
Moi Drodzy! „Kochać i służyć we wszystkim” – taką duchową zasadą 

kierował się św. Ignacy Loyola, założyciel zakonu jezuitów. Z takim też 

przesłaniem posyłał swoich współbraci i  współpracowników w  najdalsze zakątki 

świata. W  2012 roku, po prawie pięciuset latach istnienia zakonu, jezuici dotarli 

na krakowskie osiedle Na Kozłówce, aby w rejonowym gimnazjum publicznym 

rozpocząć pracę edukacyjno-wychowawczą. Szkoła szybko wypełniła się uczniami 

dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycieli, rodziców oraz przy wsparciu 

kilkuosobowego zespołu pedagogiczno-psychologiczno-duszpasterskiego 

i nowatorskiemu zarządzaniu. Owocem ich pięcioletniej pracy jest przewodnik 

pod tytułem Face to face czy Facebook?. Mimo wielu zmian społecznych 

i  technologicznych serce człowieka pozostaje bardzo wrażliwe na spotkanie 

z  drugim człowiekiem pełne miłującej uwagi. Czerpiąc z bogactwa pedagogiki 

ignacjańskiej (od św. Ignacego Loyoli), zespół pedagogów i wychowawców 
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św. Stanisława Kostki – podjął wyzwanie b y c i a z   u c z n i a m i i   d l a u c z n 

i ó w, będąc jednocześnie wiernymi zasadzie cura personalis, która nakazuje 

indywidualną troskę o  każdego ucznia. Zebrane przykłady są owocem wielu 

spotkań nauczycieli i pedagogów z uczniami i rodzicami. Choć nie zawsze 

należały one do łatwych, to jednak pełne były szacunku i  wzajemnego 

zrozumienia. Problemy, z  jakimi muszą mierzyć się nastolatkowie w życiu 

codziennym, są różnorodne i nie zawsze jest na nie prosta recepta. Niskie 

poczucie wartości, brak akceptacji siebie czy też ból z  powodu odrzucenia to tylko 

nieliczne z  trosk, które potrafią skoncentrować na sobie uwagę młodego 

człowieka tak bardzo, że przestaje on zauważać piękno otaczającego świata. 

Z drugiej strony uśmiechnięci uczniowie zmotywowani do codziennej pracy, 

odnoszący małe i wielkie sukcesy oraz rodzice pełni wewnętrznego spokoju 

potwierdzają ponadczasowość i  skuteczność zasad pedagogiki ignacjańskiej. 



Cieszę się, że projekt Face to face czy Facebook? przybrał formę 

przewodnika. Dzięki temu posłuży Face to face czy Facebook? młodym ludziom 

w wędrówce ku dojrzałości. Ma on niewątpliwie tę zaletę, że można po niego  

sięgnąć w dowolnym miejscu i czasie. Daje nadzieję, że nigdy nie jest za późno na 

nawrócenie i nowe życie.  
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