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Daj mi pozna? drogi Twoje

S?owa ?ycia, którymi ?yjemy w tym miesi?cu pochodz? z psalmu 25 i brzmi?: „Daj mi pozna?
drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ?cie?ek”. Jak co miesi?c S?owa te przyj??am, jako
drogowskaz do realizacji pragnienia Boga: „Aby wszyscy stanowili jedno”.
Pracuj? w szkole i mam kontakt z wieloma nauczycielami. Niedawno spotka?am kole?ank?,
która uczy w naszej szkole dopiero od wrze?nia. Jest to jej pierwsza praca po studiach. Po raz
pierwszy prowadzi te? klas?. Tamtego dnia zauwa?y?am, ?e jest bardzo smutna. Zapyta?am j?
o przyczyn?. Okaza?o si?, ?e powierzono jej przygotowanie uroczysto?ci z okazji nadej?cia
wiosny, a ona nie bardzo czu?a si? na si?ach, aby t? imprez? zorganizowa?. Pierwszy dzie?
wiosny by? blisko, a ona nie zacz??a jeszcze przygotowa?. Zastanawia?a si? nad
przesuni?ciem obchodów nadej?cia wiosny, a nawet mia?a my?l, ?eby odmówi? przygotowania
imprezy. Bardzo chcia?am by? z ni? w tej sytuacji i zastanawia?am si? w duchu, jaka droga
b?dzie w?a?ciwa, jak? ?cie?k? powinnam pój??. Wtedy poczu?am wyra?nie, ?e przede
wszystkim powinnam zostawi? jej wolno??. Chocia? mam wi?cej do?wiadczenia i mog?abym j?
czego? nauczy?, a nawet jej zaimponowa?, mia?am pewno??, ?e to nie jest w?a?ciwy kierunek.
Czu?am, ?e najwa?niejsze jest, aby to ona podj??a decyzj? i dzia?ania. Powiedzia?am, ?e by?
mo?e rzeczywi?cie powinna przesun?? uroczysto?? o kilka dni, aby mie? wi?cej czasu na
przygotowanie.
Po paru dniach znów j? spotka?am i zapyta?am, jak jej idzie. Okaza?o si?, ?e nadal nie podj??a
?adnych kroków. Tym razem pomy?la?am, ?e jest jej trudno, poniewa? zosta?a z tym zadaniem
sama. Poczu?am, ?e potrzebuje wsparcia. Wiedzia?am, ?e inni nauczyciele czekaj? na t?
imprez? i ?e zale?y im, aby by?a udana. Dlatego zasugerowa?am jej, aby porozmawia?a z nimi:
?eby wspólnie zastanowili si? nad organizacj? uroczysto?ci i ?eby podzielili si? zadaniami.
Podj??a t? my?l i sta?o si? tak, jak zaproponowa?am.
Pierwszy dzie? wiosny by? dla mnie bardzo szcz??liwy. Moja kole?anka prowadzi?a imprez?,
ale nie by?a sama. Wielu nauczycieli zaanga?owa?o si? w organizacj? uroczysto?ci. By?o
naprawd? wspaniale. Co najwa?niejsze dla nauczycieli, dzieci by?y bardzo zadowolone. A dla
mnie najwi?ksz? rado?ci? by?o to, ?e wybra?am w?a?ciw? drog?. Bo nie by?am potrzebna ani
do przygotowania dekoracji, ani do prowadzenia programu. Moj? rol? by?o zauwa?enie
potrzeby innej osoby, dzi?ki czemu reszta potoczy?a si? tak wspaniale. I jeszcze to, ?e kolejne
cegie?ki jedno?ci zosta?y po?o?one w mojej szkole.
C.M.
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