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Wstęp 

Celem autorów niniejszych rozważań jest kontekstualne zaprezentowanie sylwetki 

wybitnej działaczki filantropijno-oświatowej, charyzmatycznej przywódczyni, Marii Kar-

łowskiej (1865-1935), która w swej aktywności prowadzonej na przełomie XIX i XX wieku 

wniosła istotny wkład w resocjalizację młodych polskich kobiet zagrożonych prostytucją, 
a ponadto zestawienie wybranych jej poglądów wychowawczych w kontekście aksjologicz-

nym związanym z logoterapią. 

W każdej epoce poszukiwano koncepcji i obrazu człowieka, formułowano cele 

i dobierano odpowiednie metody wychowawcze. Dziś też wychowawcy nadal szukają wzo-

rów godnych naśladowania, a przez służbę ojczyźnie wciąż rozumie się poświęcenie się 

działalności o charakterze społecznym. Nadal aktualne pozostaje pytanie, jak wychowywać 
młodych ludzi i do jakich wartości się odwoływać? 

Prób udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytanie podejmowało się (i podejmuje 

nadal) wielu pedagogów, wychowawców, historyków czy artystów. Wśród tego grona jawi 

się także postać Karłowskiej, wychowawczyni kobiet niedostosowanych społecznie. 

Należy zaznaczyć, iż jej działalność wpisuje się – w wyróżniony przez Ewę Maryno-

wicz-Hetkę – pierwszy etap rozwoju polskiej pedagogiki społecznej, czyli w fazę „przed pe-
dagogiką społeczną”, obejmującą praktyki społeczno-wychowawcze, „wyrażającą się 

w działalności wybitnych praktyków oraz w powstawaniu placówek, będących odpowiedzią 

na problemy społeczne. W tej fazie rozwoju i doskonalenia praktyki istotną funkcję pełnią 

przyjęte przekonania i ideologie, również ważne jest znaczenie kontekstu społecznego”1. 

                                                            
1 E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna, Warszawa 2006, t. 1, s. 213. 
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Ponieważ zaangażowanie Karłowskiej (uznanej przez Kościół katolicki za błogosła-

wioną) przybrało trwałe formy instytucjonalne, m.in. w postaci założonego przez nią Zgro-

madzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, naszym celem jest prezentacja stosowanych 
zasad i metod wychowawczych (zgodnie z założeniami pracy resocjalizacyjnej i szerzej spo-

łeczno-wychowawczej) sformułowanych i realizowanych przez Marię Karłowską.  

Zrozumienie aktywności resocjalizacyjnej podejmowanej przez Karłowską wymaga 

przybliżenia uwarunkowań społecznych, w jakich się wychowywała, a następnie prowadziła 

swoją działalność. Szczególną uwagę należy skupić na sytuacji społeczno-politycznej zaboru 

pruskiego. Zarówno Wielkopolska, jak i Pomorze (m.in. ważny w życiu Karłowskiej - Po-
znań i Toruń) znajdowały się bowiem pod rządami pruskimi.  

Podejmowane w tym okresie społeczne inicjatywy na rzecz walki z patologiami wyni-

kały z przekonania o konieczności wspierania osób, które nie były w stanie samodzielnie 

zapewnić sobie godnych warunków bytowych. Przedsięwzięcia takie odwoływały się w swej 

misji i działalności do koncepcji filantropii oraz dobroczynności. Z jednej strony - do dzia-

łalności podejmowanej na rzecz ubogich oraz wykluczonych, a odwołującej się do haseł hu-
manitaryzmu (znanego z oświecenia i kultury świeckiej). Z drugiej – do organizowania 

opieki nad potrzebującymi, będącej efektem pobudek religijnych („miłosierdzia”, „działal-

ności charytatywnej”). Dobroczynność opiera się bowiem na założeniu, że obowiązkiem re-

ligijnym i moralnym jest wspieranie osób ubogich w trudnych sytuacjach życiowych2. 

W latach osiemdziesiątych XIX w., a więc okresie, na który przypada młodość Karłow-

skiej, Wielkopolska ubożała3. Pozbawiona ziemi społeczność wiejska ulegała niemieckiej 
kolonizacji. W miastach rozwijał się przemysł, ale jednocześnie (w wyniku tzw. „dzikiego 

kapitalizmu”) pogarszał się poziom życia (warunki bytowe) tamtejszej ludności. Trudny był 

też los kobiet, które, doprowadzone do materialnej nędzy, uciekały się niejednokrotnie do 

prostytucji, będącej często jedynym sposobem na utrzymanie siebie i rodziny4. 

Sytuacja taka panowała m.in. w Poznaniu, w którym Karłowska spędziła dzieciństwo 

i młodość. Koniec XIX w. (okres dynamicznego rozwoju, likwidacji murów miejskich oraz 
znaczącej industrializacji) był dla Poznania (i wszystkich ówczesnych metropolii europej-

skich) czasem narastających problemów społecznych, takich jak: migracja ludności ze wsi, 

zagubienie młodzieży, alkoholizm oraz prostytucja młodocianych, w tym przede wszystkim 

kobiet. W polskiej publicystyce schyłku XIX w. odnotowano, iż około 75% polskiej ludności 

wiejskiej należało do tzw. klasy najemników lub posiadaczy działek o wielkości poniżej hek-

tara. Przemiana struktury agrarnej oraz niezwykle szybki rozwój przemysłu wywołały 

                                                            
2 M. Piotrowska-Marchewa, Nędzarze i filantropi. Problem ubóstwa w polskiej opinii publicznej w latach 1815-

1863, Toruń 2004, s. 75-83; E. Leś, Zarys historii dobroczynności i filantropi w Polsce, Warszawa 2001, s. 17; 
B. Geremek, Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia, Warszawa 1989, s. 285-290; J. Królikowska,  
Socjologia dobroczynności. Zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich, Warszawa 2004, 
s. 27-33. 

3 Por. A. Cichy, Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1978. 
4 S. Suwiński, Duchowość sióstr pasterek, Pelplin 2002, s. 22-26. 
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w II poł. XIX w. proces intensywnej urbanizacji5. Wzrost demograficzny wynikał ze stop-

niowego podnoszenia się stopy życiowej. (w porównaniu z czasami feudalnymi). Sprzyjał 

temu również postęp wiedzy w zakresie medycyny. Masowa migracja ludności wiejskiej do 
miast pociągała za sobą wzrost bezrobocia. W miarę rozwoju przemysłu rosła liczba kobiet 

(m.in. młodocianych) pracujących w zakładach produkcyjnych jako tania siła robocza. (ich 

wynagrodzenie było zdecydowanie niższe od zarobków mężczyzn). Stolica Wielkopolski nie 

była przystosowana do przyjęcia rzesz ludności napływających z terenów wiejskich. Urzą-

dzenia komunalne i ówczesne budownictwo mieszkaniowe nie rozwijały się proporcjonal-

nie do przyrostu ogólnej liczby mieszkańców miasta. W efekcie około 10% poznaniaków 
musiało zamieszkiwać strychy oraz sutereny. Płace robotników (poza nielicznymi wyjąt-

kami) kształtowały się zdecydowanie poniżej przeciętnej zarobków w Rzeszy Niemieckiej6.  

Na przełomie XIX i XX w. zachodziły również zmiany w Kościele katolickim. Jak za-

uważa Marcin Maksymilian Łobozek, XIX wiek przyniósł znaczne ożywienie życia zakon-

nego. Wzrosła liczba nowych zgromadzeń zakonnych, zwłaszcza w zachodniej Europie. 

Przy czym na terenach polskich (pod zaborem) próbowano maksymalnie ograniczać dzia-
łalność zakonów. Na obszarze zaboru pruskiego w 1831 r. wydano dekret, w myśl którego 

zobowiązano wszystkie urzędy i kurie biskupie do posługiwania się wyłącznie językiem nie-

mieckim7. W 1833 r. skasowano klasztory, które nie podporządkowały się nowym zalece-

niom i skonfiskowano ich dobra. W zaborze pruskim nie dawano zbyt wielu możliwości do 

rozwoju życia duchowego osób zakonnych. W 1871 r. Prusacy rozpoczęli otwartą walkę 

z Kościołem (tzw. Kulturkampf8). Na terenie Wielkopolski nasilono proces wynarodowie-
nia Polaków, niszczono polską kulturę i zakazywano wszelkich form religijności. Ograni-

czono prawo Kościoła katolickiego do kształcenia kleryków i możliwości finansowania dzia-

łalności seminariów. Wsparcie materialne mogły uzyskać jedynie te, które w pełni zaanga-

żowały się w proces germanizacji. Kulturkampf przyniósł jednakże paradoksalnie dobre 

skutki dla ówczesnego Kościoła, ponieważ zahartował i umocnił w wierze duchowieństwo 

i mieszkańców zaboru pruskiego. Przyczynił się do przetrwania ucisku i przerwania procesu 
wynarodowienia9. 

W tym okresie poważne ograniczano rozwój zgromadzeń zakonnych. Jednym z nie-

licznych, które wówczas powstało, było założone przez Karłowską Zgromadzenie Sióstr Pa-

sterek od Opatrzności Bożej10. To między innymi M.in. dzięki niej przełom XIX/XX w. 

w dorobku myśli opiekuńczo-wychowawczej uznano za okres: poszukiwania skutecznych 

metod wychowania; czas umacniania się więzi społecznych na terenie zajętej przez zaborów 

                                                            
5 M. Trzeciakowska, L. Trzeciakowski, W dziewiętnastowiecznym Poznaniu. Życie codzienne miasta 1815-1914, 

Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982, s. 245 i n. 
6 Z. Boras, L. Trzeciakowski, W dawnym Poznaniu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1969, s. 202 i n. 
7 M.M. Łobozek, Błogosławiona Maria Karłowska, „Folia Historica Cracoviensia” 2009/2010, vol. XV/XVI, 

s. 415. 
8 Por. G. Kucharczyk, Kulturkampf: Walka Berlina z katolicyzmem (1846-1918), Warszawa 2009.; J. Krasuski, 

Kulturkampf: Katolicyzm i liberalizm w Niemczech XIX wieku, Poznań 1963. 
9 M.M. Łobozek, op. cit., s. 415. 
10 W. Rozynkowski, Szpital Dobrego Pasterza w Toruniu i jego wpływ na ewolucję Zgromadzenia Sióstr Pasterek, 

Nasza Przeszłość, 2002, t. 98, s. 504. 
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Polski; działalności licznych grup (towarzystw, stowarzyszeń i związków pielęgnujących 

wartości kulturalne, socjalne, patriotyczne i wychowawcze). W ocenie historyków najważ-

niejsze znaczenie miały działania społeczne respektujące zasady religijne i metody prewen-
cyjne (modlitwa i praca z elementami wychowania perspektywicznego)11. 

Podjęte dotąd nieliczne próby badawcze zogniskowane na analizie przejawów walki 

z prostytucją i zaniedbaniem moralnym kobiet w XIX-wiecznej Polsce pod zaborami dowo-

dzą, iż najodważniejsze inicjatywy interwencyjne zainaugurowały siostry zakonne (we wła-
snych zakładach i prowadzonych przez siebie domach). Zapobiegały również rozmaitym 

patologiom (działania prewencyjne), w tym prostytucji, zmniejszając w ten sposób rozmiary 
zaniedbania moralnego w społeczeństwie12. 

W nurt tych działań, mocno osadzonych w duchu epoki, włączyła się w 1894 r. Kar-

łowska. Zainaugurowana przez nią w Poznaniu działalność opiekuńcza przerodziła się 
w zorganizowane wychowanie resocjalizacyjne dziewcząt i kobiet, głównie prostytutek i we-

nerycznie chorych. To ona również przez cztery lata otoczyła opieką i pomocą zaniedbaną 

moralnie młodzież męską13. 

Karłowska to kobieta, która poświęciła całe swoje życie służbie pokrzywdzonym ko-

bietom, skazanym na wykluczenie ze względu na złe prowadzenie się i sprzedawanie wła-

snego ciała w zamian za zdobycie środków pozwalających na przeżycie w trudnych warun-
kach. Jej misją było zatem wskazanie im właściwej ścieżki, niczym zagubionym owieczkom, 

które odsunęły się od Boga. Było to możliwe dzięki założeniu Zgromadzenia Sióstr Pasterek 

od Opatrzności Bożej, pełniącego funkcję przystani i miejsca, w którym kobiety mogły na-

uczyć się życia w warunkach zupełnie odmiennych od tych, do których były przyzwyczajone 

– w atmosferze bezpieczeństwa i zrozumienia. 
Jedną z podstawowych zasad kierujących Marią Karłowską było zrozumienie sytuacji 

drugiej osoby, bowiem starała się ona wczuć w sytuację kobiet i pokazać im, że możliwa jest 

zmiana sposobu życia wynikająca choćby ze środowiska, z jakiego się wywodziły i trudnych 

warunków, w jakich przyszło im żyć. Maria Karłowska powtarzała: „Pamiętając o miłości 

Dobrego Pasterza dla grzeszników, musimy wykluczyć z serc naszych w pracy nad wycho-

wankami na zawsze wszelką nie-miłość, (…) ostrość w traktowaniu (…) ranienie uczuć tych 
chorych dusz, jako truciznę w pracy bezowocnej nad nimi, odrzućmy to na zawsze, a zdo-

będziemy owoce, trzymając się zasady miłości i wyrozumiałości”14. 

W celu osiągnięcia założonych efektów wychowawczych Karłowska wykorzystywała 

konkretne zasady i metody, dzięki którym możliwe było nauczenie kobiet innego patrzenia 

na świat i zmiany systemu wartości.  

                                                            
11 Por. W. Jakóbczyk, Przetrwać nad Wartą (1815-1914), Dzieje narodu i państwa polskiego, Warszawa 1986, 

s. 56. Byli to: bł. ks. Bronisław Markiewicz - wychowujący w duchu powściągliwości i pracy; Kazimierz Jeżew-
ski - tworzący „Gniazda Sieroce”. Ibidem. 

12 Por. J. Umiński, Historia Kościoła, t. 2, Opole 1960, s. 504. 
13 Por. Ruszczyńska S.H., Historia Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, Wąbrzeźno 1936, s. 41. 
14 M. Karłowska, Duch Pasterek w powołaniu apostolskim w pracy nad duszami, 1910. 
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W niniejszym opracowaniu przestawione zostaną te zasady i metody, a także sposób 

ich wykorzystania obecnie przez Siostry Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bo-

żej, które kontynuują misję Błogosławionej Marii Karłowskiej. 

Idee i zasady wychowawcze Marii Karłowskiej 

W swoim postępowaniu Karłowska kierowała się przede wszystkim dobrem kobiet, 
którym pomagała. Chcąc dokładniej przyjrzeć się zasadom, które przyświecały jej działal-

ności, należy przywołać trzy z nich: miłość bliźniego, poszanowanie godności osoby ludzkiej 

i wolność osobistą.  

Miłość bliźniego 

Karłowska doskonale zdawała sobie sprawę, że w większości domów rodzinnych 

dziewcząt, które trafiały do Zgromadzenia, miłość nie była uczuciem często spotykanym, 

dlatego wychowanie musiało opierać się przede wszystkim na stworzeniu kobietom bez-
piecznego miejsca, w którym miłość będzie podstawową zasadą rządzącą relacjami między-

ludzkimi. Potrzeba miłości jest bowiem jedną z najważniejszych potrzeb. Jej brak wpływa 

na powstanie emocjonalnej luki, która musi zostać zapełniona. W przeciwnym razie mamy 

do czynienia z sytuacją patologiczną, trudną, z której jednak można się wydostać dzięki uzu-

pełnieniu deficytu miłości (w odpowiedniej formie) i wyleczeniu się z choroby „głodu mi-

łości”15. 
Karłowska starała się podchodzić do podopiecznych z wyrozumiałością i traktować je 

tak, aby poczuły się bezpiecznie, czyli inaczej niż w środowisku, w którym żyły wcześniej. 

W tym zachowaniu była podobna do Dobrego Pasterza, który nie zostawia owieczki samej 

sobie, lecz stara się ją uleczyć i wskazuje jej właściwą drogę. Miłość do bliźniego była więc 

podstawową zasadą, dzięki której kobiety czuły, że nie są odrzucane. Było to bardzo ważne, 

ponieważ uważano, że stanowią one margines społeczeństwa, stąd odrzucenie i pogarda, 
jaką manifestowano wobec nich. 

Kierowanie się zasadą miłości łączyło się z koniecznością zapewnienia podopiecznym 

warunków, w których będą czuły się jak w szczęśliwej, kochającej się rodzinie, gdzie wszyscy 

są szanowani i mają do siebie nawzajem zaufanie. W związku z tym Karłowska dbała o to, 

aby w Zgromadzeniu panowała atmosfera kojarząca się z domem rodzinnym. To właśnie 
w otoczeniu najbliższych, w domu dziecko uczy się wyrażać uczucia, zdobywa doświadcze-

nia, buduje system własnych wartości, którym będzie kierowało się w przyszłości. Między 

rodzicami i dziećmi powstaje najgłębsza relacja, która ma wpływ na późniejsze tworzenie 

relacji z innymi16. Karłowska była więc z jednej strony wychowawczynią dziewcząt, z drugiej 

                                                            
15 Por. A. Maslow: W stronę psychologii istnienia, Warszawa 1986, s. 47; L. Cian : System zapobiegawczy św. Jana 

Bosko, Warszawa 1986, s. 48-49. 
16 S. Stryna: Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego dziecka. W: Wychowanie w rodzinie chrze-

ścijańskiej. Red. F. Adamski, Kraków 1984. 
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zaś pełniła rolę matki. „Stosunek M. Karłowskiej do wychowanek opierał się na bezgranicz-

nej, czułej, macierzyńskiej miłości: Nie masz już rodziców? – pyta ze współczuciem – odtąd 

ja będę twoją mamusią”17.  
Chrześcijańska zasada miłości bliźniego pozwalała zatem Karłowskiej stworzyć bez-

pieczną przestrzeń, w której dziewczęta mogły uczyć się od nowa budowania relacji z in-

nymi ludźmi. W ten sposób leczony był „głód miłości”, co pozwalało przygotować podo-

pieczne do przyszłego życia poza Zgromadzeniem. Dzięki temu kobiety miały poczucie, że 

są rozumiane i mają osoby, do których mogą się zwrócić o pomoc. Karłowska i siostry pra-

cujące w zakładzie ofiarowywały podopiecznym miłość, którą one z kolei uczyły się odwza-
jemniać, w zgodzie z chrześcijańską zasadą miłości bliźniego. 

Poszanowanie godności osoby ludzkiej 

Kolejną zasadą, na której Karłowska opierała działalność wychowawczą, było posza-

nowanie godności osoby ludzkiej. Opierało się ono między innymi na przekonaniu, że „oso-

bliwą rację godności ludzkiej stanowi powołanie człowieka do uczestnictwa w życiu Boga. 

Człowiek już od swego początku jest zaproszony do rozmowy z Bogiem: istnieje bowiem 

dlatego, że Bóg stworzył go z miłości”18. 
Podopieczne Zgromadzenia były pozbawione poczucia własnej wartości. W związku 

z wykonywanym zajęciem (prostytucją) utraciły poczucie godności. Karłowska jednak nie 

skreślała kobiet przez ich wcześniejsze życie, wręcz przeciwnie – widziała w każdej istocie 

osobę stworzoną na podobieństwo Boga. W związku z tym każdemu należał się szacunek, 

ponieważ w ten sposób można było okazać szacunek samemu Bogu, który zawsze daje lu-

dziom kolejną szansę.  
Poczucie poniżenia, które towarzyszyło kobietom, miało być zastępowane przez satys-

fakcję płynącą z pokonywania własnych słabości i z pracy nad eliminowaniem swoich wad. 

Podopieczne, poznając siebie, miały odnaleźć w sobie mocne strony pozwalające im na po-

konywanie różnych problemów w życiu. Ważne było odzyskanie szacunku do siebie, co wy-

magało jednak dyscypliny i chęci do krytycznego spojrzenia na własną osobę i zmiany wad 

w zalety. Karłowska próbowała wpoić dziewczętom, że praca nad sobą jest jedyną drogą do 
odzyskania pewności siebie, która miała zastąpić poczucie poniżenia i niedowartościowa-

nia19. 

Zagadnienie poszanowania godności osoby ludzkiej łączyło się ściśle z indywidualnym 

podejściem do każdej osoby i nietraktowaniem wszystkich w ten sam sposób. Ważne było 

bowiem wykształcenie w podopiecznych przeświadczenia, że każda z nich zasługuje na sza-

cunek, dlatego wszystkie potrzeby powinny zostać zaspokojone w indywidualny sposób, po-
nieważ „[...] nie wszystko jest dla wszystkich. Co dla jednej będzie z korzyścią, dla drugiej 

                                                            
17 A.Narzymska: Rys życia Marii Karłowskiej(1865-1935) założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrz-

ności Bożej. W: Pisma ascetyczne, t. 1, Warszawa 1981, s. 67. 
18 Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Gaudium et spes19. W: Sobór Watykański II. 

Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań 1968. 
19 A. Maslow A., W stronę psychologii… s. 196. 
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będzie niezrozumiałe i ze stratą”20. Takie podejście było również sprzeczne ze stosowaniem 

kar cielesnych – Karłowska zdecydowanie się mu sprzeciwiała, uważając, że chorobę można 

przezwyciężyć jedynie poprzez otoczenie dziewcząt miłością, a nie tworzenie atmosfery 
strachu.  

Należy zauważyć, że poszanowanie godności ludzkiej oznacza również umożliwianie 

podopiecznym wyrażania siebie w taki sposób, jaki najbardziej odpowiada danej osobie, 

dzięki czemu czuje się ona spełniona. Może to być np. modlitwa, praca czy innego rodzaju 

aktywności, dzięki którym następuje rozwój duchowy. 

Wolność osobista 

Pojęcie wolności ściśle wiąże się z zagadnieniem wolnej woli. Człowiek w szczególny 

sposób doświadcza wolności za każdym razem, gdy podejmuje jakąś decyzję21. Karłowska 
uważała, że silna wola i wolność działania to „najpiękniejsza cząstka, jaka się człowiekowi 

dostała w udziale”22. 

Wolność jest zatem darem, który jednak może być źle wykorzystywany. Zadaniem 

Karłowskiej było więc przede wszystkim uświadomienie podopiecznym, że ich życie jest 

całkowicie zależne od nich samych i od ich działań, które są pochodną zdobytych doświad-
czeń. Wolna wola jest tym elementem, który w pewnym stopniu zbliża człowieka do Boga, 

sprawia, że staje się on do niego podobny. Przekazanie tej wiedzy również było zadaniem 

Marii Karłowskiej, która w działalności wychowawczej cały czas starała się dbać o wolność 

osobistą wszystkich kobiet, którym pomagała. Ważna w tym kontekście była świadomość, 

że podopieczne same muszą zdać sobie sprawę z tego, że mogą we właściwy sposób korzy-

stać z wolności. Karłowska starała się wskazywać im właściwą drogę, jednak uważała, że nie 
należy niczego narzucać podopiecznym siłą, ponieważ najczęściej sprawia to, że nauka jest 

odrzucana. Nie oznacza to, że nie mogły istnieć żadne zakazy i ograniczenia, lecz musiały 

być one przedstawiane w taki sposób, aby kobiety same chciały się im podporządkowywać 

i w ten sposób uczyć się we właściwy sposób korzystać z daru wolności osobistej. 

W rozumieniu Karłowskiej wychowanie „polega na kierowaniu wolnością bez zada-

wania jej gwałtu”23. Oznacza to pozostawienie danej osobie prawa wyboru. Choć kobiety, 
którym pomagała, były pokrzywdzone przez los i miały wiele przykrych doświadczeń, mu-

siały same dojrzeć do decyzji o zmianie dotychczasowego sposobu życia. Nie było to łatwe 

zadanie, ponieważ podopieczne często były zagubione i nie bardzo wierzyły w to, że ich życie 

może się odmienić, lecz Karłowska przekonywała je, że jedynie dzięki ciężkiej pracy będą 

mogły osiągać cele, które mogą sobie wyznaczać właśnie dzięki darowi wolności osobistej. 

Brak przymusu dotyczył wszystkich aspektów nauczania, nawet modlitwy czy uczest-
nictwa w nabożeństwach. Chociaż były to bardzo istotne elementy, Karłowska przestrzegała 

siostry, aby nie zmuszały podopiecznych do uczestnictwa w życiu religijnym, jeśli nie były 

                                                            
20 J.K. Bąk J. K., W poszukiwaniu miłości. Kraków 2001, s. 34-35. 
21 Słownik teologiczny. [red.[ Zuberbier A., t. 3. Katowice 1989, s. 374-375. 
22 Karłowska M. : Duch Pasterek …., s. 63. 
23 Ibidem. 
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na to gotowe. Mówiła: „Akt religijny to przede wszystkim akt wolny. Im więcej w nim wła-

snego popędu, tym lepszy jest i pożyteczniejszy, i tu jest podstawowe i najważniejsze źródło 

jego skuteczności”24. 
Przemiana człowieka powinna być zatem związana ze świadomą decyzją, która jest 

podejmowana w związku z wolną wolą. Osoba, która jest zmuszana do wykonywania pew-

nych rzeczy, może się zrazić i odwrócić od osoby próbującej pomóc człowiekowi w danej 

sytuacji. Celem Karłowskiej było stworzenie warunków, w których każda z kobiet sama po-

dejmuje decyzję o chęci zmiany życia. Miało temu służyć odpowiednie podejście wycho-

wawczyń, które miały służyć radą, być dobrze nastawione do podopiecznych, szanować ich 
decyzje i charakter. Jedynie w takiej atmosferze możliwe było odkrycie przez kobiety, że 

mogą decydować o własnym losie i podejmować kroki, które przybliżą je do zmiany. Oczy-

wiście ważne było zawierzenie Bogu, który miał wspierać kobiety w ich działaniu. Musiały 

one jednak same poczuć chęć pojednania z nim, a nie być do tego zmuszane. 

Karłowska, opierając się na trzech wskazanych zasadach – miłości bliźniego, poszano-

wania godności ludzkiej i wolności osobistej, stworzyła system, dzięki któremu pomogła 
wielu kobietom. Aby działania były efektywne, musiały być uzupełnione odpowiednimi me-

todami wychowania, o których będzie mowa w dalszej części niniejszego opracowania. 

Metody wychowawcze Marii Karłowskiej 

System przestrzegający a system uprzedzający 

Karłowska odwoływała się do dwóch systemów – przestrzegającego i uprzedzającego, 

przy czym ten pierwszy traktowała z dużym dystansem, skupiając się na rozwijaniu tego 

drugiego. Warto jednak przyjrzeć się pokrótce zasadom, na których opierał się system prze-
strzegający. Przede wszystkim cechuje go przywiązanie do zasad, które powinny być z góry 

przedstawione podopiecznym. Wychowawca ma za zadanie dbać o to, aby prawa były prze-

strzegane, a w razie ich złamania konieczne jest ponoszenie konsekwencji, które jednak nie 

mogą być karami cielesnymi.  

Ważne w systemie przestrzegającym jest całkowite zawierzenie Bogu, który stanowi 
oparcie i daje siłę. To przede wszystkim on jest zatem sprawcą wszystkiego dobrego, co uda 

się wychowawcy osiągnąć25. Jednocześnie istotnym aspektem omawianego systemu jest 

sama relacja między wychowawcą a podopiecznymi. Wychowawca musi mieć kontakt 

z osobami, którym pomaga, lecz musi być on ograniczony do minimum. Relacja, choć po-

winna być serdeczna i oparta na zaufaniu, musi cechować się także dystansem. Niewskazane 

jest zbyt duże zbliżenie się do podopiecznych, ponieważ mogłoby to zostać uznane za spo-
ufalanie. Przez to niemożliwe jest stworzenie prawdziwie rodzinnej atmosfery, co było jed-

                                                            
24 Ibidem. 
25 Ibidem, s. 64. 
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nym z najważniejszych założeń Karłowskiej. Można podejrzewać, że właśnie dlatego odrzu-

ciła ona ten system, skupiając się na rozwijaniu systemu uprzedzającego, który był zgodny 

z jej misją.  
Najogólniej można powiedzieć, że system uprzedzający opiera się na zapobieganiu złu, 

co przyjmuje różne formy. Z systemem przestrzegającym łączy go to, że ważne jest prze-

strzeganie z góry ustalonych zasad, z którymi podopieczne muszą zapoznać się na samym 

początku. Nieprzestrzeganie ich musi łączyć się z konsekwencjami, lecz nie mogą to być 

kary cielesne. W przeciwieństwie do systemu przestrzegającego, w systemie uprzedzającym 

zmienia się relacja wychowawcy z podopiecznymi. Kobiety potrzebujące pomocy muszą 
z jednej strony być obserwowane, aby nie popełniły żadnych błędów, z drugiej zaś wycho-

wawczynie powinny obdarzać podopieczne zaufaniem, być dla nich przyjazne, pełnić rolę 

ich życiowych przewodniczek, które w każdej chwili mogą posłużyć radą. W porównaniu 

do systemu przestrzegającego jest to zatem relacja bardziej oparta na miłości i dobroci, dy-

stans jest w niej wręcz niewskazany. Kobiety powinny poczuć się tak, jakby przebywały 

wśród najbliższych osób. Stworzenie rodzinnej atmosfery jest więc kluczowe według tego 
systemu.  

Podopieczne Karłowskiej (zanim trafiły pod jej opiekę) popełniały wiele błędów. Zo-

stały one wyróżnione w dziele Duch pasterek w powołaniu apostolskim w pracy nad duszami. 
Kobiety bywały między innymi lekkomyślne (m.in. poprzez podejmowanie pochopnych de-

cyzji), dlatego konieczne było przypominanie im reguł; bywały też leniwe, dlatego rolą opie-

kunek było zapewnienie im pracy pozwalającej im pożytecznie spędzać czas i uczenia się 

przy okazji nowych rzeczy. Poza tym często przypominając sobie przeszłość, popadały 
w rozpacz, dlatego konieczne było wtedy zapewnienie im rozrywki, która pozwoliłaby za-

pomnieć o przykrych doświadczeniach i z nadzieją spojrzeć w przyszłość. Poza tym dawne 

przeżycia sprawiały, że były skłonne do histerii, co wymagało odpowiedniego podejścia 

opiekunek, które okazałyby kobietom miłość. System uprzedzający polegał więc w dużym 

stopniu na dokładnym poznaniu psychiki podopiecznych. Dopiero to pozwalało na prowa-

dzenie działalności, dzięki której możliwe było eliminowanie zła i podejmowanie działań, 
które będą z jednej strony pozwalały kobietom się rozwijać, a z drugiej – będą upewniać je 

w przeświadczeniu, że są akceptowane i kochane26.  

Z systemem uprzedzającym ściśle łączą się metody, które Karłowska wprowadzała, aby 

zapewnić swoim podopiecznym odpowiedni sposób wychowania, który pozwalał na 

zmianę życia. Należały do nich przede wszystkim: nauczanie, modlitwa, praca oraz milcze-

nie. Warto przyjrzeć się dokładniej roli każdej z tych metod. 

Nauczanie 

Pierwszą stosowaną formą aktywności jest nauczanie, które według Karłowskiej jest 

kluczowe w drodze prowadzącej do nawrócenia. Chodzi w nim nie tylko o przekazywanie 

                                                            
26 Ibidem, s. 69-70. 
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prawd wiary i katechizację, lecz także o zdobywanie praktycznych i zawodowych umiejęt-

ności, przydatnych w przyszłości27.  

Katechizacja jest o tyle istotna, że stanowi jedyną nadzieję dla człowieka, który błądzi 
w życiu. W przypadku podopiecznych Karłowskiej w nauczaniu chodziło przede wszystkim 

o wskazanie innego systemu wartości od tego, którym kobiety kierowały się wcześniej. Na-

uczanie pozwalało pokazać podopiecznym, że grzeszne życie, które prowadziły, jest już 

przeszłością i należy skupić się na tym, co jest tu i teraz. Myślenie tych kobiet można było 

uznać za prymitywne i opierające się na grzechu. Zadaniem Sióstr było doprowadzenie do 

sytuacji zastąpienia dawnego sposobu myślenia nowym, ściśle powiązanym z chrześcijań-
skim sposobem wychowania. Należało zaszczepić w nich myślenie o Bogu oraz o prawdach 

wiecznych28.  

Celem nauczania Karłowskiej było wykształcenie umiłowania pobożności, która miała 

być drogą prowadzącą do osiągnięcia pełni szczęścia w pojednaniu z Bogiem. Podopieczne 

miały dojrzewać w wierze. Najważniejsze było jednak to, że nauczanie odbywało się bez 

przymusu, z poszanowaniem opisanej już wolności osobistej, co wiązało się z akceptacją 
początkowej niechęci do praktyk religijnych i ze stopniowym dochodzeniem do momentu, 

w którym podopieczne były gotowe na przyjęcie chrześcijańskiego nauczania. Kobiety 

miały więc zdobywać dojrzałość zarówno ludzką, jak i chrześcijańską29. 

Nawrócenie kobiet i przyjęcie przez nie prawd wiecznych miało przejawiać się w co-

dziennym życiu – w ich zachowaniu i w dawanym przez nie świadectwie. Czyny były zatem 

wyznacznikiem nauczania, któremu Karłowska przypisywała szczególną rolę, głosząc, że 
jest to jedyna droga prowadząca do odkupienia win i zmiany wartości.  

Modlitwa 

W działalności wychowawczej Marii Karłowskiej szczególne miejsce zajmowała mo-

dlitwa, która była ważna nie tylko dla podopiecznych, dla których miała być środkiem przy-

bliżającym je do zmiany życia, lecz także dla samych sióstr, które dzięki modlitwie mogły 

prowadzić działalność misyjną. Modlitwa stanowiła jeden z ważniejszych kroków przybli-

żających upadłe kobiety do zmiany wynikającej z krytycznego spojrzenia na życie prowa-
dzone do tej pory.  

Należy podkreślić, że Karłowska musiała przede wszystkim uzmysłowić kobietom, że 

modlitwa nie jest jedynie automatycznym powtarzaniem wyuczonych formułek, lecz że sta-

nowi szczególny rodzaj indywidualnej rozmowy z Bogiem, która ma intymny charakter 

i która pozwala na wyznanie wszystkich popełnionych grzechów. Podopieczne miały same 

odczuwać potrzebę zwracania się do Boga. Modlitwa nie mogła być przymusem, ponieważ 
wtedy była nieskuteczna. 

Karłowska starała się zachęcić podopieczne do modlitwy i do uczestnictwa w liturgii, 

pokazując im różnorodność świąt roku liturgicznego. Kobiety przygotowywały się krok po 

                                                            
27 A. Narzymska : Matka Maria Karłowska. Toruń 1980, s. 43. 
28 H. Ruszczyńska: Historia Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Jabłonowo Pomorskie 1936, 

s. 71. 
29 L. Cian: System zapobiegawczy.., s. 127-128. 



System wychowania Marii Karłowskiej i jego związek z logoterapią 75 

kroku do każdego z tych świąt, dzięki czemu można było zaobserwować pewną płynność 

polegającą na przechodzeniu od jednej uroczystości do innej. Jako przykład święta można 

przywołać obrzęd mycia nóg wychowankom w Wielki Czwartek. „Po przeniesieniu Naj-
świętszego Sakramentu do ciemnicy dziewczęta zajmowały w kaplicy miejsca w ławkach 

ustawionych półkolem. Matka na klęczkach przesuwała się od wychowanki do wychowanki, 

umywając każdej nogi i całując je. Niektóre z dziewcząt płakały, wzbraniały się, wyznawały 

swoje winy”30. 

Ważnym elementem było uczestnictwo we mszy, w tym – przyjmowanie komunii 

świętej, która miała być dla kobiet pokarmem duchowym, umacniającym je i przybliżają-
cym do Boga. Karłowska zachęcała podopieczne do tego, ale nie zmuszała ich, zdając sobie 

sprawę z tego, że przymus nie przyniesie żadnych pozytywnych efektów. Kobiety miały 

same dojrzeć do uczestnictwa w sakramentach i dzięki modlitwie zbliżać się do Boga. Nie 

można również zapominać o sakramencie pokuty, który stanowił najbardziej szczerą, a jed-

nocześnie trudną rozmowę z Bogiem. Był to jednak element konieczny do uzyskania od-

puszczenia nie tylko obecnych, lecz także dawnych grzechów. Spowiedź miała być „lekar-
stwem gorzkim dla zmysłowej natury i grzesznej duszy”31. W związku ze spowiedzią bardzo 

istotny był rachunek sumienia, dlatego Karłowska uczyła podopieczne prawidłowego wy-

konywania go. Przedstawiała im nawet gotowy wzór zawierający pytania, na które należało 

udzielić szczerych odpowiedzi. Dzięki temu kobiety miały poczucie, że dobrze przygoto-

wują się do spowiedzi i że niczego nie ukrywają przed Bogiem.  

Modlitwa w nauczaniu Karłowskiej miała zatem ogromne znaczenie, ponieważ była 
środkiem do prowadzenia dialogu z Bogiem. Ten zaś był jedynym sposobem na pojednanie 

ze Stwórcą i zmianę dotychczasowego sposobu życia. 

 Praca 

Kolejną ważną formą aktywności stosowaną przez Marię Karłowską w wychowaniu 

była praca. Stanowiła ona kluczowy element z kilku względów. Przede wszystkim pozwalała 

na uwolnienie się od grzechu i wkroczenie na drogę życia zgodnego z prawem, w którym na 

wszystko trzeba uczciwie zapracować. Praca miała być sposobem na zbliżenie do Boga. 
Dzięki zaangażowaniu w pracę kobiety odsuwały się od grzesznego życia, które wcześniej 

prowadziły, i pokazywały, że zależy im na zmianie postępowania. Karłowska nie wyobrażała 

sobie, żeby istniał inny sposób pozwalający na uzyskanie zbawienia niż uczciwa praca po-

zwalająca na zarobek. W listach pisała: „Przede wszystkim praca, praca, praca – dopóki wy-

chowanki nie mają zamiłowania do pracy, nie ma podstawy ich nawrócenia”32. 

Aby praca spełniała właściwą funkcję, konieczne było jej odpowiednie dopasowanie 
do każdej z kobiet. Ponieważ Karłowska była zwolenniczką indywidualnego podejścia do 

podopiecznych, pozwalała im wybierać sobie takie prace, które będą dla nich satysfakcjonu-

jące i zgodne z posiadanymi umiejętnościami. Dlatego też przed powierzeniem komuś danej 

                                                            
30 A. Narzymska A: Matka Maria Karłowska…., s. 31. 
31 Dokumenty dotyczące Marii Karłowskiej znajdujące się w Archiwum Domu Generalnego Zgromadzenia 

Sióstr Pasterek od Opatrzności Boskiej w Jabłonowie Pomorskim, sygn. AZ MK 63, s. 18. 
32 AZ MK 53/5-8, s. 241. 
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pracy, „[...] najpierw sama jej próbowała, starając się wymyślić sposoby ułatwiające wyko-

nanie. I rzeczywiście, umiała doskonale wytłumaczyć, jak wykonać każdą rzecz, przy moż-

liwie największej oszczędności sił, czasu materiału”33. 
Warto podkreślić też, że według Karłowskiej praca jest kolejnym elementem, który 

pozwala człowiekowi zbliżyć się do Boga i pokazuje, że człowiek pod pewnym względem 

jest do niego podobny. Pracując, ludzie spełniają założenie Stwórcy, który dzięki „pracy” 

zaprojektował świat i powołał człowieka do życia. Bóg oddał człowiekowi świat we władanie, 

nakazując mu zajmowanie się ziemią (Rdz 1, 28)34. Poprzez pracę ukazana zostaje również 

godność człowieka.  
Choć praca nie jest jedynym elementem pozwalającym człowiekowi na rozwój 

i zmianę sposobu myślenia, pozwala mu wykształcić system wartości, którym będzie kiero-

wał się w życiu. Dlatego też Karłowska podkreślała, jak ważny jest ten aspekt w wychowaniu 

kobiet, które miały za sobą trudną przeszłość i które potrzebowały poczucia, że mogą żyć 

godnie i być szanowane przez społeczeństwo. 

Milczenie 

Jako ostatnią metodę wychowawczą stosowaną przez Karłowską warto wskazać mil-
czenie. Mogłoby się wydawać, że w sytuacji kobiet prowadzących niegdyś niemoralne życie 

ważne będzie opowiedzenie o wszystkim i zmierzenie się z przeszłością poprzez wymianę 

doświadczeń. Karłowska uważała jednak, że powrót do dawnych wydarzeń i rozpamiętywa-

nie ich nie służy niczemu dobremu, a wręcz stanowi przeszkodę w zmianie życia. Dlatego 

nie można było rozmawiać o prostytucji i zwierzać się. Choć zdarzały się takie sytuacje, były 

one objęte tajemnicą. Jedynie konfesjonał był miejscem, w którym uzasadnione było odwo-
ływanie się do doświadczeń związanych z dawnym niemoralnym życiem. Plotkowanie i ga-

dulstwo były uznawane za złe nawyki, które należało wyplenić, a milczenie stanowiło naj-

większy skarb, pomagający w pracy nad sobą35. 

Obowiązek milczenia był związany z przeświadczeniem, że bez niego niemożliwe jest 

nawrócenie. Do tego bowiem konieczne było zajrzenie w głąb siebie, co wymagało skupie-

nia36. Ponadto nie chciano, aby poprzez nadmierne gadulstwo szerzyły się złe nawyki, z któ-
rymi kobiety przybyły do Zgromadzenia, takie jak wulgarne słownictwo, plotkowanie czy 

kłamstwo. Milczenie było zatem z jednej strony testem dla kobiet, ponieważ wymagało od 

nich dużo siły pozwalającej na walkę ze złymi nawykami, z drugiej zaś stanowiło ważny krok 

w kierunku zrozumienia siebie.  

Na koniec wreszcie należy zauważyć, że milczenie jest ściśle związane z praktykami 

religijnymi, w których konieczne jest wyciszenie się, aby usłyszeć głos Boga. Ucząc kobiety 
powściągliwości języka, Karłowska jednocześnie pokazywała im, że można prowadzić dia-

log z Bogiem bez wypowiadania żadnych słów. Taka rozmowa ma same pozytywne strony, 

                                                            
33 A. Narzymska A: Matka Maria Karłowska…, s. 31. 
34 Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour. Poznań 1990, s. 478. 
35 M. Karłowska M.: Duch Pasterek..., s. 71. 
36 J. Stabińska: Bardzo umiłowała. Matka Maria Karłowska, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek od 

Opatrzności Boskiej. Jabłonowo 1986, s. 31. 
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natomiast poprzez rozmowę z drugim człowiekiem można – nawet nieświadomie – popeł-

nić grzech. Tego natomiast podopieczne miały się wystrzegać. 

Wykorzystanie metod Marii Karłowskiej w dzisiejszym nauczaniu 

Domy Dobrego Pasterza funkcjonują również dzisiaj. Warto zastanowić się, czy nadal 

wykorzystywane są w nich metody proponowane przez Karłowską. Pierwszą omówioną 
metodą było nauczanie. Obecnie nauczanie oznacza zarówno przygotowanie zawodowe, jak 

i katechizację. Istotną różnicą jest jednak to, że dzisiaj nauka nie odbywa się jedynie w Domu 

Dobrego Pasterza, ponieważ podopieczne chodzą do różnych szkół w mieście, mają prak-

tyki zawodowe w różnych miejscach. Raz w tygodniu dziewczęta uczestniczą w katechezie, 

choć – co ważne – nie ma wymogu, aby wszystkie podopieczne były wyznania katolickiego. 
Istnieje w tym zakresie tolerancja. Oczekuje się jednak, że wszystkie osoby będą uczestniczyć 

w katechezie, aby nie wprowadzać wyjątków i nie dawać żadnych sygnałów, które mogłyby 

ewentualnie zachęcić dziewczęta do buntu. Uczestnictwo w katechezie nie jest jednak przy-

muszaniem do wiary. 

Kolejną zasadą stosowaną przez Karłowską była modlitwa i uczestnictwo w sakramen-

tach. Obecnie również jest to ważny element, aczkolwiek w tym aspekcie pozostawia się po-
dopiecznym wolność – nikt nie zmusza nikogo do modlitwy czy uczestnictwa w nabożeń-

stwach. Siostry starają się dawać dobry przykład, modląc się i tworząc atmosferę pobożno-

ści, lecz rozumieją, że każda z dziewcząt sama musi zdecydować, czy będzie chciała 

uczestniczyć w życiu religijnym czy też nie. 

Praca cały czas stanowi bardzo istotny element rozwoju i wychowywania dziewcząt. 

Uczy ona bowiem samodzielności, sumienności, radzenia sobie w życiu, pracowitości, 
punktualności. Poza tym człowiek, pracując, uczy się szacunku nie tylko do pracy, lecz także 

do siebie i do drugiej osoby. Nie mniej ważny jest aspekt duchowy wynikający z kontynuo-

wania dzieła stworzenia świata.  

Zasada milczenia nie jest dzisiaj wykorzystywana w takim stopniu jak za czasów dzia-

łalności Karłowskiej, gdy stanowiła ona jedną z najważniejszych reguł. Dzisiaj milczenie jest 

raczej traktowane jako forma wyciszenia, która jednak nie oznacza wstrzemięźliwości ję-
zyka. Milczenie jest wykorzystywane w niektórych sytuacjach, np. podczas posiłku, gdy 

dziewczęta słuchają muzyki lub nagranych rozważań, co pozwala im na moment wyciszyć 

się, by za chwilę powrócić do codziennych obowiązków. 

Na koniec warto podkreślić, że niezmienna pozostała zasada nierozmawiania o prze-

szłości. Szczegółową historię życia każdej z dziewcząt zna jedynie siostra przełożona i wy-

chowawczyni. Dzięki temu możliwe jest pozostawienie przeszłości za sobą, co jest pomocne 
w procesie wychowania i zmiany życia na lepsze. Siostry nie prowadzą również żadnej do-

kumentacji na temat dziewcząt, którymi się opiekują.  
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Przesłanie Marii Karłowskiej  

Karłowska w swojej działalności kierowała się poczuciem misji, którą zesłał na nią Bóg. 

Aby jednak nauczanie było efektywne, konieczne było opracowanie zasad i metod, które 

pozwalały na stworzenie systemu, dzięki któremu kobiety pokrzywdzone przez los mogły 

znaleźć pomoc i w przyszłości powrócić do społeczeństwa, które wcześniej je odrzuciło. 
W nauczaniu Karłowska kierowała się trzema głównymi zasadami: miłością bliźniego, 

poszanowaniem godności osoby ludzkiej i wolnością osobistą. Dzięki temu podopieczne 

miały poczucie zrozumienia i odzyskiwały nadzieję na poprawę swojego życia. Założycielka 

Zgromadzenia chciała, aby podopieczne nauczyły się odpowiedzialności za siebie i za swoje 

czyny, w związku z tym uświadamiała je, że posiadają dar wolności, z którego muszą nau-

czyć się korzystać. Zachęcała je do pracy nad sobą i do wiary we własne siły, co było bardzo 
ważne w procesie powrotu na właściwą drogę życia. 

Karłowska w nauczaniu stosowała przede wszystkim takie metody, jak: nauczanie, 

modlitwa, praca oraz milczenie. Połączenie tych czterech elementów sprawiało, że sposób 

nauczania był z jednej strony wymagający w stosunku do podopiecznych, natomiast z dru-

giej - pozwalał zbudować taki system wartości, którego kobiety wcześniej nie znały i który 
miał im pomóc stanąć na nogi. 

Domy Dobrego Pasterza funkcjonują również obecnie, niosąc pomoc potrzebującym 

kobietom. Choć czasy się zmieniły, główne metody nauczania pozostały właściwie nie-

zmienne. To pokazuje, że Maria Karłowska stworzyła system, który sprawdza się niezależnie 

od zewnętrznych uwarunkowań.  

Konteksty aksjologiczne - logoterapia 

Przegląd biografii, metod i zasad nauczania pozwala na sformułowanie kilku wnio-

sków. Warto zwrócić uwagę na to, że Karłowska przede wszystkim zwracała uwagę na tzw. 
wartości wyższe czy –mówiąc językiem logoterapeutów (np. Viktor Emil Frankl czy Kazi-

mierz Popielski) noetyczne, to jest związane ze sferą duchowości człowieka, „dzięki której 

może on wykroczyć poza samego siebie i zainicjować proces samorealizacji (…)” 37. Warto-

ści te – jak pisze Kazimierz Popielski- „należą do klasy i jakości pojęć, które wywodzą się ze 

struktur egzystencjalnych, a genetycznie wiążą się z pragnieniami, potrzebami, celami, dą-

żeniami i odniesieniami charakterystycznymi dla form egzystencji specyficznie ludzkiej”38. 
Do jakości noetycznych Kazimierz Popielski zalicza: wolność, odpowiedzialność, god-

ność, wartość (tu jako obecność, dążenie i wybór czegoś z jakości egzystencjalnie znaczą-

cych, sens/znaczenie, dążenie/wolę, odniesienie „ku”, miłość/afirmację, cierpienie, na-

dzieję/zaufanie, otwartość, cele/ukierunkowanie, samoakceptację, podmiotowość39. 

                                                            
37 J. Różycka J, K. Skrzypińska K: Pespektywa noetyczna w psychologicznym funkcjonowaniu człowieka. W : Rocz-

niki Psychologiczne, tom XIV, nr 2/2011, s. 103. https://www.kul.pl/files/1024/Roczniki_Psycholo-
giczne/2011/2/RocznikiPsychologiczne_14_2011_nr2_B5_s101-121.pdf. Data dostępu: 29.12.2018r. 

38 K. Popielski: Noetyczne jakości Życia i ich znaczenie w procesie „bycia i stawania się” egzystencji. „Chowanna” 
1, s. 9-25/ 2018. : http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r2008-t1/Chowanna-r2008-
t1-s9-25/Chowanna-r2008-t1-s9-25.pdf . Data dostępu: 2.12.2018r., s. 10.  

39 K. Popielski: Wartości dla życia. Red. K. Popielski. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski , 2018, s. 18. 
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Karwowska, nie zaniedbując wymiaru biologicznego (zapewniała dziewczętom byt, 

środki do życia) i psychicznego człowieka (np. kładła nacisk na procesy emocjonalno-uczu-

ciowe w prowadzonych przez siebie placówkach, na odpowiedni mechanizm funkcjonowa-
nia osobowości kobiet, dynamikę rozwoju, gotowość człowieka do zmian i trud z tym się 

wiążący), dostrzegła, że jest jeszcze inny wymiar życia każdego człowieka. To właśnie płasz-

czyzna noetyczna, wymiar „ najbardziej wewnętrzny i uzewnętrzniony dzięki procesom in-

ternalizacji oraz podmiotowo-osobowej samoświadomości i autorefleksji. Wyraża się w po-

wiązaniu z całością egzystencji biopsychonoetycznej i przez dynamikę głębokiego „ja” pod-

miotowo-osobowego. Realizuje się w formie aktywności własnej, autotranscendencji, 
autodystansu, wyborów świadomych, działań podmiotowych, osobistych decyzji, dążeń 

i odniesień”40. 

Według logoterapeutów wymienionych wyżej bardzo ważne są wartości związane 

z postawą człowieka41. Logoterapia (pojęcie „logos” wiązać należy z sensem) wiele uwagi 

poświęca przyszłości, jest introspektywna. Maria Karłowska również pokazywała kobietom, 

że znalezienie nadrzędnego celu życia pozwoli im pozbyć się lęków, mówiąc językiem logo-
terapeutów, frustracji egzystencjalnej, nerwic noogennych, słowem - egzystencjalnych pro-

blemów i egzystencjalnej pustki. Starała się uświadomić im, że powinny zmienić swoje życie, 

a jednocześnie pozostawiała im swobodę decyzji. Sens życia pokazywała im, działając, za-

chęcając do pracy nad samym sobą i dla dobra innych. Sama, jak osoba głęboko wierząca, 

mogła korzystać z doświadczenia związanego z poznaniem Boga, i swoim życiem pokazy-

wała, co dla niej jest ważne. Starała się skupić uwagę kobiet na zajęciu odpowiedniej postawy 
wobec swego życia i nadać mu sens, pokazać, że każda egzystencja ma wartość, każdy czło-

wiek jest wolny i w każdej chwili może się zmienić. Cierpienie nikogo nie przekreśla, a wręcz 

przeciwnie –dzięki niemu jednostka staje się silniejsza, bogatsza o pewne doświadczenia. 

Wymiar noetyczny jest specyficzny tylko dla człowieka i stanowi najgłębszą warstwę 

podmiotowo-osobowej egzystencji. To właśnie możliwości i treści związane z noetycznym 

wymiarem egzystencji są zarówno źródłem motywacji, jak i podmiotowo-osobowej dyna-
miki egzystencji. Są gwarantem otwartości i wolności ludzkiej jednostki, dzięki którym czło-

wiek nieustannie staje się, spełnia i określa, jest ukierunkowany „ku”, odnosi się do wartości. 

W związku z wymiarem noetycznym dane jest człowiekowi doświadczenie sensu i warto-

ści42. 

Sedno kryje się właśnie w tym przyimku „ku”. Kazimierz Popielski przyjmuje za Fran-

klem następujące założenie: Człowiekowi nie chodzi tylko o wartości, ale także o taką ich 
kwalifikację i jakości, którą można określić mianem metawartości. Wartości stają się wów-

                                                            
40 Ibidem, s. 13. 
41 V.E. Frankl: Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu. Warszawa : Czarna Owca 2018, s.153. 
42 M. Gonsiewski, K. Popielski, Ogólnoosobowościowe uwarunkowania zdrowego stylu życia młodzieży akade-

mickiej-ujęcie nooteoretyczne. W: K. Popielski, Wartości dla życia. Red. K. Popielski. Lublin : Katolicki Uni-
wersytet Lubelski , 2018, ,s. 452. 
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czas tym, co człowieka głęboko motywuje, rozwija, ukierunkowuje, pociąga, fascynuje, od-

nosi go „ku”…. Tak rozumiane wartości umożliwiają pełną sensu realizację i kierowanie 

własnej egzystencji43. 
Logoterapia pokazuje sens miłości. „Miłość to jedyna droga, aby w pełni ogarnąć je-

stestwa drugiego człowieka. Nikt nie zdoła całkowicie uświadomić sobie istoty swego bliź-

niego, o ile go nie pokocha”44. Karłowska, nie narzucając nikomu swego światopoglądu, 

swojej religii, pokazywała, że właśnie miłość w życiu jest najważniejsza. 

Konkludując, wiele myśli Karłowskiej wpisuje się w nurt logoterapii, której zasadni-

czym celem jest, jak wspomniano już wyżej, „uwolnienie woli sensu i wspieranie pacjenta 
w takim zakresie, aby pomóc mu dostrzec w jego życiu sens”45. 

Przesłanie końcowe 

Już na wstępnym etapie badań można założyć, iż Karłowska inspirowała się w swej 

działalności resocjalizacyjnej przede wszystkim swoją edukacją religijną, z ważnym jej ry-

sem, jakim była rozwijająca się wówczas tzw. katolicka nauka społeczna. Termin „spo-
łeczna” wskazuje w tym zwrocie „na cele […] działalności Kościoła, który ludzkiej społecz-

ności określa sposób urządzenia swego życia na Ziemi, jako życia obywateli”46. 

Katolicka nauka społeczna obejmuje zbiorowe problemy społeczne, szerzej – ludzkie. 

Określana zatem jest jako: „społeczna nauka Kościoła”, „doktryna społeczna Kościoła”, „na-

uczanie społeczne Kościoła”47. Jej powstanie jest związane z encykliką Rerum novarum 

(1891) papieża Leona XIII, stanowiącą odpowiedź na zachodzące w XIX w. zmiany spo-

łeczno-ekonomiczno-polityczne. 
Fundamentem tej nauki społecznej jest głównie Pismo Święte. Zdaniem Karola Woj-

tyły nauka ta: „wchodzi w samą istotną treść i zadania Ewangelii, która powinna być ciągle 

głoszona i realizowana (w pewnym sensie zawsze na nowo) w zmiennych kształtach życia 

społecznego, w samym centrum problemów, które zeń wynikają”48. Stanowi swoistą dok-

trynę per se. Jej celem jest dawanie świadectwa Chrystusowi poprzez odniesienia do obec-

nych (współczesnych) problemów, zarówno jednostkowych, jak i społecznych.  
Katolicka nauka społeczna opiera się też na doktrynie św. Tomasza z Akwinu, która 

oddziałuje na takie kategorie, jak: wolność, prawo, społeczeństwo, państwo, legitymizacja 

władzy (oparta na koncepcji „dobra wspólnego”49). „Myśl tomaszowa” specyfikuje katolicką 

                                                            
43 K. Popielski s. 521 Zakończenie. Wartości „w życiu” i wartości „dla życia”. W: Wartości dla życia.  

Red. K. Popielski. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2018, s. 521. 
44 V.E. Frankl: Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Czarna Owca, 2018, s. 167. 
45 V.E. Frankl: Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu. Warszawa: Czarna Owca, 2012, s. 158.  
46 M. Łuszczyńska, Katolicka nauka społeczna – doktryna per se czy per participationem?, „Studia Iuridica Lubli-

nensia”, 2012, nr 17, s. 89. 
47 Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005, s. 34, 55.  
48 K. Wojtyła, Czy jest możliwa nauka społeczna Kościoła, [w:] V. Possenti, Katolicka nauka społeczna wobec 

dziedzictwa oświecenia, Kraków 2000, s. 343. 
49 M. Sadowski, Uwagi o ewolucji idei sprawiedliwości w papieskich encyklikach społecznych, [w:] P. Sadowski, 

E. Kozerska, A. Szymański (red.), Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty sprawiedliwości, Opole 2007, 
s. 94-96 
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naukę społeczną, która posiada charakter dziedziny interdyscyplinarnej. Odnosi się do pro-

blematyki stanowiącej przedmiot dociekań m.in.: filozofii, pedagogiki, etyki, prawa, ekono-

mii, socjologii, teologii oraz politologii50. 
Całościowy dokument w pełni syntetyzujący społeczne nauczanie Kościoła powstał 

w 2004 r. Wykazano w nim istotny związek między zaangażowaniem Kościoła w obszar – 

rozumianych szeroko – spraw społecznych a procesem ewangelizacji. 

Zakończenie 

Pasterki obecnie poświęcają się pracy w 20 placówkach zakonnych w całej Polsce 

(wcześniej w 33) oraz w jednej na terenie Rzymu i jednej w Kazachstanie (wcześniej w 2). 

Siostry prowadzą placówki o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, przeznaczone 
dla dziewcząt niedostosowanych społecznie oraz dla kobiet słabych lub zagubionych pod 

względem moralnym. Najmłodszym wychowankom pomagają ukończyć naukę w otwartej 

dla ich potrzeb szkole podstawowej (przed ostatnią reformą oświatową-gimnazjalnej). Star-
szym pomagają uzupełniać wykształcenie, przede wszystkim w celu odpowiedniego przy-

gotowania do wykonywania zawodu oraz do samodzielnego życia. Pracują w świetlicach dla 

dzieci z rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Udzielają pomocy samotnym 

matkom oraz ich dzieciom. Posługują jako pielęgniarki w zakładach opiekuńczo-leczni-

czych przeznaczonych dla kobiet. Pasterki wypiekają komunikanty oraz opłatki wigilijne, 
a także wykonują hafty liturgiczne. Biorą aktywny udział w apostolstwie liturgicznym na 

terenie więzień, prowadzą rekolekcje oraz dni skupienia dla dziewcząt oraz dla kobiet (są to 

rekolekcje ewangelizacyjne i powołaniowe) (ADG MK 121/III-1). Ponadto włączają się 
w duszpasterstwo Kościoła katolickiego jako katechetki, zakrystianki oraz organistki. 

Należy mieć nadzieję, że siostry pasterki będą kontynuować swą pracę w dziedzinie 

resocjalizacji dziewcząt i kobiet uwikłanych w prostytucję. W polskim społeczeństwie bo-

wiem nadal istnieje poważny problem dotyczący osób prostytuujących się51 (ADG sygn. MK 

109) . Idee Karłowskiej przyczyniły się do zmian ich sytuacji nie tylko w okresie międzywo-
jennym. Są one nadal żywe, nie tylko w zgromadzeniu pasterek. O ich aktualności świadczy 

także fakt, że wpisują się w nurt logoterapii, na co zwrócono uwagę w końcowej części tek-

stu.  

                                                            
50 M. Łuszczyńska, Katolicka nauka społeczna – doktryna…, op. cit., s. 90. 
51 O. Jerzy Mrówczyński, Sługa Boża Maria Karłowska. Życie i działalność, t. II, Rozdział 41: Sylwetka Duchowa 

Matki Karłowskiej, Rzym 1987, s. 520. 
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System wychowania Marii Karłowskiej i jego związek z logoterapią 

Maria Karłowska w swojej działalności kierowała się przede wszystkim dobrem kobiet pokrzyw-

dzonych przez los. W związku z tym prowadziła działalność wychowawczą pozwalającą podopiecz-

nym na zmianę życia. Niniejsze opracowanie odwołuje się do zagadnienia zasad i metod wychowaw-

czych stosowanych przez Karłowską. Były to zasady: miłości bliźniego, poszanowania godności osoby 

ludzkiej i wolności osobistej. Metodami były natomiast: nauczanie, modlitwa, milczenie i praca. O 

skuteczności tego systemu wychowawczego świadczy fakt, że również dzisiaj jest on wykorzystywany 

w Domach Dobrego Pasterza, które kontynuują misję Marii Karłowskiej. Poglądy Marii Karłowskiej 

warto także zestawić z w kontekście aksjologicznym związanym z logoterapią. 

Słowa kluczowe: Karłowska, wychowanie, nauczanie, wolność, modlitwa, praca, wartość, aksjo-

logia, logoterapia. 

Maria Karłowska's upbringing system and its relationship with logotherapy 

Maria Karłowska in her activity was primarily guided by the good of women who were harmed 

by fate. In this connection, she led an educational activity that allowed her to change her life. This 

study refers to the issue of principles and methods of education used by Karłowska. These were the 

principles of: loving one's neighbor, respecting the dignity of the human person and personal freedom. 

Instead, the methods were: teaching, prayer, silence and work. The effectiveness of this educational 

system is evidenced by the fact that today it is also used in the homes of the Good Shepherd, which 

continue the mission of Maria Karłowska. The views of Maria Karłowska are also worth comparing 

with the axiological context related to logoterapy. 

Keywords: Karłowska, education, teaching, freedom, prayer, work, value, axiology, logotherapy. 

Translated by Maria Mitek, Antoni Kalka 

 


