdzie. Przez pracę, modlitwę 
i pokutę odzyskiwały one utraconą godność i przystosowywały się do 
nowego sposobu życia. Otaczane atmosferą zaufania i szacunku do
świadczały, że stanowią wartość w oczach Boga. W latach 1801-1836 
w Domu Miłosierdzia mieszkało 1176 pokutnic10. Wspólnota kobiet 
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opiekujących się pokutnicami żyła według rad ewangelicznych i z cza
sem zaczęła przekształcać się w zgromadzenie zakonne". 

W 1818 r. na wzór domu pokutnego w Bordeaux powstał Dom Mi
łosierdzia w Laval, założony przez Teresę Agatę Rondeau. Przed za
łożeniem Domu Miłosierdzia odbyła praktykę w Domu Miłosierdzia 
w Bordeaux i z rąk Matki Teresy Lamourous przyjęła habit zakonny. 
Pomiędzy dwiema założycielkami zrodziła się serdeczna przyjaźń 
i więź duchowej współpracy w ratowaniu dusz. Ich korespondencja 
wskazuje na rolę Bożego miłosierdzia w dziele, które podjęły: 

[... ] Uznajmy, że bez łaski nic nie możemy. [... ] Nie zniechęcajmy się 
[... ] brońmy się przeciw sugestiom wroga wszelkiego dobra - on powodu
je wściekłość przeciw temu, do czego nas wezwało Boże miłosierdzie. 

Teresa Rondeau odkrywała sercem Boże miłosierdzie. Mówiła: 

Uwielbiam wszystkie przymioty Boże. Uniżam się wobec Jego wiel
kości, potęgi i sprawiedliwości [... ]. Miłosierdzie natomiast zachwyca 
mnie bardziej niż inne doskonałości Boskie, błogosławię je i wychwalam 
ze wszystkich sił11 12. 

11 A. J. Nowowiejski, Dzieje Instytutu Matki Bożej Miłosierdzia 1818- 
-1907, Płock, s. 19. 

12 O. Abramczuk, Teresa Agata Rondeau, Warszawa 1986, druki, Archi
wum Domu Generalnego ZMBM.

” Tamże.

Twierdziła, że pierwszym wychowawcą jest Pan Bóg. Jego bezpo
średnie działanie w postaci łask jest fundamentem dla podejmowanych 
przez wychowawczynie inicjatyw. Uważała, że: 

wychowawczynie [... ] mają uważać się za wysłanniczki Dobrego Pa
sterza wobec dziewcząt sobie powierzonych13. 

Na wzór domu w Laval powstały domy miłosierdzia w Polsce, któ
rych założycielką była Teresa Potocka. Po zapoznaniu się ze sposoba
mi pracy w Domu Miłosierdzia w Laval i przyjęciu habitu zakonnego 
wróciła do Polski. 1 listopada 1862 r. został poświęcony pierwszy Dom 
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Miłosierdzia w Warszawie. Tę datę przyjmuje się także jako moment 
powstania Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce14.

14 J. Bar, Rozwój stanów doskonałości, s. 45.
15 http://www.faustyna.opoka.org.pl/historia_index.htm (15.12.2007).
16 Łk 19, 20.
17 Tamże.
18 O. A b ra m c z u k, Teresa Agata Rondeau.
19 J8,7.
20 J 8, 15.

Charyzmat i duchowość Zgromadzenia opiera się na „współpra
cy z Jezusem w dziele ratowania zagubionych dusz”15. Wypływa on 
z Ewangelii i jest w niej głęboko zakorzeniony. Opiera się na życiu 
i posłannictwie Chrystusa, który przyszedł na świat po to, „aby szukać 
i ratować to, co zginęło”16. Zgromadzenie Matki Bożej Miłosierdzia 
powstało, aby naśladować Chrystusa w Jego miłosierdziu wobec wszel
kiej nędzy duchowej i moralnej, by „leczyć grzeszników” i „ratować to, 
co zginęło”. Konkretnie chodzi o ratowanie dziewcząt i kobiet, „które 
by zapragnęły porzucić drogę nieprawości”17.

Bo czyż małą rzeczą jest zbawić jedną duszę? - pyta Matka Teresa Po
tocka. - Ta myśl pobudza mnie do pracy i dodaje mi odwagi oraz męstwa 
przy największych przeciwnościach18.

Misja Zgromadzenia obrazowana jest przez szereg scen ewange
licznych, w których Jezus występuje w obronie godności człowieka. 
Najbardziej wyrazistą jest z pewnością- zwłaszcza w kontekście dzia
łalności Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia - scena z kobietą, potępioną 
przez faryzeuszy i skazaną na ukamienowanie. Jezus zwraca się do fa
ryzeuszy, wypowiadając znamienne słowa: „Kto z was jest bez grzechu 
niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”19, natomiast do kobiety mówi: 
„I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz”20.

Po powstaniu Domu Miłosierdzia w Warszawie powstawały kolej
ne domy - w Krakowie, Derdach i innych polskich miastach. Kobiety 
trafiały do Domów Miłosierdzia na własną prośbę. Każda z nich otrzy
mywała nowe imię, a szczegóły związane z jej przeszłością znane były 

http://www.faustyna.opoka.org.pl/historia_index.htm
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tylko przełożonym, gdyż regulamin zabraniał o nich mówić21. Atmos
fera tak pojętej anonimowości oraz izolacja od świata zewnętrznego 
miały ułatwiać zerwanie z przeszłością. Kobiety były przyjmowane 
do domów dobrowolnie. Systematyczna praca była dla nich źródłem 
utrzymania, a jednocześnie miała na celu kształtowanie ich charakte
ru. Kobiety i dziewczęta były przygotowywane do realizowania roz
maitych ról społecznych, z rolą żony i matki włącznie. Również roz
wój życia religijnego wpływał w znacznym stopniu na ich wewnętrzną 
przemianę.

21 http://www.faustyna.opoka.org.pl/historia_index.htm (15.12.2007).
22 B. Ryba, Rola wiary, s. 125.
23 Siostra Faustyna, Dzienniczek, Warszawa, 1993, nr 288.

Posłannictwo św. siostry Faustyny

W kontekście współpracy z Miłosierdziem Bożym nie sposób nie 
wspomnieć o życiu i misji św. s. Faustyny ze Zgromadzenia Matki Bo
żej Miłosierdzia. Chociaż św. s. Faustyna nie pełniła obowiązku wy
chowawczyni dziewcząt, to pracowała z nimi przy różnych okazjach 
(m.in. w ogrodzie i na furcie). Często otaczała wychowanki swoją mo
dlitwą i wspierała duchowymi ofiarami22. Świadczą o tym zanotowane 
w Dzienniczku słowa:

Kiedy raz rozmawiałam bardzo długo z Jezusem o naszych wycho
wankach [...] zapytałam Go, czy ma z naszych wychowanek nasze dusze, 
które by były pociechą dla Jego serca? I odpowiedział mi Pan, że ma, ale 
miłość ich jest słaba, dlatego oddaję ci je pod szczególną opiekę - módl 
się za nie23.

Posłannictwo św. s. Faustyny polegało na budzeniu ufności w Mi
łosierdzie Boże. Orędzie Jego Miłosierdzia skierowane jest do wszyst
kich ludzi, niemniej wydaje się, że do wychowanek Domów Miłosier
dzia odnosi się w sposób szczególny. Uzasadniają to inne słowa Jezusa 
z Dzienniczka'.

http://www.faustyna.opoka.org.pl/historia_index.htm
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Niech pokładają nadzieję w Moim Miłosierdziu najwięksi grzesz
nicy. Oni mają prawo przed innymi do ufności w przepaść Miłosierdzia 
Mojego24.

24 Tamże, nr 1146.
25 Statut MOWśw. s. Faustyny w Krakowie, Kraków 29 II 1997.

Formy i sposoby realizowania Bożego Miłosierdzia 
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. św. s. Faustyny

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krakowie kontynuuje tra
dycje Domów Miłosierdzia. Pod względem prawnym jest to placówka 
opieki całodobowej o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym. 
Celem i zadaniem Ośrodka jest wychowanie resocjalizujące dziewcząt, 
polegające na eliminowaniu przyczyn i przejawów niedostosowania 
społecznego oraz wszechstronny rozwój i przygotowanie dziewcząt do 
samodzielnego życia w społeczeństwie. Zgodnie z systemem wycho
wawczym Zgromadzenia, podstawą wychowania jest współpraca z Bo
żym Miłosierdziem w dziele przemiany moralnej dziewcząt25.

1. Opis modelu pracy w Ośrodku
Model oddziaływań resocjalizacyjnych prowadzonych w Ośrodku 

oparty jest na integralnej koncepcji człowieka. Obejmuje on oddziały
wania na wychowanki realizowane w odniesieniu do poszczególnych 
sfer ich funkcjonowania: fizycznej, emocjonalnej, społeczno-moralnej 
i duchowej. Oddziaływania wychowawcze obejmują całego człowie
ka -jego duszę i ciało oraz jego życie doczesne w perspektywie życia 
wiecznego.

2. Formacja kadry
Do skutecznego realizowania zadań Ośrodka niezbędna jest syste

matyczna formacja całej kadry pedagogicznej zarówno na płaszczyź
nie duchowej, jak i w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
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Formacja ta realizowana jest m.in. poprzez cotygodniowe zespoły we
wnętrzne całej kadry o charakterze organizacyjno-konsultacyjnym oraz 
poprzez dni skupienia czy wspólne uczestnictwo w uroczystościach 
związanych z tradycjami i życiem Ośrodka. Formacja kadry pedago
gicznej ma na celu wypracowanie jednolitego i spójnego systemu od
działywań wychowawczych.

3. Etapowa kwalifikacja wychowanek i wzbudzanie motywacji 
do pobytu w Ośrodku

System resocjalizacyjny Ośrodka obejmuje oddziaływania skiero
wane na wszystkie sfery funkcjonowania dziewcząt. Celem jest dotar
cie do istoty problemu wychowanki (oraz jej rodziny), przeorganizo
wanie życia duchowego i psychicznego na najbardziej podstawowym 
poziomie. Zewnętrzne zasady i normy postępowania, jakkolwiek waż
ne, są tylko środkiem do jego osiągnięcia. Problemem, który obecnie 
towarzyszy realizowaniu tego celu, jest przynajmniej początkowy brak 
motywacji wychowanki do zmiany. Dziewczęta przybywają do Ośrod
ka na mocy orzeczenia Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Ich wiek (13- 
-18 lat) bynajmniej nie ułatwia sytuacji, jako że buntownicza postawa 
okresu dorastania powoduje opór zarówno wobec zasad, jak i samego 
pobytu w Ośrodku.

Poziom motywacji, z jaką współczesne wychowanki przybywają 
do Ośrodka, zdecydowanie różni się od poziomu motywacji niegdy
siejszych pokutnic. Celem kobiet i dziewcząt przebywających w Do
mach Miłosierdzia była rzeczywista pokuta, zadośćuczynienie Bogu 
i ludziom oraz poprawa życia. Obecnie wychowanki często nie mają 
świadomości zła, w jakim były zanurzone, i nie chcą dostrzegać przy
czyn, dla których zostały skierowane do Ośrodka. Podstawowym ce
lem podejmowanym przez kadrę na początkowym etapie pobytu wy
chowanki jest więc motywowanie jej do akceptacji Ośrodka, przyjęcia 
panujących zasad i otwartej postawy wobec wychowawców i innych 
wychowanek. Ze strony kadry wymaga to postawy cierpliwości i ła
godnego, a zarazem konsekwentnego motywowania wychowanki do 
dostrzeżenia pustki i destrukcyjności jej dotychczasowego postępowa
nia. Miłosierdzie wyraża się tu przez pełne miłości pochylanie się nad 
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jej zagubieniem moralnym i stopniowe wprowadzanie dziewczyny do 
świata prawdziwych wartości.

Wzbudzanie motywacji i odpowiedzialności za pobyt w Ośrodku 
rozpoczyna się, zanim jeszcze nieletnia zostanie do niego przyjęta. 
Służy temu w pierwszym rzędzie system wieloetapowej kwalifika
cji, mający na celu stopniowe zapoznawanie nieletniej i jej rodziców 
z Ośrodkiem. W przeciągu kilku miesięcy poprzedzających planowa
ne przyjęcie odbywa się kilka spotkań dziewczyny z dyrekcją, kadrą 
i wychowankami Ośrodka. Nieletnia ma wtedy okazję poznać panujące 
w nim zasady i warunki oraz przyjrzeć się postawom i motywacjom in
nych dziewcząt. Pomyślnie przeprowadzona kwalifikacja zakończona 
jest własnoręcznie napisanym przez kandydatkę podaniem o przyjęcie 
jej do Ośrodka, zawierającym deklarację współpracy i pracy nad sobą 
w określonych obszarach problemowych. Taka forma kwalifikacji po
zwala na wstępną ocenę wychowanki i rozeznanie jej sytuacji rodzinnej 
oraz na zawarcie z nią pewnej formy „umowy” odnośnie do przyszłe
go pobytu w Ośrodku. Wychowanka ma poczucie samodzielnie doko
nanego wyboru. Uwidaczniający się tu aspekt miłosierdzia to przede 
wszystkim szacunek dla drugiego człowieka obdarzonego wolnością, 
wspieranie w procesie akceptacji i pomoc w podjęciu decyzji o pobycie 
w Ośrodku. Nie stosuje się żadnych środków przymusu, ale stopniowo 
podprowadza wychowankę, by brała odpowiedzialność za własne życie 
i w wolności podejmowała wybory sprzyjające jej wzrostowi i dojrza
łości moralnej.

4. Potrzeba odizolowania od negatywnych wpływów środo
wiskowych

Konieczność zerwania kontaktów wychowanki z dotychczasowym 
środowiskiem wydaje się zrozumiała sama przez się. W większości 
przypadków to środowisko prezentuje skrajnie negatywne wzorce za
chowania i życia w społeczeństwie. Są to kultury związane z wszel
kiego rodzaju używkami, przemocą, ignorowaniem i łamaniem norm 
społecznych. Przyczyn, dla których dziewczyna wiąże się z takimi śro
dowiskami, jest wiele, niemniej na czoło wysuwa się brak stabilnych 
i bliskich więzi emocjonalnych z najbliższymi osobami, brak wyraźnych 
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autorytetów i wzorców moralnych. Jedynym - na tym etapie - spo
sobem na uwolnienie dziecka spod negatywnych wpływów towarzy
stwa jest radykalna od nich izolacja. W zabiegu tym odnajdujemy ów 
trudniejszy, nierzadko związany z bólem, aspekt miłosierdzia. Nasuwa 
się tu obraz Boga-ogrodnika, który z miłością przycina gałązki swojej 
winorośli. Sam proces odcinania może być bolesny, jednak jego celem 
jest rozwój i wzrost. Dla dziewcząt oddzielenie od negatywnie wpły
wającego środowiska i świata zewnętrznego jest trudne do zaakcepto
wania, niemniej ratuje je przed pogłębianiem ich demoralizacji. Przede 
wszystkim chodzi o to, by wychowanka miała okazję wyzwolić się 
spod złych wpływów negatywnego środowiska społecznego. Ma to być 
dla niej czas na przemyślenie swojego dotychczasowego postępowania, 
podjęcie wstępnej refleksji nad swoimi motywacjami oraz dogłębnego 
przeanalizowania problemowych sfer swojego życia. Prowadzi to do 
kształtowania w dziewczynie postawy odpowiedzialności za własne 
życie i za samą siebie.

Istnienie każdej wychowanki jest niepowtarzalną wartością 
w oczach Boga, który złożył w niej konkretne talenty. Wychowanki 
mają możliwość odkrywania i rozwijania swoich zainteresowań po
przez udział w organizowanych w Ośrodku zajęciach pozalekcyjnych: 
plastycznych, muzycznych, teatralnych, sportowych, turystycznych. 
Istnieje też możliwość rozwijania wrażliwości społeczno-moralnej po
przez zajęcia w tzw. sekcji miłosierdzia. W jej ramach wychowanki 
kształtują w sobie postawy prospołeczne i altruistyczne w służbie in
nym osobom zarówno na terenie Ośrodka, jak i w innych instytucjach. 
Odkrywanie tych wartości i realizowanie ich na drodze osobistego po
wołania staje się ważnym zadaniem, a jednocześnie odkrywaniem daru 
Bożego Miłosierdzia.

5. Diagnoza w procesie resocjalizacji
Niezbędnym elementem w procesie resocjalizacji jest dogłębne 

i wszechstronne poznanie każdej wychowanki, historii jej życia, wpły
wów rodzinnych oraz innych czynników, które stanowią źródło jej ak
tualnych problemów. Zadanie to realizowanie jest poprzez różne i dyna
micznie prowadzone formy diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.
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Praktycznym aspektem przeprowadzonej diagnozy jest opracowanie 
indywidualnego programu terapii dla każdej wychowanki. Wynikające 
stąd zalecenia i wnioski są realizowane zarówno w procesie terapii in
dywidualnej i grupowej, jak i poprzez tzw. kryteria do pracy nad sobą. 
Praca ta dotyczy poszczególnych sfer funkcjonowania wychowanki: 
fizycznej, umysłowej, emocjonalnej, społecznej i moralno-etycznej. 
Kryteria są wprowadzane do tzw. zeszytów terapeutycznych i reali
zowane w trakcie codziennych zajęć. Podsumowanie pracy nad sobą 
według określonych kryteriów odbywa się każdego wieczoru na tzw. 
podsumowaniu dnia. Ponadto każda wychowanka podlega okresowym 
ewaluacjom, prowadzonym przez kadrę i społeczność Ośrodka.

6. Terapia w procesie resocjalizacji
Szczególną formą oddziaływania, ułatwiającą nabywanie wła

ściwych wzorców zachowań społecznych, jest terapia grupowa. Jest 
ona realizowana zgodnie z autorskim programem Ośrodka i dostoso
wana do poziomu resocjalizacji i potrzeb wychowanek. Program te
rapii oparty jest o symbolikę wzrastania i realizowany jest w systemie 
trój etapowym:

a) etap ziarenek - hasło przewodnie brzmi: „Ewo, kim j esteś?”26, 
a celem jest poznawanie siebie w poszczególnych sferach swoje
go funkcjonowania (fizycznej, umysłowej, emocjonalnej, społecznej 
i etyczno-moralnej);

b) etap łodyżek - hasło brzmi: „Kładę przed tobą dobro i zło 
[...]- wybieraj !”27, wychowanki uczą się podejmować decyzje i doko
nywać odpowiedzialnych wyborów, pracują nad umiejętnością warto
ściowania moralnego i nabywają podstawowe umiejętności społeczne;

c) etap owoców - jest zatytułowany „Po owocach ich pozna
cie”28 i zakłada możliwość zweryfikowania nabytych przez wychowan
ki umiejętności społeczno-moralnych oraz trwałości wypracowanych 
postaw emocjonalnych.

26 Rdz 3, 9.
27 Pwt 30,29.
28 Mt 7, 20.
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Poza terapią grupową każda wychowanka poddawana jest indywi
dualnej terapii w oparciu o aktualne zalecenia wynikające z diagno
zy i planu pracy nad sobą. Miłosierny Bóg, podnosząc wychowankę 
do nadanego jej poczucia godności, posługuje się służbą całej kadry 
Ośrodka, aby wychowanka odkryła swoją wartość jako dziecka Bożego 
i potrafiła nadać swojemu życiu właściwy sens. Z tego wynika posza
nowanie godności osoby ludzkiej, w której wychowanie jest zaanga
żowana Osoba Boska. To poszanowanie godności osoby ma konkretne 
przejawy, o których pisał Jan Paweł II:

W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako 
dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra 
spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku29.

29 http://www.opoka.org.p1/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/dives.html  
(10.01.2008).

7. Znaczenie społeczności korekcyjnej w procesie resocjalizacji
Bardzo istotnym elementem oddziaływań resocjalizacyjnych są 

cotygodniowe spotkania społeczności Ośrodka. Przynależność do spo
łeczności ośrodkowej daje możliwość zdobycia cennych doświadczeń, 
jeśli chodzi o uczenie się zasad funkcjonowania w społeczeństwie. 
Nawiązywanie relacji, prawidłowe formy komunikacji, asertywność, 
rozwiązywanie konfliktów - to umiejętności nabywane przez wycho
wankę dzięki życiu w określonej społeczności. Wiele dziewcząt nie 
miało dotąd okazji przyswojenia sobie tych zdolności - niektóre wzra
stały jako jedynaczki, inne przejmowały role swoich rodziców, jeszcze 
inne wyspecjalizowały się w rozmaitych formach manipulacji, agre
sji fizycznej bądź słownej. Korygowanie nabywanych od wczesnego 
dzieciństwa patologicznych wzorców komunikacyjnych wymaga wy
siłku, czasu i cierpliwości, zarówno ze strony wychowawcy, jak i samej 
wychowanki.

8. Współpraca z rodzicami wychowanek
W procesie resocjalizacji wychowanek bardzo istotną rolę odgry

wa systematyczna współpraca z ich rodzicami. Odbywa się to poprzez 

http://www.opoka.org.p1/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/dives.html
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obecność rodziców przy wstępnej kwalifikacji wychowanek. Rodzice 
biorą też udział w zespołach diagnostyczno-kwalifikacyjnych, uczest
niczą w spotkaniach grupy wsparcia, gdzie nabywają umiejętności 
wychowawczych potrzebnych do przepracowywania niewłaściwych 
relacji wewnątrzrodzinnych i wadliwych postaw wychowawczych. Po
przez comiesięczne „niedziele odwiedzinowe” istnieje szansa na odbu
dowanie więzi emocjonalnych rodziców z córkami. Pomagają w tym 
również systematyczne rozmowy telefoniczne oraz wzajemna kore
spondencja. Rodzice są wprowadzani w realizowany w Ośrodku model 
resocjalizacji i zachęcani do współdziałania z kadrą Ośrodka w procesie 
prowadzonej terapii. Mają możliwość korzystania z formacji duchowej 
poprzez udział we wspólnych Eucharystiach i konferencjach.

9. „Po owocach ich poznacie”
Wychowanki Ośrodka są nie tylko odbiorczyniami świadczonego 

wobec nich miłosierdzia, ale także są wdrażane do świadczenia go wo
bec innych ludzi. W obrębie Ośrodka realizowane jest to m.in. poprzez 
funkcję tzw. anioła. Każdej nowo przyjętej wychowance przydziela
na jest starsza koleżanka, zwana jej aniołem. Rola „anioła” polega na 
wdrażaniu nowej koleżanki do zasad i norm panujących w Ośrodku, 
pomocy w orientowaniu się w planie dnia, w jej prawach i obowiąz
kach. „Anioł” wspiera nową wychowankę w przeżywaniu trudnych 
chwil rozłąki z rodzicami i pomaga stopniowo zaakceptować pobyt 
w Ośrodku. Funkcja „anioła” jest dla pełniącej ją wychowanki swe
go rodzaju nobilitacją i wyróżnieniem. Fakt, że zostaje jej powierzona 
opieka nad młodszą wychowanką, świadczy o zaufaniu, jakim jest da
rzona w Ośrodku. Jest to z jednej strony możliwość zweryfikowania na
bytych wcześniej umiejętności, z drugiej - okazja do kształcenia cech 
i postaw wymaganych przy podejmowaniu opieki i odpowiedzialno
ści za drugą osobę. Ponadto dziewczęta podejmują się przygotowania 
szeregu dzieł skierowanych do osób spoza Ośrodka. Organizują przed
stawienia dla dzieci z domów dziecka, przygotowują okolicznościowe 
paczki dla dzieci niepełnosprawnych z pobliskiego ośrodka opiekuń
czego. Poprzez liczne występy artystyczne i prace plastyczne zajmują 
się rozpowszechnianiem idei Miłosierdzia Bożego. Ich obecność i dzia



366 Ewa Krokosz

łalność w miejscach publicznych jest świadectwem działania Bożego 
Miłosierdzia w życiu człowieka.

Najbardziej czytelnym i wyrazistym świadectwem miłosierdzia, 
jakiego dziewczęta doświadczają w Ośrodku, są zmiany zachodzące 
w ich w życiu. Poniższe wypowiedzi obrazują, jak dziewczęta postrze
gają te zmiany:

„Zmieniło się prawie całe moje życie, moje wartości są poukładane 
w odpowiedni sposób”.

„Jestem mniej nerwowa, umiem bardziej wypowiadać swoje zdanie. 
Wiem, czego chcę w życiu”.

„Stałam się bardziej otwarta, zaczęłam mówić o swoich problemach 
i nie tłumię ich w sobie”.

„Zmieniło się bardzo dużo. Pogłębiłam relację z Bogiem, odkryłam 
swoje słabe i mocne strony, uświadomiłam sobie, jakie skutki są po narko
tykach i jak naprawdę są one niebezpieczne. Wiem, co w życiu chcę robić. 
Wiem, że rodzina jest bardzo ważna”.

Warto przyjrzeć się także temu, w jaki sposób wychowanki ujmują 
miłosierdzie. Na pytanie o znaczenie terminu „miłosierdzie” dziewczę
ta odpowiadają:

„[...] miłosierdzie jest zawsze dla każdego tylko trzeba to miłosier
dzie zobaczyć. Miłosierdzie dla mnie jest to coś od Boga, łaska, która 
spływa na każdego człowieka w jakimś określonym czasie. Tylko trzeba 
poznać miłosierdzie i wiedzieć, na czym ono polega”.

„Miłosierdzie kojarzy mi się z miłością i przebaczeniem. To dobroć 
i zaufanie, jakimi Bóg darzy człowieka, dając mu ciągle nową szansę i po
magając powstać z upadku”.

Jak widać, ogólnie termin „miłosierdzie” jest przez dziewczęta ko
jarzony przede wszystkim z działaniem Bożym, natomiast miłosierdzie, 
którego doświadczają w praktyce, podczas pobytu w Ośrodku, wiążą 
z postawami i zachowaniem innych ludzi:

„Doświadczam miłosierdzia poprzez to, że są tu osoby, które pomaga
ją i chcą pomagać, także poprzez to, że nikt tu nie wypomina i nie wytyka 
mi błędów przeszłości”.
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„Doświadczam cały czas miłosierdzia, ponieważ wielką łaską było 
to, że tu przyszłam, oraz to, że potrafiłam sobie wybaczyć wszystko oraz 
najbliższym (tacie najbardziej). Miłosierdzia doświadczam na co dzień od 
koleżanek, sióstr oraz w tym, co otrzymuję”.

Wydaje się, że najistotniejszą cechą miłosierdzia doświadczanego 
przez wychowanki jest przebaczenie. Odnosi się to zarówno do przeba
czenia sobie, jak i innym ludziom. Warto w tym miejscu przypomnieć 
sobie ewangeliczną scenę Chrystusa z jawnogrzesznicą, w której wła
śnie przebaczenie odgrywało największe znaczenie.

Świadczenie miłosierdzia jest przez wychowanki kojarzone przede 
wszystkim z bezinteresowną pomocą innym:

„Myślę, że świadczę na swój sposób miłosierdzie, pomagając innym 
bezinteresownie oraz będąc zwykłą koleżanką lub przyjaciółką, także po
przez rozmowę lub zainteresowanie się kimś”.

„Myślę, że świadczę miłosierdzie każdą pomocą drugiej osobie, w do
brym słowie, czynie”.

Warto zauważyć, że miłosierdzie jest ujmowane przez dziewczęta 
jako bardzo konkretna wartość, której mogą doświadczać i którą mogą 
świadczyć w codziennym życiu. Do otwierania się na rozwój w sfe
rze duchowo-moralnej wychowanki dojrzewają stopniowo i w pełnej 
wolności. Wychowanki, otrzymując w Ośrodku przykład i wzór życia 
zgodnego z prawdami ewangelicznymi, są stopniowo zachęcane do 
modlitwy, która ma być dla nich zarówno źródłem wewnętrznej prze
miany, jak i podejmowanych wobec bliźnich uczynków miłosierdzia. 
Zapoznawanie z duchowością Patronki jest pogłębiane i kontynuowa
ne poprzez praktykowanie nowych form kultu Miłosierdzia Bożego 
(Godziny Miłosierdzia, Koronki do Bożego Miłosierdzia, czci Obrazu 
Jezusa Miłosiernego, Święta Miłosierdzia Bożego i głoszenia Miłosier
dzia Bożego). Szczególną rolę pełni w tym kontekście modlitwa o ła
skę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich. Stanowi ona doskonałą 
treść, przygotowującą wychowanki do święta patronalnego - rocznicy 
śmierci św. s. Faustyny. Przygotowanie to przebiega m.in. pod obranym 
w danym roku hasłem - fragmentem modlitwy: „Dopomóż mi, Panie, 
aby mój język był miłosierny” - jako zachęta do pracy nad słownictwem 
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i powstrzymywaniem się wychowanek od wulgaryzmów językowych. 
Innym razem przewodnią myślą jest kolejny fragment modlitwy: „Do
pomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne” - co ma pobudzać 
dziewczęta do bezinteresownego świadczenia dobra innym i odkrywa
nia, że są do tego zdolne. W przyswajaniu sobie tych treści pomagają 
konkursy plastyczne i literackie oraz inne formy aktywizujące, poprzez 
które dziewczęta odkrywają Boga przebaczającego, który nieustannie 
pochyla się nad nimi i ich rodzinami.

Poprzez formację w duchu miłosierdzia dziewczęta są podprowa
dzane do owocnego korzystania z sakramentów. Pogłębienie życia du
chowego odbywa się również na kilkudniowych rekolekcjach wyjazdo
wych organizowanych dwa razy w roku. Stwarza to szansę na integrację 
wewnętrzną wychowanek oraz pomaga im odkrywać miłosiernego 
Boga, który obdarzając ich przebaczeniem, uczy postawy przebacza
jącej wobec innych i samych siebie. U podstaw duchowej formacji 
wychowanek leży głębokie przekonanie, iż proces wychowawczy po
zostanie bezowocny, jeśli nie doprowadzi do przemiany wewnętrznej. 
Oddziaływania na sferę duchową stanowią w takiej perspektywie fun
dament procesu resocjalizacyjnego dziewcząt.

Szczególna w tym kontekście jest wspomniana wyżej, zaczerpnię
ta z Dzienniczka, modlitwa o łaskę pełnienia miłosierdzia względem 
bliźnich:

Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje były miłosierne, bym ni
gdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upa
trywała to, co piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.

Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do po
trzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych 
uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmo
wać cięższe mozolniejsze prace.

Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła 
z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Praw
dziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.

Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze 
wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie odmówię serca swego. Ob
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cować będę szczerze nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą 
dobroci mojej, a sama zamknę się w najmiłosierniejszym Sercu Jezusa30. 

Zarówno świadectwa wypowiedzi samych dziewcząt, jak i model 
funkcjonowania opisywanego Ośrodka podkreślają bardzo praktyczny 
aspekt doświadczania i świadczenia miłosierdzia. Miłosierdzie to często 
kojarzone jest ze wzniosłym, a przez to niedostępnym ideałem, którego 
realizacja zarezerwowana jest dla ludzi świętych. Tymczasem powyż
sze rozważania wskazują, że każdy człowiek może ten ideał realizować 
poprzez bardzo konkretne, codzienne czynności i postawy. Jednocze
śnie - co warte podkreślenia - kluczem do zrozumienia i realizowania 
miłosierdzia jest autentyczne doświadczenie go w swoim życiu.

30 Tamże, nr 163.

Summary

Mercy is the love responding to human weaknesses and misery. It is the high
est attribute of God. As a consequence, mercy should also be the source and the 
model for man’s actions. Human being is divinely-called to perform acts of mercy 
for his fellow creatures in a variety of ways. Helping young girls who due to their 
immoral or unlawful conduct were placed in reformatories is one of them. The 
article focuses on the activities of the St. Faustina Reformatory Institution for the 
Youth (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. św. s. Faustyny) in Kraków. The 
reformatory is run by the Sisters of Our Lady of Mercy and its social rehabilitation 
program is derived from the charism of the congregation, i.e. on the response to 
the Divine Mercy.

The social rehabilitation model in the reformatory is based on the integral 
view on human being and refers to every sphere of his live (physical, intellectual, 
emotional, social and spiritual). In the process of rehabilitation it is important for 
the girls to be motivated to analyse the roots of their previous behavior and to start 
working on their most crucial problems. Although the separation from the outer 
negative influences may be subjectively experienced as a difficult procedure, it 
is nonetheless appreciated by the wards as a necessary therapeutic means. The 
therapeutic and diagnostic process together with the corrective measures taken in 
the group play a crucial role in social rehabilitation. The girls are encouraged to 
perform the acts of mercy for other people, both for the other wards and for the 
people from the outside of the reformatory. The wards’ parents are included in the 
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rehabilitation process by regular meetings, psychological education and formation 
in the spirit of the Divine Mercy.

At a particular stage the girls are able to consider their stay in the reformatory 
as a form of grace, as help received in accordance with the Divine Mercy. The 
forgiveness that they experience from themselves and from other people is a very 
tangible aspect of mercy. As a result of the spiritual formation, with the example of 
St. Faustina’s life and the care they are provided with in the reformatory many of 
the girls are able to recreate their relationship with God - the Father of Mercy.

Katarzyna Sonnenberg

Ewa Krokosz, doktorantka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagielloń
skiego; psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. św. s. Fausty
ny w Krakowie; zajmuje się problematyką autentyczności i szeroko rozumianego 
rozwoju osobistego.
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