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Witam.
Oddajemy do czytania numer kwartalnika będący kontynuacją rozmowy o nowej podsta-

wie programowej. Zaczęliśmy ją trzy lata temu – zakończymy za kolejne trzy, gdy omawiany 
dokument stanie się elementem doświadczenia licealnego. 

W tle toczy się nieustająca dysputa o maturach, sprawdzianach i innych egzaminach. Potężnieje 
fala krytyki dotycząca złych skutków „testomanii”. Wiemy już, że podobny sposób mierzenia uczniow-
skich kompetencji poważnie fałszuje obraz edukacyjnego pejzażu. Może również zniszczyć proporcje 
między tym, co ma być traktowane w dydaktyce uniwersalistycznie, a tym, co staje się – czasem bardzo 
prymitywnym – wytrychem do drzwi z napisem: „Egzaminy i jak sobie z nimi radzić”. 

Wydaje się, że szczególnie dotkliwie skutki podobnego stylu egzaminowania dotknęły 
polonistykę. 

Mamy nieustającą nadzieję, że nowa podstawa programowa stanie się dokumentem 
regulującym rozsądnie i skutecznie obszary polskiej edukacji. W wypowiedziach dyrektorów 
znajdziemy wiele troski i obaw. Przeczytamy także opinie bardziej optymistyczne. To naprawdę 
ciekawa lektura!

Wiemy, że wiele wątków się powtarza: […] „rzeczy, o których teraz czytamy i słyszymy, obecne 
są w refleksji edukacyjnej od wielu już lat (także w postaci krytyki samych instytucji i systemów 
nauczania), problem natomiast w tym, że owe myśli, nakreślające - i zarazem nakręcające - ważną 
sprawę społeczną, jaką jest ewidentny kryzys w szkolnictwie, nie potrafią wywołać powszechnej 
reakcji, nie potrafią tym samym doprowadzić do oczekiwanej zmiany. I to jest kwestia o zasadniczym 
znaczeniu!” – pisze profesor Mariusz Zawodniak. Pamiętajmy o tym, gdyż tak naprawdę chodzi 
o reakcję, odruch społecznego zaangażowania, uwagę zawodową i – mimo jałowości niektórych 
pomysłów płynących z Centrali – determinację. Chodzi przecież o nasze dzieci.

M.K.
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w kręgu nowych idei

Tadeusz Kamiński

O ideologii równych szans 
edukacyjnych

Wprowadzenie

W zaproponowanym przedłożeniu chcę zwrócić uwagę na kwestię, która 
w dyskursie na temat wyrównywania szans edukacyjnych być może umyka uwadze 
pedagogów. Chodzi mianowicie o fakt, że niezależnie, a niekiedy nawet wbrew pro-
pozycjom specjalistów od edukacji i wychowania to, co realizowane jest w praktyce 
pod hasłem wyrównywania szans edukacyjnych, stanowi efekt końcowy przyjętej 
przez rządzących ideologii. owo wyrównywanie szans jest bowiem elementem 
polityki edukacyjnej, a tę trudno sobie wyobrazić bez ideologii. Proponuję za-
tem refleksję nad ideologią równych szans. Refleksja ta ma charakter teoretyczny 
(metateoretyczny), choć jej rzeczowe poprowadzenie wymaga odwoływania się do 
danych empirycznych1.

Refleksja przeprowadzona zostanie w kilku aspektach. Po pierwsze więc, 
odwołując się do istotnych komponentów każdej ideologii, spróbuję wykazać, że 
mówienie o ideologii równych szans jest jak najbardziej uzasadnione. Po drugie, 
przywołam rodzące się w tym kontekście pytania, które są trudne, ale wymagają 
odpowiedzi, jeśli równość szans ma być zrealizowana. Postawienie tych pytań 
i poszukiwanie adekwatnych odpowiedzi pozwala dostrzec swoiste paradoksy 
ideologii równych szans. Kilku z nich również poświęcę nieco uwagi. Ponieważ 
w tytule deklaruję przejście od ideologii do rzeczywistości, w końcowej części 
spróbuję spojrzeć na blaski i cienie dotychczasowych działań na rzecz równych 
szans edukacyjnych w Polsce.

Ideologia równych szans

Ideologie mają to do siebie, że proponują pewną wizję świata, bazującą na 
niezgodzie wobec zastanej rzeczywistości. trafnie zdefiniował to pojęcie Anthony 
1 Danych tych nie brakuje, bowiem od lat prowadzone są badania nad dostępem do poszczególnych 

szczebli edukacji i nad nierównościami szans, wynikającymi z innych czynników.
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Tadeusz Kamiński

Downs mówiąc, iż ideologia to „ujęte w słowa wyobrażenie o dobrym spo-
łeczeństwie i głównych środkach niezbędnych do jego zbudowania”2. A za-
tem dostrzeżenie, że pod jakimś względem społeczeństwo funkcjonuje źle, 
skłania do zaprojektowania zmian na lepsze. W odniesieniu do nierówności 
edukacyjnych faktycznie mamy do czynienia z taką sytuacją. liczne badania 
wskazują bowiem na różne wymiary nierówności edukacyjnych w Polsce.

Następną ważną cechą ideologii jest odwoływanie się przez jej twórców 
do założeń aksjologicznych. Chcąc bowiem zaproponować wizję dobrego 
społeczeństwa, trzeba jasno sprecyzować, na jakich wartościach ma być ono 
ufundowane3. W odniesieniu do ideologii równych szans edukacyjnych 
takim fundamentem aksjologicznym jest przekonanie, że wszyscy ludzie 
mają prawo do własnego optymalnego rozwoju i prawo równego dostępu 
do instytucji pozwalających ten rozwój urzeczywistnić. Z kolei „Strategia 
lizbońska do 2010 roku” wiąże równy dostęp wszystkich obywateli do 
nauki wprost z demokracją4.

Ideologie silnie angażują emocjonalnie zarówno swoich zwolenników, 
jak i przeciwników. oczywistym celem ideologów jest pozyskiwanie zwo-
lenników dla swojej wizji świata. W przypadku szans edukacyjnych jest to 
o tyle wyraziste, że rzecz cała dotyczy konkretnych ludzi, szczególnie dzieci 
i młodzieży.  Nawoływanie do wyrównywania szans edukacyjnych stosunko-
wo łatwo wzmocnić argumentem, że dzieci i młodzież są przyszłością narodu 
i inwestowanie w ich rozwój to de facto inwestowanie we własną przyszłość. 
Ponadto są oni najczęściej ofiarami niesprawiedliwych struktur społecznych 
lub ślepego losu. Wynika stąd, że właściwie bardzo dużo odwagi wymagałoby 
publiczne opowiedzenie się przeciw równości szans edukacyjnych.

Dużą rolę w ideologiach odgrywają stereotypy. uproszczenia  pozwalają 
na zbudowanie wizji w miarę spójnej, a zarazem na uniknięcie problemów, 
wynikających z nieprzystawania niektórych przynajmniej elementów tej 
wizji do rzeczywistości. W odniesieniu do edukacji takimi stereotypami są 
stwierdzenia, że każdy uzyska maturę albo nawet skończy studia, jeśli stworzy 
mu się odpowiednie warunki. W ramach samej polityki edukacyjnej takim 
stereotypem jest przekonanie, że należy pomagać tylko słabym uczniom, 
ponieważ silni i tak dadzą sobie radę5. takim stereotypem, ale niejako  
2 Cyt. za: M.G. Roskin i in., Wprowadzenie do nauk politycznych, Zysk i S-ka, Poznań 

2001, s. 135.
3 Zob.: E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 

1999, s. 230.
4 Zob.: R. Pawlak, Wyrównywanie szans edukacyjnych a polska reforma edukacji, „Kultura 

i Edukacja” 2005, nr 1, s. 58.
5 o tym, że dzieci wybitnie zdolne często padają ofiarą nieelastycznego systemu 
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O ideologii równych szans edukacyjnych

à rebours jest spotykany wcale nie tak rzadko pogląd, że osobom z pewnych 
środowisk (np. popegeerowskich) i tak nie da się pomóc.

Jeszcze jedna cecha ideologii w ogóle wydaje się warta przywołania 
w kontekście omawianej ideologii równych szans. Chodzi mianowicie o za-
warty w każdej ideologii element utopii, marzenia o idealnej rzeczywistości, 
element „myślenia życzeniowego, które często się kompromituje w zderzeniu 
z rzeczywistością”6. uparte trzymanie się owej utopii rodzi odporność na 
krytykę nawet zupełnie oczywistych błędów i niedostatków. W praktyce 
może to spowodować wyrównywanie szans „na siłę” w odniesieniu do tych, 
którzy na przykład nie mają ochoty się uczyć, czy też swoiste równanie  
„w dół”7.

Sam fakt, że wyrównywanie szans edukacyjnych jest/może być traktowa-
ne jako ideologia, nie deprecjonuje moim zdaniem tego rodzaju projektów 
i podejmowanych na ich podstawie działań. Innymi słowy, samej ideolo-
giczności tych projektów nie oceniam negatywnie. Sądzę natomiast, że takie 
ujęcie problemu pozwala zrozumieć, dlaczego mimo licznych programów, 
wytycznych, strategii i innych podobnych dokumentów rzeczywista równość 
szans edukacyjnych wciąż jest w Polsce problemem.

Trudne pytania w kontekście ideologii równych szans 
edukacyjnych

Analizując równość szans edukacyjnych jako ideologię, nie sposób 
uniknąć pewnych trudnych pytań. Na pytania te muszą sobie odpowie-
dzieć zarówno autorzy strategii wyrównywania szans, jak i – a może przede 
wszystkim – decydenci, politycy odpowiedzialni za realizację polityki 
edukacyjnej.

Pytanie pierwsze, zasadnicze jak się wydaje, dotyczy uzasadnienia: 
dlaczego szanse mają być równe? Zakładam, że nie ma zasadniczego spo-
ru co do tego, czy mają być równe. Najprościej sprowadzić zagadnienie 
na płaszczyznę praw człowieka. Szanse mają być równe, bo tak stanowią 

edukacyjnego w Polsce pisze m.in. A. Łuczak, Dzieci wybitnie inteligentne nie mają 
szansy na rozwój, „Edukacja i Dialog” 2007, nr 8.

6 M.G. Roskin i in., op. cit., s. 137.
7 Dobrym przykładem w tym kontekście wydaje się chociażby tzw. akcja afirmatywna, 

prowadzona w Stanach Zjednoczonych. ustalenie parytetów w odniesieniu do 
przedstawicieli poszczególnych ras i płci na przykład na uniwersytetach spowodowało 
– w ocenie krytyków tych rozwiązań – radykalny spadek jakości nauczania. Szerzej 
o problemach związanych z affirmative action zob.: G. Sorman, Made In USA.  
Spojrzenie na cywilizację amerykańską, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005, passim.
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międzynarodowe dokumenty dotyczące praw człowieka. W odniesieniu 
do dzieci przywołuje się8 precyzyjne regulacje: prawo każdego dziecka do 
nauki (Powszechna Deklaracja Praw Człowieka) i realizowanie tego prawa 
na zasadzie równych szans (Konwencja Praw Dziecka oNZ). 

Idąc dalej tym tokiem rozumowania, można byłoby też stwierdzić, że 
należy wyrównywać szanse edukacyjne, ponieważ wymagają tego zobowią-
zania wynikające na przykład z członkostwa Polski w unii Europejskiej. Nie 
ma więc potrzeby szukać głębszych (filozoficznych?) uzasadnień, gdyż prawo 
jednoznacznie określa obowiązki państwa w tym zakresie. 

Można by jednak postawić pytanie, na czym opierają się dokumenty 
dotyczące praw człowieka, stwierdzając, że przecież określone prawa przysłu-
gują każdej jednostce? otóż w koncepcji naturalnych i niezbywalnych praw 
człowieka9 podstawą uznania owych uprawnień  jest godność osoby. Praw 
człowieka nie nadaje żadna instancja, gdyż wynikają one z samego faktu 
bycia osobą. Jeśli więc pojawia się postulat równych szans (w tym przypadku 
edukacyjnych), to dlatego że żaden człowiek nie może mieć zamkniętej drogi 
osobistego rozwoju z powodów od siebie niezależnych.

W poszukiwaniu uzasadnienia równości szans edukacyjnych można wresz-
cie odwoływać się do egalitaryzmu rozumianego jako stworzenie warunków, 
w których wszyscy osiągną mniej więcej to samo, a zatem nie będzie dużych 
dysproporcji „na wyjściu”. Choć wydaje się to podejściem zbyt radykalnym, 
zwłaszcza po latach socjalistycznej urawniłowki, to jednak takie myślenie cechuje 
nadal wielu ludzi. Nie tylko zresztą populistycznych polityków10. Przytoczone 
powyżej próby odpowiedzi nie wyczerpują całej gamy możliwych stanowisk. 
Sądzę jednak, że pozwalają zilustrować tezę, iż wybrane uzasadnienie równości 
szans edukacyjnych decydująco wpływa na przyjęte rozwiązania11.

Drugim ważnym pytaniem wydaje się pytanie o to, co ma być wzor-
cem dla wyrównywania szans edukacyjnych. Innymi słowy, jakie wskaźniki 
pozwalają obiektywnie stwierdzić, że szanse są już równe? I czy w ogóle da 
się to zrobić?

8 Zob.: np. J. Jastrząb, Wyrównywanie szans edukacyjnych, „Wychowanie na co dzień” 
2001, nr 7-8, dod. s. I.

9 Zob.: np. H. Skorowski, Problematyka praw człowieka, Wydawnictwo AtK, Warszawa 
1996.

10 Por.: Z. Kwieciński, Modele demokracji a problem równych szans edukacyjnych, [w:] 
K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji 
społecznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, toruń 2006, s. 81.

11 Z. Kwieciński pokazuje w swym artykule różne możliwe podejścia do realizacji 
postulatu równych szans edukacyjnych, jakie mieszczą się w ramach  systemu 
demokratycznego. Zob.: Ibidem.

Tadeusz Kamiński
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W przypadku nierównego dostępu do placówek edukacyjnych sprawa 
w pierwszej chwili wydaje się dość prosta. Wystarczy wszak stwierdzić, czy 
sieć placówek adekwatna jest do możliwości komunikacyjnych uczniów. 
Jeśli problemem jest ubóstwo, to rozwiązaniem mogą być np. stypendia 
i dożywianie uczniów. W tym zakresie nierówności są bardzo wymierne 
i ich niwelowanie też. Dostęp to jednak nie tylko kwestia fizycznego dotar-
cia do placówki. to również możliwość zostania uczniem wybranej szkoły.  
Zdrowy rozsądek podpowiada, że 
wszędzie tam, gdzie kandydatów 
jest więcej niż miejsc, należy sto-
sować jasno określone procedury 
kwalifikacyjne. Procedury oparte 
o wiedzę i predyspozycje. Jed-
nak, jak wynika z badań, dzieci 
i młodzież ze środowisk tzw. de-
faworyzowanych osiągają gorsze 
wyniki w nauce, co uniemożliwia 
ich przyjęcie do dobrych szkół 
lub dalszą edukację w ogóle. 
twierdzi się zatem, że „stosowanie 
procedur rekrutacyjnych zwiększa 
nierówności edukacyjne i przyczynia się do pogłębiania nierówności spo-
łecznych”12. Czy jednak prostą miarą równości szans edukacyjnych ma być 
odsetek uczniów lub studentów pochodzących z owych defaworyzowanych 
środowisk? to prawdziwy paradoks ideologii równych szans.

Inne trudne pytanie dotyczy sposobu, w jaki owa równość szans ma 
być realizowana. Nierówności widoczne w obszarze edukacji to nie tylko 
nierówności społeczne, ale również indywidualne. W wymiarze społecznym 
nierówności „dotyczą sytuacji, gdy ludzie są nierówni sobie nie z racji jakich-
kolwiek cech cielesnych czy psychicznych, lecz z powodu ich przynależności 
do różnych grup albo zajmowania różnych pozycji społecznych”13. W wy-
miarze indywidualnym nierówności związane są ze stanem zdrowia, możli-
wościami intelektualnymi, cechami charakteru, swoistą filozofią życia. 

Wyrównywanie szans w wymiarze indywidualnym związane jest 
z koniecznością indywidualnego ustalenia potrzeb i sposobów wsparcia. 
W tym przypadku miarą równości absolutnie nie mogą być osiągnięcia 
w sensie obiektywnym: uzyskane dyplomy, średnia ocen itd. Dla każdego 
12 R. Pawlak, op. cit., s. 67.
13 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2005, s. 332.

O ideologii równych szans edukacyjnych
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rakteru, swoistą filozofią życia.
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bowiem ucznia z tego rodzaju niedostatkami indywidualnymi różny jest 
możliwy do osiągnięcia poziom rozwoju. W tym wypadku, paradoksalnie, 
wyrównywanie szans edukacyjnych oznacza nierówne traktowanie pod-
miotów procesu edukacji. Dlatego też pamiętać trzeba, że ujednolicona 
oferta dydaktyczna, standaryzacja programów nauczania i weryfikowania 
wiedzy, nie ma nic wspólnego z faktycznym wyrównywaniem szans. Para-
doksalnie bowiem „nierówności szans wynikają z nauczania dzieci według 
tego samego programu, gdy każda szkoła chce dać to samo mimo różnic 
indywidualnych, wyrażanych dodatnimi lub ujemnymi odchyleniami od 
normy w rozwoju”14. Czy podobne wątpliwości zgłosić można pod adresem 
wyrównywania nierówności społecznych?

Nierówności społeczne mają, jako się rzekło, charakter strukturalny. 
Ich niwelowanie w związku 
z tym również powinno być 
podejmowane systemowo. Jeśli 
zatem stwierdzamy, o czym już 
wspominałem, że dzieci i mło-
dzież z rodzin ubogich mają 
mniejsze szanse edukacyjne, to 
rozwiązaniem słusznym wydaje 
się skierowanie odpowiednich 
środków, aby to ubóstwo prze-
zwyciężyć. Jeśli stwierdzamy też, 
że mniejsze szanse edukacyjne 

mają dzieci i młodzież ze środowisk popegeerowskich, czy w ogóle ze wsi15, 
to w tych środowiskach należy ulokować odpowiednio zmodyfikowaną ofertę 
edukacyjną: bezpłatne zajęcia dodatkowe, zajęcia wyrównawcze, dostęp do 
kultury. Rzecz w tym jednak, że samo zorganizowanie tego rodzaju wsparcia 
nie przyniesie automatycznie pożądanego efektu. Nie tylko dlatego, że nie 
wszyscy pewnie zechcą z tej oferty skorzystać. Bardziej dlatego, że naiwnością 
jest według mnie przekonanie, iż wymienione przyczyny nierówności (np. 
bieda, czy miejsce zamieszkania) to jedyne czy najważniejsze determinanty 
osiągnięć edukacyjnych.

Ważnym, moim zdaniem, jest pytanie o podmioty odpowiedzialne za 
wyrównywanie szans edukacyjnych. W świetle przytaczanych już regulacji 
prawnych i w zgodzie – zapewne – z przyzwyczajeniami polskiego społe-
14 J. Jastrząb, op. cit., s. III.
15 Zob.: K. Kutiak, Edukacyjne piętno wsi, „Wychowanie na co dzień” 1999, nr 3,  

s. 9-10.
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czeństwa, tym podmiotem odpowiedzialnym ma być państwo. odpowie-
dzialność oznaczać ma przy tym wzięcie na siebie nie tylko finansowania, ale 
również organizowania konkretnych działań. Państwo prowadzi zresztą to, 
co nazywamy polityką edukacyjną. Warto więc w tym kontekście zauważyć, 
że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin funkcjonowania państwa, 
nie musi być skazana na monopol władzy publicznej. Sama realizacja wielu 
zadań z powodzeniem może być oddana inicjatywom obywatelskim. Chodzi 
tu nie tylko o oczywisty fakt, że placówki edukacyjne mogą być prowadzo-
ne przez podmioty niepubliczne. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by 
podmioty te realizowały, a nawet kreowały politykę edukacyjną w zakresie 
wyrównywania szans. Dużą rolę mają tu do spełnienia organizacje pozarzą-
dowe, które nie zajmują się bezpośrednio edukacją, ale właśnie tworzeniem 
dla uczniów warunków sprzyjających równości szans. Elementem polityki 
edukacyjnej państwa jest więc wspieranie tego typu inicjatyw, co wcale nie 
oznacza zrzucania przezeń z siebie odpowiedzialności za tę istotną sferę zadań 
publicznych. W kontekście ideologii równych szans edukacyjnych warto 
dodać, że tego rodzaju spluralizowanie i zdecentralizowanie podmiotów 
może się okazać nie tylko efektywniejsze, ale o wiele bardziej odporne na 
silne zideologizowanie działań.

Zamykając ten wątek, stawiam jeszcze jedno pytanie: Czy równe szanse 
w edukacji mają być celem samym w sobie, czy raczej środkiem (narzędziem) 
do osiągnięcia celu właściwego? Chodzi o to, by nie patrzeć tylko na efekty 
o charakterze statystycznym. Istnieje bowiem pokusa, by manipulować 
danymi w celu wykazania, że założenia zostały zrealizowane. Innymi słowy, 
czy proponowane strategie wyrównywania szans edukacyjnych nastawione 
są na mierzalne efekty w postaci osiągniętych wyników i bilansu kosztów 
organizacyjnych i finansowych, czy na coś zupełnie innego. 

Sądzę, że celem wszelkich działań podejmowanych pod hasłem wy-
równywania szans edukacyjnych jest stworzenie optymalnych warunków 
rozwoju każdego, szczególnie młodego człowieka. osiągnięcie tego celu 
może być bardzo trudne do przełożenia na język statystyki. W istocie bo-
wiem samo stworzenie warunków nie gwarantuje jeszcze osiągnięcia efektów 
statystycznych. Efekty te z kolei też same w sobie niewiele znaczą. W tym 
kontekście zgadzam się z Jarosławem Kordzińskim, że ważne jest również 
to, „w jaki sposób osoby kończące różnego typu szkoły wykorzystują nabytą 
wiedzę w praktyce”16. Niekonieczne musi to oznaczać, według mnie, ścisły 
związek między uzyskanym wykształceniem a późniejszą ścieżką zawodową. 
16 J. Kordziński, Merytokracja, czyli rzecz o równości szans, „Dyrektor Szkoły” 2005,  

nr 9, s. 9.
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owa praktyka oznacza raczej osiągnięcie przywoływanego już wielokrotnie 
optymalnego poziomu rozwoju indywidualnego i zajęcie satysfakcjonującego 
miejsca w strukturze społecznej. I to chyba jest (powinno być) celem każdej 
ideologii równych szans edukacyjnych.

Równe szanse edukacyjne w polskiej rzeczywistości

Jak zatem w rzeczywistości polskiej wygląda działanie na rzecz równych 
szans edukacyjnych? Pozostając na gruncie polityki edukacyjnej, należy 
szczególnie skoncentrować się na reformie oświatowej, która jest realizowana 
od roku 1999. R. Pawlak przypomina, że zasadniczym celem reformy było 
właśnie wyrównywanie szans edukacyjnych17. Po kilku latach można wskazać 
na widoczne niedostatki, ale i pozytywy tejże reformy.

Po pierwsze, zwraca się uwagę na fakt, że reforma poniekąd pominęła 
przedszkole. Piotr Broda-Wysocki pisze w tym kontekście o przedszkolach, jako 
zapomnianym ogniwie systemu18. Rzecz jednak nie tylko w tym, że w ramach 
reformy nie potraktowano przedszkola jako istotnego miejsca wyrównywania 
szans. Stało się o wiele gorzej: nastąpiła stopniowa likwidacja przedszkoli, 
szczególnie na terenach biednych i zagrożonych bezrobociem19.  W ten sposób 
większość dzieci wiejskich pozbawiona została „szans na wczesną kompensację 
różnic rozwojowych i narażona na późniejsze niepowodzenia szkolne”20.

Po drugie, niejako okrętem flagowym  reformy w zakresie wyrównywa-
nia szans miało być gimnazjum21. tymczasem niektórzy autorzy twierdzą, że 
gimnazja stanowią bardzo ważne miejsce reprodukcji nierówności społecznych. 
Zwłaszcza w dużych miastach, gdzie stosuje się „procedury segregacyjne w za-
leżności od statusu rodziny uczniów”22. Można więc zaryzykować twierdzenie, 
że na przykładzie gimnazjów szczególnie dobrze widać ideologiczność całego 
projektu. Wyrażanej w debacie publicznej trosce o równość szans towarzyszy 
praktyka wyłaniania elit oparta na kryteriach pozamerytorycznych. Niektóre 
gimnazja mają więc charakter elitarny, większość zaś staje się miejscami prze-
trzymania uczniów przez okres obowiązku szkolnego.

Po trzecie wreszcie, równie istotnym elementem reformy edukacyjnej 
była decentralizacja systemu oświaty. Przejęcie przez gminy odpowiedzial-
17 R. Pawlak, op. cit., s. 59.
18 P. Broda-Wysocki, Zjawisko wykluczenia społecznego w obszarze edukacji, „Roczniki 

Naukowe Caritas” 2004/2005, s. 73-74.
19 Por.: W. Walkowska, Edukacja dzieci i młodzieży, „Polityka społeczna” 2004, nr 9, s. 15.
20 P. Broda-Wysocki, op. cit., s. 73.
21 Zob.: R. Pawlak, op. cit., s. 64.
22 Ibidem, s. 65.

Tadeusz Kamiński
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ności za funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów ujawniło dużą 
rozbieżność pomiędzy głównie finansowymi możliwościami poszczególnych 
podmiotów prowadzących placówki. Wskutek tego w wielu gminach brakuje 
środków na realizację zajęć dodatkowych, wyrównawczych, pracę z uczniem 
szczególnie zdolnym i uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Wymowną ilustracją tych problemów są przytoczone przez R. Pawlaka 
przykłady dwóch gmin. W gminie bogatej (Kleszczów) z budżetu gminy 
pokrywane są koszty wielu 
zajęć dodatkowych: języków 
obcych, wyrównawczych z ję-
zyka polskiego i matematyki, 
przygotowawczych do egza-
minów wstępnych do szkół 
średnich, kół zainteresowań 
(polonistycznego, matema-
tycznego, przyrodniczego, pla-
stycznego, informatycznego) 
oraz zajęcia chóru i szkolnego koła sportowego. Radykalnej poprawie uległa 
infrastruktura dzięki pracom remontowym i budowie nowych budynków 
na potrzeby placówek oświatowych. Na biegunie przeciwnym znajduje się 
gmina biedna (Grunwald). Z powodów finansowych nastąpiła likwidacja 
kilku placówek, większość środków na oświatę pochłaniają wynagrodzenia 
nauczycielskie, bieda i bezrobocie skłaniają władze lokalne do ograniczania 
środków na oświatę23.

Czy świetle powyższego można znaleźć jakieś pozytywne skutki 
wyrównywania szans edukacyjnych poprzez polska reformę oświatową? 
Niewątpliwie kilka takich elementów dałoby się znaleźć. Decentralizacja, 
która – jak wspomniałem – ujawniła ogromne dysproporcje w możliwoś-
ciach finansowych gmin, spowodowała zarazem wzrost świadomości wielu 
przedstawicieli władz lokalnych w odniesieniu do problemów oświatowych24. 
Niektórzy samorządowcy wykazali się wyobraźnią i otwartością i – przy 
sprzyjających warunkach finansowych – zdecydowali się na próbę posze-
rzenia oferty edukacyjnej w podległych im placówkach, co w konsekwencji 
prowadzi do działań wyrównujących szanse edukacyjne.

Istotnym elementem wyrównywania szans edukacyjnych, zwłaszcza 
w kontekście ubóstwa, są różnorodne formy pomocy stypendialnej. Na 
szczególną uwagę zasługuje tu zaangażowanie sektora pozarządowego, 
23 Ibidem, s. 69-70.
24 Por.: W. Walkowska, op. cit., s. 17.

O ideologii równych szans edukacyjnych
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pokazującego gotowość do aktywności obywatelskiej także w tej sferze. 
Z wielu różnorodnych inicjatyw spoza sektora publicznego wspomnę jedynie 
program „Skrzydła”, realizowany przez Caritas Polska. Główną jego ideą 
jest dodanie skrzydeł (poprzez stypendia) młodym zdolnym ludziom, aby 
warunki materialne czy środowiskowe nie przeszkodziły im w samorealiza-
cji i optymalnym rozwoju. Jeśli zaś chodzi o inicjatywy państwowe w tym 
zakresie, przywołać można choćby program stypendialny Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa, kierowany do dzieci z osiedli popegeerowskich. Jego 
zasadą jest „w pierwszej kolejności najbiedniejszym i najzdolniejszym”25. te 
dwa przykłady spośród wielu pokazują przede wszystkim, że państwo nie 
musi być jedynym podmiotem realizującym politykę wyrównywania szans 
edukacyjnych.

Na jeszcze jedno zjawisko pozytywne chciałbym zwrócić uwagę, choć 
trudno stwierdzić, jaki ma ono związek z reformą edukacji i polityka pań-
stwa. Chodzi mianowicie o zauważalny w ostatnich latach swoisty pęd do 
wykształcenia. Szczególnie interesujący jest fakt, że to „właśnie w rodzinach 
o niskim statusie apetyt na wykształcenie rośnie najbardziej”26. Skoro więc 
rośnie na przykład liczba studentów ze środowisk wiejskich czy ubogich, 
to być może ważnym elementem wyrównywania szans edukacyjnych jest 
budzenie potrzeby zdobywania wykształcenia. Może się bowiem okazać, że 
opracowanie wspaniałych programów wyrównywania szans i przeznaczenie 
na ich realizację dużych środków nie przyniesie żadnego efektu, jeśli ci, któ-
rych szanse chce się wyrównywać, zwyczajnie nie są tym zainteresowani.

Konkluzja

Nie ulega żadnej wątpliwości, że edukacja odgrywa współcześnie kluczo-
wą rolę w odnalezieniu przez człowieka własnego miejsca w społeczeństwie 
i rozwinięcia przezeń swojego potencjału. Wychodząc z różnych przesłanek 
aksjologicznych i różnorodnie formułując cele polityki edukacyjnej państwa, 
ideolodzy równych szans zgadzają się co do tego, że pochodzenie społeczne, 
miejsce zamieszkania, warunki materialne, nie powinny ograniczać moż-
liwości podejmowania i kontynuowania nauki na kolejnych szczeblach 
drabiny edukacyjnej. Działania na rzecz likwidacji rzeczywistych barier 
edukacyjnych są obowiązkiem państwa, ale są też w jego interesie. Pozwalają 
25 S. Zawisza, M. Skomra, Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej poprzez 

system wsparcia stypendialnego AWRSP, „Nierówności a wzrost gospodarczy” 2003, 
z. 1, s. 471.

26 J. Kordziński, op. cit., s. 10.

Tadeusz Kamiński
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bowiem zapobiegać  dysfunkcjom i patologiom. Działania państwa powinny 
być jednakże realizowane we współpracy z sektorem pozarządowym w tak 
szerokim zakresie, w jakim tylko ta współpraca jest możliwa. Sądzę, że są to 
punkty wspólne różnych (wszystkich?) ideologii równych szans.

Spór pozostanie zapewne nierozstrzygnięty w kwestii zakresu działań 
na rzecz równości szans. Problemem pozostaje też jednoznaczne zmierze-
nie nierówności szans i określenie optimum, które mogłoby być punktem 
odniesienia. W tych kwestiach, jak sądzę, stanowiska będą różne i zawsze 
w jakiś sposób zideologizowane. Dotychczasowa polska polityka edukacyjna 
w zakresie wyrównywania szans pozostawia jednakże wrażenie, iż brakuje 
jakiejś spójnej koncepcji (ideologii) równych szans. W debacie publicznej 
(politycznej) na ten temat mieszane są różne ujęcia, założenia, poziomy 
dyskursu27. Brakuje też jednoznacznych odpowiedzi na przytoczone powyżej 
istotne, acz trudne pytania, jakie niesie ze sobą konstruowanie ideologii 
równych szans edukacyjnych.

dr Tadeusz Kamiński jest socjologiem i politologiem, 
adiunktem w Katedrze Polityki Społecznej Instytutu Politologii 
UKSW w Warszawie, kierownikiem specjalności Praca 
socjalna i pomoc społeczna. Autor m.in. książek „Etyka 
pracownika socjalnego” (Częstochowa 2003) i „Praca socjalna 
i charytatywna” (Warszawa 2004), w latach 1997-2007 
redaktor „Roczników Naukowych Caritas”.

27 Zob.: Z. Kwieciński, op. cit., s. 81.
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Ewa Jaskółowa

O filozofii uczenia języka 
polskiego. Rozważania 
z podstawą programową w tle

Emocje w sprawie nowej podstawy programowej już prawie wygasły. 
A te, które jeszcze są żywe, pewnie wyciszą się w ciągu najbliższych tygodni. 
Nastaje, jak sadzę, czas realizacji i sprawdzania, co nowego i ciekawego można 
wprowadzić, korzystając z zapisów tego dokumentu. Na początku warto 
powiedzieć, że dokument pomyślany został jako odpowiedź na wyzwania 
XXI wieku. oczywiście, mam pełną świadomość, że nie da się zadekreto-
wać zmiany mentalności, muszę jednak podkreślić, że realizacja podstawy 
w zakresie języka polskiego, takiej zmiany po prostu wymaga.

od trzech lat realizowana jest nowa podstawa na poziomie gimna-
zjum i właśnie teraz miał miejsce pierwszy egzamin dla rocznika uczniów, 
z którymi pracowano wedle nowych zasad. Jak bardzo były one inne od 
poprzednich, pokażą egzaminy, które w większym stopniu niż dotychczasowe 
sprawdzają umiejętności myślenia. od nowego roku szkolnego 2012/2013 
zaczyna się realizacja drugiego etapu, czyli kształcenie ponadgimnazjalne 
wedle zasad zapisanych w dokumencie podpisanym przez Ministra Edukacji 
Narodowej 23 grudnia 2008 roku. Kolejne trzy lata miną tak szybko, jak 
poprzednie, warto więc porozmawiać o tym, jaka jest filozofia podstawy 
programowej z zakresu języka polskiego.

Zasadnicza zmiana myślenia obejmuje problem historii literatury. ob-
szar tej dziedziny wiedzy w ostatnich dekadach wieku XX i pierwszej XXI 
tak bardzo się poszerzył, że trudno wymagać od młodzieży, by czytała całą 
literaturę staropolską, by rozważała problemy oświeceniowych publicystów 
i przyswajała daty oraz genezy wszystkich czytanych utworów. Najważniejsze 
cele, które nauczyciel powinien zrealizować, są trzy. uczeń w ciągu dwuna-
stu lat nauki szkolnej powinien nauczyć się sprawnie czytać, mówić i pisać. 
Czytać to znaczy odbierać i rozumieć treści zapisane w tekstach o różnym 
poziomie trudności. teksty te to z jednej strony różnego rodzaju publikacje 
o charakterze naukowym i popularnonaukowym, a z drugiej różne teksty 
kultury, do których należą: utwory literackie, ale także obrazy, grafika, film, 
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teatr, muzyka. Najważniejsze są oczywiście teksty literackie, ale na odbiór 
pozostałych również nie można być „głuchym i ślepym”. Sprawność odbioru 
tych tekstów możliwa jest wówczas, gdy młody człowiek zostanie wyposażony 
w pewne narzędzia odbioru, gdy w drodze analizy i interpretacji tekstów 
będzie umiał dostrzec to, co w nich najciekawsze, gdy swoje emocje, które 
w odbiorze każdej sztuki są najważniejsze, pogłębi przeżyciem intelektual-
nym. Werbalizacja natomiast uczniowskich odkryć, analiz i interpretacji 
jest świadectwem umiejętności mówienia i pisania. 

tak najkrócej daje się zinterpretować główny zapis podstawy programowej 
dotyczący trzech najważniejszych celów, powtarzanych w identycznej formie 
na wszystkich poziomach szkolnego nauczania. Język jest zatem podstawą, 
narzędziem wszelkiego komunikowania i tworzywem literatury, pełni więc 
funkcje użytkowe i artystyczne. obie są ze sobą nierozerwalnie splecione. 
Ich funkcje trzeba pokazać w trakcie szkolnej edukacji. Proces przyswajania 
tej świadomości jest bardzo długi, dlatego rozłożony na dwanaście lat. Co 
w związku z tym powinno zmienić się w naszym sposobie myślenia o nauczaniu 
języka polskiego w ogóle, a w szkole średniej w szczególności? 

Proponuję odrzucenie stereotypu, powtarzanego od lat, że nauczanie „do 
matury” skrócone zostało z czterech lat do dwu i pół roku. Warto zwrócić 
uwagę na mechanizm manipulacyjny tych, którzy wmówili nam ten podział. 
Po pierwsze bowiem, szkoła ponadpodstawowa starego typu trwała cztery lata, 
ale matura była zawsze w tym samym czasie – w maju, czas więc kształcenia 
w ostatnim roku był identyczny jak teraz, a zatem gdybyśmy chcieli być uczci-
wi, mówilibyśmy o trzyipół- oraz dwuipółletnim cyklu. Zresztą to i tak nie jest 
uczciwość pełna, bo w istocie wprowadzenie etapu gimnazjalnego wydłużyło, 
a nie skróciło czas przygotowania do matury z czterech do sześciu lat. uczeń 
w szkole ponadpodstawowej uczy się właśnie sześć lat i cały ten cykl stanowi 
etap przygotowań do matury. taka była idea pierwotna reformy strukturalnej 
i jeśli po drodze została zgubiona, to właśnie reforma programowa, w której 
uczestniczymy, przywraca ją bardzo wyraźnie. 

Programowo gimnazjum i liceum stanowią jedną całość. to, czego 
nauczył się gimnazjalista, będzie także sprawdzane na maturze. Nauczyciel 
powinien proponować nowe treści, sięgając ciągle do wiedzy, doświadczenia 
i umiejętności wyniesionych przez ucznia z gimnazjum. Jest to sięganie 
zarówno do znajomości utworów przeczytanych wcześniej, jak i wiedzy 
z zakresu sztuki, nauki o języku, umiejętności tworzenia określonych 
typów wypowiedzi, wyniesionych z gimnazjum, a czasem także ze szkoły 
podstawowej. Warto uświadomić sobie, że do liceum przychodzi uczeń już 
w jakiś sposób ukształtowany, a jego świadomość budowana była nie tylko 

O filozofii uczenia języka polskiego...
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przez szkołę i rodzinę, ale także świat cyfrowych mediów, w którym żyje od 
dziecka. W nowej filozofii nauczania języka polskiego żaden z wymienionych 
wyżej faktów nie powinien być lekceważony. 

Warto zatem zastanowić się nad konstruowaniem procesu dydak-
tycznego tak, by wykorzystać wiedzę i umiejętności, z jakimi uczniowie 
przychodzą do szkoły, by ciągle prowokować ich do myślenia, które, jak to 
wiemy z wiersza Wisławy Szymborskiej, daje najwięcej rozkoszy, bo „nie ma 
rozpusty większej niż myślenie”! I ta „rozpusta” powinna „plenić” się nie-
ustannie na języku polskim. taką możliwość daje nieustanne prowokowanie 
i stymulowanie do myślenia, stawianie ucznia przed rozlicznymi pytaniami, 
na które nie trzeba oczekiwać jednej, skończonej i jednoznacznej odpowiedzi. 
Warto pozwolić na błądzenie, domyślanie się, konfrontowanie zdania wielu 
uczniów w klasie oraz konfrontowanie uczniowskich poglądów i dociekań 
z tymi, które zostały już wypowiedziane przez innych. Zaproponować ucz-
niom dyskusje, w której nauczyciel pojawi się jako współdyskutant i ten, 
kto stawia czasem prowokacyjne pytania, po to by zainspirować swoich 
wychowanków do stawiania podobnych. 

Czas na takie postępowanie daje nowa podstawa programowa pod 
warunkiem wszakże zmiany tradycyjnego myślenia o historii literatury 
w szkole. Dodajmy może od razu, historia literatury nigdy w szkole nie 
była pełna, bo nie mogła taka być. Rozpoczynaliśmy omawianie utworów 
literackich epoki od zarysu dziejów, podając podstawy filozoficzne, charak-
teryzując tło społeczne i historyczne, prezentując dzieje życia i twórczości 
poszczególnych autorów i odsuwaliśmy ucznia od samego tekstu literackiego. 
Chcieliśmy wprawdzie, by w twórczości Kochanowskiego, czy Mickiewicza 
znalazł „coś dla siebie”, (nawet tematy egzaminów maturalnych miały tę 
perspektywę współczesnego czytania narzucić), ale uczeń i tak nie czytał. Nie 
czyta zresztą nadal. Czegóż ma on bowiem szukać w tekście, skoro najpierw 
dowiedział się, jaka była jego geneza, a później, w jaki sposób jego kształt 
wynikał z podłoża historycznego, filozoficznego, społecznego, biograficznego 
i Bóg wie jakiego jeszcze? Nie czyta, bo go nie interesuje, bo mu podano 
wiadomości do odtworzenia, bo mu kazano powtórzyć jedną kanoniczna 
interpretację. A czas kanonu (zwłaszcza interpretacyjnego) minął! Sami 
chcemy interpretować – wszystko, a zatem literaturę też. I nowa podstawa 
programowa daje taką szansę.

Proponuję także odrzucenie tradycyjnej narracji historyczno-literackiej 
na rzecz interpretacji tekstów, które jednak będą poznawane w kolejności 
chronologicznej. o ile bowiem w gimnazjum uczeń poznawał różne utwory 
ze względu na poruszane problemy, to w szkole ponadgimnazjalnej powinien 

Ewa Jaskółowa
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poznać je w porządku chronologicznym i wydobyć problemy, które ważne 
były dla czasów, w jakich powstały i te, które ważne są ciągle dla współczes-
nego człowieka. literatura zatem i sztuka danego czasu stanie się źródłem 
wiedzy o człowieku danej epoki. Zainteresowanie tym człowiekiem, jego 
problemami i historiami jest szansą na to, że współczesny młody człowiek 
odnajdzie coś ważnego dla siebie w tekście romantycznym, czy barokowym, 
a może też średniowiecznym.

Nie zaczynamy więc cyklu lekcji o problemach średniowiecza od charak-
terystyki tego okresu, bo go na lekcji nie scharakteryzujemy. Był zbyt bogaty 
w artystyczne dokonania, niejednorodny, za długi, by scharakteryzować go na 
jednej lekcji i jeszcze kazać uczniom zapisać to, co w nim najważniejsze. taki 
sposób postępowania uczy „redukcjonizmu” poznawczego. Zabija dociekli-
wość, nie prowokuje pytań, uczy jedynie odtwarzania gotowej wiedzy. 

Zacznijmy od oglądu dzieł sztuki, które po średniowieczu zostały: ka-
tedr, obrazów, zamków. Zastanówmy się z młodzieżą, co jest w nich takiego, 
że przetrwały. Zapytajmy, co czuje albo może czuć człowiek, który zwiedza 
średniowieczne katedry i komnaty, dlaczego w ogóle tak bardzo go one przy-
ciągają? Zastanówmy się nad tym, gdzie we współczesności widać inspiracje 
średniowieczem? Na ostatnie pytanie uczniowie znajda z pewnością wiele 
odpowiedzi, bo czytają literaturę fantasty, która właśnie do tego czasu sięga, 
bo grają w gry komputerowe, w których średniowieczne, mroczne historie 
stanowią fabuły. Pozwólmy uczniom zebrać samodzielnie materiały, które 
zbudują ich świadomość średniowiecza, by następnie przejść do czytania 
i interpretowania utworów, które powstały w tej epoce. ułóżmy te wybrane 
teksty problemowo, zwracając uwagę głównie na człowieka, który odcisnął 
w czytanych tekstach jakieś swoje piętno. Zastanówmy się, kim był, jaki 
był, co przekazał mnie, człowiekowi XXI wieku. 

Podkreśliłam czytanie i interpretowanie, bo nie chciałam użyć słowa 
omawianie, a już w żadnym wypadku przerabianie. Najważniejsza jest bo-
wiem refleksja o tekście. Na podstawie średniowiecznych utworów można 
dyskutować o historii języka. I znów nie o całej, lecz o historii słów po pro-
stu. obejrzeć znaczenia współczesne, których korzenie odnajdziemy choćby 
w takich tekstach jak Bogurodzica. „Pobyt” i „przebyt” mogą stanowić punkt 
wyjścia do rozważania współczesnego znaczenia słowa, czy związku wyrazowe-
go, np. „jadę na krótki pobyt”. to staropolskie słowo zakodowało znaczenie 
krótkotrwałości. Historia tego kodu odkrywa się, przy analizie „zbożnego 
pobytu” i „rajskiego przebytu”. „Przebyt” odnajdziemy we współczesnym 
„przebywaniu”, czyli w wyrazie, który sygnalizuje pewną długotrwałość, 
w przeciwieństwie do pobytu. Refleksja nad tekstem, refleksja nad językiem, by 

O filozofii uczenia języka polskiego...
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uczniowie sami mierzyli się z problemem literackim, a za jego pośrednictwem 
z egzystencjalnym, etycznym, filozoficznym, teologicznym… Mogą błądzić, 
ale mają myśleć, bo to jest główny cel kształcenia człowieka. 

I dopiero wówczas, gdy uczniowie odkryją sensy, zwerbalizują je, 
pomęczą się intelektualnie i będą uczestniczyć w „uczcie” lub „rozpuście” 
myślenia, dajmy im do poczytania teksty innych interpretatorów, tych, któ-
rzy już umieją czytać i swoimi przemyśleniami dzielą się z innymi. lektury 
więc esejów interpretacyjnych mogą prowadzić do odkrycia z jednej strony 
nowych, jeszcze uczniom nieznanych interpretacji, ale najczęściej będzie 
tak, że uczniowie odkryją, iż problemy zgrabnie ubrane w słowa eseju oni 
także zauważyli, może tylko mniej wprawnie się o nich wypowiadali. teraz 
jest więc czas na próby poprawienia własnego sposobu przekazywania myśli 
w postaci pisemnej. A na koniec warto zebrać informacje i wiedzę, jaką 
zbudowaliśmy, czytając różne teksty kultury.

Średniowiecze jest tu tylko przykładem. Podobne działania rozpoznawcze, 
analityczno-interpretacyjne, porównawcze i podsumowujące można przepro-
wadzić, pokazując chronologicznie utwory różnych epok z jednoczesnym przy-
woływaniem wybranych tekstów współczesnych. Zderzenie ze współczesnością 
uświadomi, jak bardzo inspiruje pisarzy, artystów malarzy, czy twórców filmo-
wych to, co pozostawili nam przodkowie. I tylko wtedy jest szansa, że młodzież 
zechce czytać i rozmawiać o tym, co jej proponujemy w szkolnej lekturze.

taki sposób czytania jest możliwy dlatego, że zapisy podstawy nie 
nakazują czytania dziesięciu lektur w ciągu roku, tylko trzynaście w ciągu 
trzech lat. Nakaz dotyczy minimum, co oznacza, jak każdy wie, możliwość 
przeczytania także większej liczby tekstów, ale wówczas trzeba wziąć pod 
uwagę możliwości i chęci osób, z jakimi się pracuje oraz własne możliwo-
ści perswazji. Chodzi bowiem o to, by uczniowie rzeczywiście przeczytali 
utwory, a nie ich streszczenia, bryki i omówienia, by lektura była przez nich 
doświadczona emocjonalnie i intelektualnie. tylko tyle i aż tyle. Warto 
o tym pamiętać. 

prof. dr hab. Ewa Jaskółowa jest kierownikiem Zakładu 
Dydaktyki Literatury Polskiej na Uniwersytecie Śląskim.  
Od początku pracy naukowo-badawczej interesują ją problemy 
literaturoznawstwa i dydaktyki.  
Jest autorem wielu książek naukowych a także współautorem 
podręcznika do nauczania języka polskiego w szkole 
ponadgimnazjalnej pt. „Świat do przeczytania”. Należała do grupy 
ekspertów przygotowujących nową podstawę programową.

Ewa Jaskółowa



R
EfO

R
m

a
 pR

O
G

R
a

m
O

W
a

19

Dyskusje o podstawie 
 – ciąg dalszy

Po trzech latach od wprowadzenia nowej podstawy programowej 
w szkołach podstawowych (klasy 1–3) i gimnazjach wracamy do debaty 
o szkolnej konstytucji; tak nazwał dokument Stanisław Bortnowski. W roku 
szkolnym 2012/13 nowa podstawa zaczyna być realizowana na drugim 
etapie nauczania (klasy 4–6 szkoły podstawowej) oraz na etapie czwartym 
(szkoły ponadgimnazjalne). 

Poprosiliśmy Pt Dyrektorów wybranych szkół z regionu, by podsumo-
wali minione trzy lata lub też odnieśli się do podstawy programowej i innych 
dokumentów prawa oświatowego w związku z tym, że owe ustalenia będą 
wprowadzać w swojej szkole po raz pierwszy.

odpowiedzi zaproszonych gości koncentrują się wokół następujących 
zagadnień:

A. szkoły podstawowe i gimnazja
W jakim stopniu podstawa programowa pokazała swoją skuteczność? 
Które rozwiązania są – w świetle praktyki pedagogicznej dotyczącej róż-
nych przedmiotów nauczania – trafione, które zaś mało efektywne?
Czy podstawa pomaga w efektywniejszym zdobywaniu różnorakich 
kompetencji przez uczniów? Jak w związku z tym przedstawiają się 
relacje pomiędzy nowymi stylami nauczania a egzaminami końco-
wymi?
Co ważnego z punktu widzenia organizacji procesu kształcenia wy-
darzyło się w tym czasie w szkole? 
Jak w nowej sytuacji odnaleźli się nauczyciele? Jakie są ich opinie?
Jak oceniacie Państwo kierunki zmian w polskiej szkole, zapoczątko-
wane w roku szkolnym 2009/2010? 

B. szkoły ponadgimnazjalne
Jak odbiera Pan/i nową podstawę programową? Czy może ona pomóc 
w rozwijaniu uczniowskich kompetencji niezbędnych w funkcjono-
waniu we współczesnym świecie?
Co uważa Pan/i za najważniejszy atut zachodzących zmian? 
W jaki sposób przygotowywał/a się Pan/i do zmian wchodzących 

•

•

•

•
•

•

•
•
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w życie od września br.? Jak ocenia Pan/i system informowania Dy-
rektorów o wprowadzaniu nowej podstawy programowej? 
W jaki sposób nauczyciele przygotowują się do zmian i jakie są ich 
reakcje? 
Które rozwiązania organizacyjne budzą największe Państwa obawy?

•

•

Kazimierz Leniart 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Henryka Sienkiewicza w Rzeszowie 

Gdy w czerwcu 2009 r. poproszono mnie o opinię o nowej podstawie 
programowej, która od września miała wejść do pierwszych klas szkoły pod-
stawowej i gimnazjum, napisałem w pierwszym akapicie swojego tekstu, że 
nie jest ona skutecznym i cudownym lekiem na coraz niższy poziom wiedzy 
i umiejętności absolwentów polskich szkół, chociaż z jej filozofią trudno się 
nie zgodzić i ma ona więcej mocnych niż słabszych stron.

W drugim i trzecim akapicie sygnalizowałem, że o poziomie efektyw-
ności nauczania nie decydują tylko treści podstaw programowych, ale także 
kilka istotnych czynników wzajemnie od siebie zależnych. Zaliczyłem do 
nich m.in.: 

1. dobrze zmotywowanego, otwartego na zmiany nauczyciela, mającego 
warunki (również ekonomiczne) do zmiany i doskonalenia swojego warsztatu 
pracy – zgodnie z duchem wprowadzanej reformy programowej;

2. mądrze dobrane, przemyślane i skorelowane na wszystkich pozio-
mach nauczania treści kształcenia ujęte w podstawie programowej;

3. warunki, w jakich uczeń zdobywa wiedzę i kompetencje, czyli: 
sale lekcyjne i ich wyposażenie, szeroki dostęp do nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych, sposób oceny postępów w nauce, logiczne, spójne i mądre 
(nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia) plany nauczania, możliwość 
rozwijania talentów, ale także pomoc w opanowaniu podstaw programowych 
i wszystko, co wpływa na to, że uczeń chętnie chodzi do szkoły.

W kolejnych akapitach wymieniłem, jakie zalety i słabsze strony ma, według 
mnie, nowa podstawa programowa. Mocnych stron doszukałem się więcej, 
chociaż nie bez pewnych wątpliwości, które starałem się zasygnalizować. 

tekst sprzed trzech lat zawiera spostrzeżenia i refleksje stricte teore-
tyczne, oparte na tzw. doświadczeniu wynikającym z wieloletniego kie-
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rowania szkołą i wdrażania kolejnych reform i ich etapów. Spostrzeżenia 
dzisiejsze wynikają z praktycznego wdrażania tej podstawy w pierwszym 
cyklu kształcenia, czyli w klasach 1-3. Ponieważ najważniejszy w szkole 
(z punktu widzenia organizacji pracy i jej efektywności) jest nauczyciel, 
który ma bezpośredni kontakt z uczniem i odpowiada za realizację założeń 
podstawy programowej, zapytałem wprost panie uczące w mojej szkole 
edukacji wczesnoszkolnej (nauczycielki dyplomowane, osiągające bardzo 
dobre wyniki w pracy pedagogicznej), jakie widzą plusy i minusy nowej 
podstawy programowej.

Do zalet panie zaliczyły to, że nowa podstawa:
zlikwidowała dublowanie się treści „zerówki” i 1 klasy,
dokument kładzie nacisk na praktyczne umiejętności,
dokładnie precyzuje, czego uczeń powinien się nauczyć (język wy-
magań),
zobowiązuje do zorganizowania zajęć zwiększających szanse eduka-
cyjne uczniów mających trudności w nauce oraz do indywidualizacji 
nauczania,
jest dostosowana do możliwości dziecka „przeciętnego”,
stwarza dzieciom większe możliwości „wygadania się”, twórczego 
myślenia oraz czytania ze zrozumieniem (mniej treści w podstawie),
ma „okrojone” w porównaniu do poprzedniej podstawy treści ma-
tematyczne, co pozwala utrwalać działania matematyczne i myślenie 
logiczne w zakresie 100.

Wśród wad związanych z wdrażaniem nowej podstawy pojawiły się 
następujące:

zróżnicowanie wiekowe uczniów (sześcio- i siedmiolatki w jednej 
klasie) utrudnia organizowanie zajęć i dostosowanie form zajęć do 
możliwości poszczególnych uczniów,
budynek szkoły nie pozwala na realizację „marzeń” twórców reformy 
(w budynkach starszych jest to niemożliwe ze względu na metraż). 
Chodzi m.in. o miejsca zabaw w każdej sali, by zrealizować zalecenie 
zabawy w każdym momencie lekcji czy prowadzenie zajęć „na dywa-
niku”. utworzenie w szkole tzw. miejsc zabaw nie jest zapewne speł-
nieniem tego, o czym zza biurka marzyli twórcy nowej podstawy,
w salach nie ma także miejsca na utworzenie zgodnie z przepisami, 
tak zalecają autorzy nowej podstawy, kilku bezpiecznych stanowisk 
komputerowych,
wydaje się, że w wielu szkołach nie będą bez znaczenia i finanse,
zbyt duża liczebność klas – nawet zalecana liczba 26 osób w oddziale 
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szkolnym ogranicza indywidualne podejście do każdego ucznia. Z ko-
lei brak możliwości podziału na grupy podczas zajęć z komputerem 
nie pozwala na zrealizowanie zamierzeń twórców podstawy, by każde 
dziecko miało do dyspozycji komputer (szkolne pracownie liczą po 
13-14 stanowisk).

Realizację nowej podstawy utrudnia jeszcze to, że nowe podręczniki nie 
do końca korespondują z założeniami podstawy. Nauczycielki wskazywały 
także na brak ciekawych ćwiczeń pomagających indywidualizować pracę 
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – szczególnie uzdolnio-
nym oraz mającym trudności w nauce. 

od siebie dodam jeszcze, że warto zmienić pewne style prowadzenia dzieci 
w zakresie przygotowania przedszkolnego, tak aby sześciolatki (także i część 
dzieci siedmioletnich) przychodzące do szkół były bardziej przygotowane 
emocjonalnie do realizacji obowiązku szkolnego. od dwóch lat rośnie liczba 
pierwszoklasistów, którzy nie są w stanie „wysiedzieć” na lekcji, wychodzą 
z ławek, nie słuchają poleceń nauczyciela, chciałyby się tylko bawić, a ich zacho-
wania są czasami trudne do przewidzenia, co powoduje, że podczas niektórych 
zajęć, np. z komputerem, mogą powstać sytuacje zagrażające zdrowiu.

Powyższe spostrzeżenia doświadczonych nauczycieli pokazują, że refor-
ma treści podstawy programowej była potrzebna i jej założenia teoretyczne 
są dobre. Niestety, fatum prześladujące poprzednich reformatorów i tym 
razem dało znać o sobie. Założenia programowe, a przede wszystkim sposób 
ich realizacji, nie zostały poprzedzone skutecznym rozpoznaniem warunków 
panujących w większości polskich publicznych szkół i przedszkoli.

Aby wszystkie placówki oświatowe mogły realizować nową podstawę 
zgodnie z ambitnymi założeniami, powinny być najpierw do niej przygotowa-
ne, co powinno zostać poprzedzone zwiększeniem nakładów finansowych. 

trzy lata temu założenia nowej podstawy postawiły przed szkołami wiele 
nowych zadań, mających na celu przygotowanie się do dość istotnej zmiany 
filozofii edukacji. Niestety, wraz z nowymi rozporządzeniami zmieniającymi 
oblicze polskiej szkoły, placówki oświatowe dostały tylko środki na place 
zabaw i miejsca do zabaw. Kolejne plany nauczania przesuwały w czasie 
wszystko to, co wymaga doinwestowania szkół. Na przykład realizację zało-
żenia „tylu uczniów w klasie, ile komputerów” przesunięto do sierpnia 2013 
r. Nie wspomina się także o podziale na grupy klas 1-3 podczas nauki języka 
obcego. Bardzo trudno jest skutecznie i ciekawie uczyć języka angielskiego 
w grupach 24-28 osobowych. 

Zresztą jakiekolwiek zmiany w planach nauczania obarczają finanse 
samorządów, które i tak poniosły część kosztów budowy placów zabaw czy 
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wyposażania miejsc do zabaw i nie żałują środków (np. w Rzeszowie) na 
remonty szkół i podniesienie standardów bazy szkolnej (nowe boiska, hale 
sportowe, doposażenie stołówek szkolnych, rozwijanie technologii infor-
matycznych w szkołach itd.). organy prowadzące finansują już także część 
zajęć. tylko czy wszystkie samorządy na to stać?

Kolejne, odsunięte w czasie założenie związane z realizacją nowej pod-
stawy to przesunięcie obowiązku szkolnego dla sześciolatków do roku 2013. 
Spowodowało ono spory zamęt w naborze do szkół do klas pierwszych na 
rok szkolny 2012/2013, a także do przedszkoli. W szkołach brakuje uczniów, 
ponieważ część obecnych siedmiolatków jest przecież od września 2011 r. 
w szkole, a rodzice tegorocznych sześciolatków wykorzystują zarządzenie 
MEN odraczające obowiązek szkolny tego rocznika i poślą ich do szkoły 
dopiero za rok. W przedszkolach z kolei zrobiło się tłoczno. Stało się tak 
dlatego, że protestujący rodzice „przekonali” MEN, że szkoły nie są przy-
gotowane na przyjęcie sześciolatków. Możemy się zastanawiać, czy to nadal 
brak konsekwencji, czy jednak o czymś nie pomyślano przed wdrożeniem 
kolejnej reformy edukacji?

obecna sytuacja jest taka, że zmian programowych zapoczątkowanych 
przed trzema laty zatrzymać się nie da, zresztą nie miałoby to najmniejszego 
sensu. treści kształcenia wymagały zmian i założenia reformy idą w dobrym 
kierunku. Według mnie nauczyciele w szkołach podstawowych także już 
zaakceptowali logikę zmian. Widać to również w gimnazjach, gdzie nauczy-
ciele mają teraz więcej czasu na realizację podstawy programowej. Szkoły 
ponadgimnazjalne powinny przejąć kontynuację treści, a nie powtarzać 
materiał, którego uczono w gimnazjum. Jednak na tym etapie chyba coś 
nie jest do końca jasne i oczywiste, bowiem słychać głosy, że istnieje niebez-
pieczeństwo, iż uczeń, który nie wybierze np. specjalizacji humanistycznej, 
może nie dowiedzieć się istotnych faktów z historii współczesnej, gdyż akurat 
z tego przedmiotu będzie miał ograniczoną liczbę godzin. W tej sprawie 
trwają protesty i problem powinien zostać szybko wyjaśniony.

Wracając do szkoły podstawowej, wydaje mi się, że trzeba jednak 
przewartościować filozofię finansowania zmian. Skoro nie ma pieniędzy na 
wszystko, to może z czegoś zrezygnować, a gdzie indziej dodać? uważam, 
że większy pożytek byłby np. z podziału na grupy językowe w klasach 1-3 
niż z zajęć z komputerem w tychże. Czy takich „manewrów” nie dałoby 
się wykonać więcej, także na innych poziomach nauczania? owo pytanie 
zostawiam pod rozwagę twórcom zmian.
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Grażyna Lachcik 
Dyrektor Gimnazjum nr 10  
w Rzeszowie im. Tadeusza Kościuszki

Nowa podstawa programowa jest tak sformułowana, że czytając ją, 
nasuwają się same pozytywne wnioski. Jest w niej odniesienie do bardzo 
współczesnych umiejętności, jakie uczeń powinien zdobyć. Mowa jest nawet 
o funkcji i roli biblioteki we współczesnej szkole. Celem głównym nauki 
na trzecim etapie edukacyjnym jest zdobycie gruntownego wykształcenia 
ogólnego, nabycie umiejętności rozpoznawania własnych predyspozycji 
i określenie drogi dalszego kształcenia. Bardzo dobrym wydaje się być po-
łączenie trzeciego i czwartego etapu edukacyjnego – unika się w ten sposób 
powtórzeń treści programowych. Według założeń programowych dzięki 
realizacji nowej podstawy uczeń ma nabyć różnorakie kompetencje. Dużą 
uwagę zwraca się na indywidualizację nauczania, stwarzanie możliwości 
osiągnięcia sukcesu uczniom zdolnym, jak i pomoc tym najsłabszym. Służyć 
mają temu nowe opracowania podręczników, zbiorów zadań, zajęcia poza 
murami szkolnymi (laboratoria, muzea, ogrody botaniczne, itp.) oraz co-
dzienne wykorzystywanie technologii informacyjnej (z tym akurat w naszej 
szkole problemu nie ma – gimnazjum mamy bardzo dobrze wyposażone). 
Każdy z nauczycieli, krok po kroku, rzetelnie realizował przez ostatnie trzy 
lata przewidzianą dla jego przedmiotu podstawę. 

tegoroczne egzaminy sprawdzały po raz pierwszy stan wdrażania refor-
my oświatowej, testy egzaminacyjne skonstruowane zostały według nowej 
podstawy. Żadne pytanie ani zagadnienie nie zaskoczyło naszych uczniów, 
wszystko było dla nich zrozumiałe, co nie znaczy oczywiście, że 100%  ucz-
niów poradziło sobie z testami bezbłędnie. Ale jest to dowód na to, iż warto 
pracować według podstawy, a nie podręcznika czy starych nawyków.

tak więc nowa podstawa wymusiła na nas nauczycielach nowe podej-
ście do nauczania – ma ono być bardziej nowoczesne, wykorzystywać wiele 
narzędzi, i być wspierane przez wiele instytucji.  

Do ujemnych stron nowej podstawy musimy zaliczyć jej duże wyma-
gania merytoryczne i ledwo wystarczająca liczba godzin z przedmiotów 
egzaminacyjnych (np. rozszerzony zakres gramatyki z języka polskiego). 
obecne możliwości naprawdę aktywnych szkół są ogromne: wyjazdy na 
wymiany zagraniczne, uczestnictwo w różnych pokazach, zajęcia z osobami 
z zewnątrz. to uatrakcyjnia bardzo  pobyt młodemu człowiekowi w szkole, 
ale zawsze potem brakuje czasu na nadrobienie zaległych zajęć. Nie da się 
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bowiem przy organizacji ciekawego wyjścia i wyjazdu nie tracić innych 
lekcji. Jest w nas nauczycielach nieustanny niepokój, czy się zdąży, czy 
wszystko będzie przed egzaminem zrobione. Niestety, eksperci układający 
testy nie biorą pod uwagę tego, że do zakończenia zajęć, a więc do końca 
cyklu kształcenia, kiedy podstawa powinna być zrealizowana, zostaje zawsze 
prawie dwa miesiące. Są to może wewnętrzne sprawy organizacyjne, ale one 
bardzo mocno wpływają na cały proces. Po drugie, nasze wątpliwości budzi 
formuła nowych egzaminów, a przede wszystkim  rozdzielenie przedmiotów 
egzaminacyjnych (przyrody od matematyki i historii od języka polskiego). 
uczeń, prowadząc poprawne rozumowanie np. z fizyki, pomyli się w ostat-
nim fragmencie zadania, a odpowiedź, niestety, nie będzie uznana.

Kolejny element, który rodzi zastrzeżenia to wyrzucenie z podstawy 
programowej niektórych treści, które my nauczyciele praktycy uważamy za 
istotne. Przy dalszej edukacji w szkole ponadgimnazjalnej jest duże prawdo-
podobieństwo, że nie będzie już okazji powrotu do tych zagadnień (jeden 
przykład z historii: podboje Aleksandra Macedońskiego).

mimo minusów, jakie pojawiają się przy wprowadzaniu nowych 
dyrektyw, ogólny rachunek reformy programowej wychodzi na plus. 
Realizując rzetelnie zapisy podstawy, odchodzimy od encyklopedyzmu, 
biernego przekazywania wiedzy, a uczymy naszych uczniów umiejętności 
samodzielnego wyszukiwania informacji, interpretacji zjawisk, łączenia 
wydarzeń w związki przyczynowo-skutkowe. Edukacja nie może być 
postrzegana jako przekazywanie gotowej wiedzy. Nie sposób nauczyć 
wszystkiego, ale można wyposażyć ucznia w umiejętności docierania do 
potrzebnych treści oraz podejmowania prób rozumienia otaczającego 
świata.

Nawet najlepsze zapisy ustaw i rozporządzeń nie pomogą, jeśli 
my, nauczyciele, nie zmienimy metod nauczania i podejścia do stylów 
przekazywania wiedzy. To od siebie należy zacząć zmiany i nieustannie 
uczyć się, jak dotrzeć do współczesnego ucznia. Tylko taka szkoła, która 
ma nauczycieli świadomych zmian, pełnych zapału, otwartych na nowo-
czesność, nieulegających stereotypom i nawykom ma szansę przetrwać 
i być przykładem placówki opisywanej w podstawie.  
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Dorota Nowak-Maluchnik 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
Nr 6 w Rzeszowie

Jak odbiera Pan/i nową podstawę programową? Czy może ona pomóc 
w efektywniejszym zdobywaniu wiedzy przez uczniów?

uważam, że nie. Szczególnie w liceum. uczeń będzie wybierał rozsze-
rzenia, kierując się sympatią do nauczyciela lub tym, z czym nie ma prob-
lemów. uważam, że powinno być tak, jak wcześniej: matura podstawowa 
lub rozszerzona, a nie obydwie. Poza tym nie powinno się likwidować nauki 
drugiego języka w szkole podstawowej.

Co uważa Pan/i za najważniejszy atut zachodzących zmian? 
Przekonamy się, czy są jakieś atuty, gdy sprawdzimy pełny cykl kształ-

cenia.
W jaki sposób przygotowywał/a się Pan/i do zmian wchodzących w 

życie od września b r.? Czy byliście Państwo na konsultacjach związanych 
z wprowadzaniem nowej podstawy programowej?

W Rzeszowie informacja dla dyrektorów była w porządku (spotkanie 
w PCEN i szkolenie z Vulkana).

Czy nauczyciele są przygotowani do zmian? Czy zostali precyzyjnie 
poinformowani?

u mnie nauczyciele szkolą się, wybierają nowe podręczniki. W pod-
stawówce wielkich zmian nie ma.

Które rozwiązania organizacyjne budzą największe Państwa obawy?
W liceum pierwsza klasa, w której są wszystkie przedmioty, a potem 

ograniczenie nauki niektórych z nich. Poza tym denerwuje mnie dzielenie 
lektur na fragmenty. Co to za czytanie?

Zbyt rozbudowane egzaminy końcowe w gimnazjum. uczeń po kilku 
godzinach już nie myśli tak efektywnie. 

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Futomie

W jakim stopniu podstawa programowa pokazała swoją skuteczność? 
Które rozwiązania są – w świetle praktyki pedagogicznej dotyczącej różnych 
przedmiotów nauczania – trafione, które zaś mało efektywne?

Nowa podstawa programowa w klasach I–III i nauczaniu przedszkol-
nym uwzględnia jedynie podstawowe wiadomości i umiejętności niezbędne 
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w kolejnych etapach kształcenia. Dzieci przyswajają treści nauczania przez 
działania praktyczne w formie zabawy, łącząc wiedzę z poszczególnych 
przedmiotów. Pozytywnie na ich rozwój wpływała realizacja projektów 
unijnych: „Radosna szkoła”, „Moje uczniowskie doświadczenia drogą do 
wiedzy”, „Ekonauci”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych w klasach I–III 
i IV–VI”, wyjazdy na „Zieloną Szkołę”, do Miejsc Pamięci Narodowej. 

Z matematyki w klasach IV–VI przy niezmienionej liczbie godzin do-
łożono treści w zakresie działań pisemnych, które wcześniej były realizowane 
w klasach młodszych. Historycy pozytywnie odbierają przeniesienie w nowej 
podstawie programowej treści ze starożytności z klasy V do klasy IV, dzięki 
czemu będzie czas na realizację w klasie VI treści z historii najnowszej. 

Które rozwiązania budzą największe Państwa obawy?
Na rynku pojawia się zbyt wiele wydawnictw i podręczników, które 

nie zawsze spełniają wymagania podstawy programowej i oczekiwania na-
uczycieli. Zdarzają się w nich błędy merytoryczne i rzeczowe. Został jednak 
spełniony postulat dostosowania języka w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń 
do wieku i możliwości uczniów na tym etapie kształcenia. Szata graficzna 
podręczników oraz obudowa dydaktyczna zarówno dla uczniów, jak i na-
uczycieli jest bardzo zachęcająca i spełnia nasze oczekiwania. 

W klasach starszych wiele wątpliwości i znaków zapytania budzi 
przyjęty kanon lekcji i propozycje zmian w nauczaniu historii na poziomie 
ponadgimnazjalnym. 

Jak oceniacie Państwo kierunki zmian w polskiej szkole, zapoczątko-
wane w roku szkolnym 2009/2010? 

Generalnie zmiany w polskiej szkole nie zmierzają w dobrym kierunku. 
Popadliśmy w swoistą testomanię i wszechogarniającą biurokrację. ucznio-
wie niechętnie sięgają po dobrą książkę, lekturę, podręcznik, które zastąpił 
Internet i gry komputerowe. uczeń im starszy, tym trudniej go nakłonić do 
odwiedzenia teatru, muzeum, kina, filharmonii czy biblioteki. 
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Ryszard Kisiel 
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława 
Konarskiego w Rzeszowie

Po wprowadzeniu w naszym kraju w 1999 r. reformy systemu edu-
kacji, polegającej między innymi na zmianach strukturalnych w szkolni-
ctwie, w tym na utworzeniu trzyletnich gimnazjów, wszystkie środowiska 
oświatowe alarmowały, że nastąpiło nagłe obniżenie poziomu kształcenia 
młodzieży, wynikające między innymi z gwałtownego pogorszenia się 
sytuacji wychowawczej w szkołach. Podzielenie cyklu kształcenia na więk-
szą niż dotąd liczbę etapów nie było, czego można się było spodziewać, 
sprzyjającym czynnikiem skutecznego oddziaływania wychowawczego 
na młodzież.

W rezultacie do liceów przychodzili absolwenci gimnazjów znaczne 
słabiej przygotowani niż wcześniejsi absolwenci klas ósmych szkół pod-
stawowych, a w konsekwencji wyższe uczelnie otrzymywały maturzy-
stów, którym istotne braki wiedzy i umiejętności utrudniały, lub wręcz 
uniemożliwiały, studiowanie. Sytuację pogarszał fakt, że obowiązująca 
podstawa programowa nie była na tyle precyzyjna w opisie treści naucza-
nia, by można było jednoznaczne określić, co uczeń ma umieć i czym 
ma się charakteryzować jako absolwent szkoły. Problem miało rozwiązać 
sformułowanie standardów wymagań egzaminacyjnych, ale ta droga 
okazała się nieskuteczna przede wszystkim dlatego, że celów kształcenia 
nie można sprowadzać do wymogów egzaminów. Poza tym zdarzało się,  
że maturalne zadania egzaminacyjne wykazywały sprzeczność między stan-
dardami wymagań, a podstawą programową, co powodowało jeszcze większą 
niejasność w tworzeniu wymagań szkoły odnośnie wiedzy i umiejętności 
jej uczniów. W tej sytuacji przeprowadzenie reformy programowej stało się 
w oświacie nieuniknioną koniecznością. 

Celem reformy programowej, jak zapewniają jej autorzy, jest poprawie-
nie efektów kształcenia. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego 
wprowadzana jest sukcesywnie od roku szkolnego 2009/2010. Zaczęła ona 
wówczas obowiązywać w szkołach podstawowych i gimnazjach. W roku 
2012 poznamy więc pierwsze efekty jej realizacji, chociażby w formie wy-
ników zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych.



R
EfO

R
m

a
 pR

O
G

R
a

m
O

W
a

29

W nowej podstawie programowej wiadomości i umiejętności, jakie 
uczeń powinien uzyskać na kolejnych etapach kształcenia, określono w for-
mie wymagań. Jest to zdecydowanie zaleta tego dokumentu i główny atut 
wprowadzanych zmian. Zaletą jest więc sformułowanie głównych celów 
kształcenia dla poszczególnych przedmiotów w formie wymagań ogólnych 
i zapisanie treści nauczania w formie wymagań szczegółowych. Szkoda jed-
nak, że kształtowanie właściwych postaw uczniów, które zresztą powinno 
wynikać z realizacji treści nauczania, opisano jedynie w załącznikach do pod-
stawy programowej, uznając, że jest ono obowiązkiem każdego nauczyciela. 
Jest to założenie z gruntu prawdziwe, lecz nadanie temu zadaniu większej 
rangi poprzez wpisanie go do listy wymagań przy realizacji materiału progra-
mowego zdecydowanie podniosłoby wagę bardzo istotnego problemu postaw 
uczniowskich. obowiązek wpisania kształtowania postaw uczniowskich do 
szkolnego programu wychowawczego, który ze swej natury taką powinność 
spełnia, absolutnie nie rozwiązuje tego ważnego zagadnienia. Postawa ucznia 
wobec obowiązków szkolnych powinna stać się, tak jak było to w przeszłości 
i co się doskonale sprawdzało, przedmiotem oceny nie tylko jego zachowania, 
lecz elementem oceny przedmiotowej. Ma ona bowiem bezpośredni wpływ 
na zakres wykorzystania przez ucznia czasu edukacji szkolnej na wszech-
stronny rozwój jego osobowości i talentów. taka interpretacja ma swoje 
głębokie uzasadnienie w stwierdzeniach twórców podstawy programowej, 
że ocenianie wewnątrzszkolne ma się odwoływać do wymagań w niej zawar-
tych, a ocena szkolna powinna  być źródłem pobudzania u ucznia poczucia 
odpowiedzialności za skutki jego szkolnej działalności.

Autorzy nowej podstawy programowej postanowili potraktować czas 
nauki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej jako spójny programowo, 
zakładając, że nauka w gimnazjum zbuduje uczniowi wystarczająco silny 
fundament wiedzy ogólnej, a nauka w liceum lub technikum pozwoli 
mu tę wiedzę pogłębić w zakresie, który odpowiada jego indywidualnym 
predyspozycjom i zainteresowaniom. W konsekwencji w konstrukcji pod-
stawy programowej na poziomie ogólnym odeszli od metodyki nauczania 
spiralnego. uzasadniając taką organizację procesu kształcenia, autorzy 
przywołują ideę reformy Jędrzejewicza z lat trzydziestych XX wieku. 
takie uzasadnienie wydaje się całkowicie nieuprawnione wobec wcześ-
niejszego stwierdzenia, że obniżył się obecnie średni poziom uzdolnień 
populacji młodzieży aspirującej do zdobycia wyższego wykształcenia, więc 
także uczniów szkół licealnych ze względu na postępującą scholaryzację. 
Reforma jędrzejewiczowska dotyczyła przecież, jak wiadomo, nauczania 
wyselekcjonowanej grupy młodzieży.
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Przyznaję, że istotnym argumentem dla całościowego potraktowania 
kształcenia gimnazjalnego i licealnego jest brak możliwości realizacji całego 
programu nauczania danego przedmiotu w zakresie wystarczającym dla 
osiągnięcia założonych celów w cyklu trzyletnim. Spójność programowa 
nauki w gimnazjach i liceach byłaby absolutnie uzasadniona, gdyby gim-
nazja i licea stanowiły wspólne jednostki organizacyjne. W istniejącym 
obecnie systemie organizacji szkół nie można liczyć na to, że absolwenci 
poszczególnych gimnazjów będą przygotowani do podjęcia nauki w liceach 
w stopniu na tyle ze sobą porównywalnym, aby byli w stanie skutecznie 
przyswoić sobie materiał programowy, jak to określono, „klasycznego ka-
nonu przedmiotów”.

Nowa podstawa programowa zakłada liniowy układ treści nauczania. 
Jakkolwiek dublowanie tych treści w starej podstawie programowej okazało 
się w wielu przypadkach nieuzasadnione, to jednak całkowite odejście od na-
uczania spiralnego może się okazać szkodliwe, bowiem jedna z podstawowych 
zasad metodyki nauczania głosi, że trwałość wiedzy opiera się w dużej mierze 
na jej powtarzaniu i utrwalaniu. Zatem powtarzanie i rozszerzanie najistot-
niejszych treści na kolejnych etapach edukacji jest konieczne, tym bardziej że 
wymagania maturalne dotyczyć mają całego okresu kształcenia.

Nie jest możliwe zapewnienie pełnej ciągłości pracy nauczycielskiej na 
granicy między gimnazjum i liceum bez intensywnej i kompetentnej pracy 
metodyków przedmiotowych i odpowiedzialnego nadzoru pedagogicznego, 
szczególnie w pierwszym okresie wprowadzania reformy. W przeciwnym 
wypadku rzeczą nieuchronną stanie się dalsze obniżanie się poziomu kształ-
cenia, głównie na poziomie ogólnym.

Czy więc nowa podstawa programowa może pomóc w rozwijaniu ucz-
niowskich kompetencji, niezbędnych w funkcjonowaniu we współczesnym 
świecie? odpowiedź na to pytanie wydaje się być problematyczna w świetle 
przedstawionych wyżej wątpliwości i rozlicznych uwag nauczycieli.

Wiele emocji wywołuje fakt wprowadzenia do ramowych planów na-
uczania w liceach przedmiotu uzupełniającego o nazwie: przyroda. Duża 
dowolność w zakresie realizacji wątków tematycznych i przedmiotowych 
w przedmiocie stwarza szanse interesujących rozwiązań, ale też może 
prowadzić do wypaczenia głównego celu nauczania tego przedmiotu, 
jakim jest poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu nauk przyrodniczych. 
Fakultatywny wybór treści nauczania może skutkować jednostronnością 
wybieranej tematyki. W przypadku wyboru kursu bazującego na wątkach 
tematycznych, którego dobra realizacja wymagałaby uczestniczenia w niej 
kilku nauczycieli, mogą pojawić się nieoczekiwanie trudności organizacyj-
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ne. Brak możliwości zatrudnienia kilku nauczycieli do nauczania przyrody 
może zagrozić realizacji założonych celów, takich jak konsolidowanie wiedzy  
z różnych dziedzin czy rozwijanie indywidualnych zainteresowań, na przy-
kład poprzez omawianie tematyki zaproponowanej przez uczniów. Może 
również skutkować pobieżnością podejścia nauczyciela do tematyki zapisa-
nej w programie nauczania. Ponadto uważam, że wiele tematów zawartych 
w wątkach tematycznych przyrody nadaje się bardziej na zajęcia seminaryjne 
niż lekcyjne, szczególnie chodzi mi o tematykę o zabarwieniu filozoficznym  
i etycznym, o treści zawierające dylematy moralne, a także tematy z pogra-
nicza nauki i pseudonauki.

Największe obawy nauczycieli wzbudza jednak zmniejszenie w przypad-
ku wielu przedmiotów liczby godzin przeznaczonych na realizację materiału 
programowego w cyklu kształcenia. ten fakt odbierany jest przez środowi-
sko nauczycielskie jednoznacznie jako czynnik szczególnie niesprzyjający 
efektom kształcenia.

Wprowadzenie do podstawy programowej języka polskiego większej 
liczby tekstów z XIX i XX wieku poloniści traktują jako szansę na lepsze 
przygotowanie młodzieży do odbioru współczesnej literatury. Z aprobatą 
przyjmują także zmniejszenie listy obowiązkowych lektur, ponieważ stwarza 
to możliwość staranniejszego pochylenia się nad omawianym tekstem lite-
rackim. Niezrozumiałe jest oczywiście obniżenie liczby godzin na nauczanie 
języka ojczystego, ponieważ nawet w obecnym ich wymiarze odczuwa się 
brak czasu chociażby na lekcje przeznaczone na kulturę języka czy współ-
czesne życie literackie.

Istnieje powszechne przekonanie, że brak zainteresowania uczniów 
przedmiotami przyrodniczymi, przede wszystkim fizyką i chemią, datuje się 
głównie od czasu wprowadzenia w oświacie ramowych planów nauczania, 
kiedy to drastycznie obniżono liczbę godzin na nauczanie tych przedmiotów. 
to niepokojące zjawisko, szczególnie niekorzystne dla rozwoju współczesnej 
cywilizacji, nie zostanie odwrócone, jeżeli reformatorzy edukacji nadal będą 
ograniczać godziny na nauczanie przedmiotów przyrodniczych w zakresie 
obowiązkowym.

Niepokoi również fakt, że nie ustalono podstawy programowej na 
poziomie podstawowym dla języka łacińskiego i kultury antycznej, przez 
co przedmiot ten może nie znaleźć miejsca w szkolnych planach nauczania 
wielu szkół. Może to spowodować niepowetowaną szkodę w wykształceniu 
humanistycznym młodzieży.

Mimo deklaracji władz oświatowych o przywiązywaniu szczególnej 
wagi do wykształcenia informatycznego młodzieży, ustalenie jednej godziny 
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w cyklu kształcenia na nauczanie informatyki na poziomie ogólnym jest 
nieporozumieniem. Jest to tym bardziej zastanawiające, że nie ustalono 
alternatywy dla sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi chęci uczenia się informatyki 
na poziomie rozszerzonym.

obniżenie poziomu wymagań szkolnych, które niesie nowa podstawa 
programowa, usprawiedliwione przez konieczność dostosowania się do 
zmieniającej się sytuacji w obrazie klienteli edukacyjnej, głównie poprzez 
jej poszerzenie, musi jednak w konsekwencji prowadzić do nieumyślnego 
zaniedbania uczniów zdolnych, przede wszystkim tych mniej ambitnych, 
którzy wymagają zastosowania wobec nich dobrze pojętego rygoru, dy-
scyplinującego ich do wysiłku dla rozwijania talentów na miarę swoich 
możliwości.

Wątpliwe więc wydają się być zapewnienia twórców reformy, że przyjęta 
organizacja procesu nauczania pozwoli uczniom, należy sądzić tym najzdol-
niejszym, osiągnąć poziom absolwentów liceów z lat ich świetności.

Późne podpisanie przez Panią Minister najnowszego rozporządze-
nia o ramowych planach nauczania mogło stwarzać wrażenie, że istnieje 
niepewność co do rozpoczęcia obecnej reformy programowej w szkołach 
ponadgimnazjalnych od 1 września 2012 r. Mimo przygotowań trwających 
w naszym liceum od zeszłego roku (zebrania RP, warsztaty szkoleniowe, 
spotkania przedmiotowe), atmosfera niepewności nie sprzyjała pracy nad 
analizą nowej podstawy programowej i sposobem jej wdrażania w szkole, 
w tym nad przygotowaniem planów nauczania na nowy cykl kształcenia. 
Prace nad metodyką wdrażania wchodzącej od następnego roku szkolnego 
reformy programowej trwają nadal, wymagają niezwykłej staranności i nie 
mogą zostać zakończone dopóty, dopóki monitorowane wyniki przyjętych 
w szkole rozwiązań nie będą dla nas satysfakcjonujące.

Reasumując, uznaję, że istnieje pilna potrzeba porozumienia ponad 
podziałami, decydentów i ludzi nauki, odpowiedzialnych za teraźniejszość 
i przyszłość naszego narodu i państwa, w celu ustalenia nienaruszalnych 
reguł dotyczących sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu 
oświaty w Polsce. Ciągłe zmiany, wprowadzane bez wystarczająco głębokiej 
konsultacji z kompetentnymi środowiskami, bez poparcia w rozwiązaniach 
szczegółowych przez niekwestionowane autorytety, szkodzą edukacji. 

Rzeszów, 10 marca 2012 r.
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Siostra Anna Telus 
Dyrektor Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II  
Sióstr Prezentek w Rzeszowie

Jestem dyrektorem szkoły od 15 lat. Przez cały ten czas, niezmiennie, 
mojej pracy towarzyszy słowo „nowy”. Nowa matura, nowa podstawa, 
nowy nadzór i znów nowa podstawa. I tak co roku. Zanim to, co nowe 
okrzepnie, wprowadzane jest następne „nowe”. Wiem, że stagnacja zabija, 
ale czy każde „nowe” jest lepsze? Mam wrażenie, że kolejni ministrowie 
chcą zaznaczyć swoją władzę w tak ważnej kwestii, jaką jest oświata, 
właśnie poprzez zmiany. A zmieniać powinno się po to, by było lepiej, 
a nie tylko inaczej. 

Nie jestem idealistką i nie oczekuję od Ministerstwa doskonałego syste-
mu oświaty. Zawsze uważałam, że ostoją szkolnictwa są dobrzy nauczyciele 
i dobre szkoły. A lęk przed częstymi zmianami to nie oznaka wygodnictwa, 
ale przekonanie, że oświata potrzebuje stabilności. uważam, że zmiany są 
zbyt częste, by skutecznie je wprowadzać i stosować.

Gdy w 2002 r. powstało nowe liceum, w szkołach uczyliśmy się reali-
zacji przedmiotów rozszerzonych. W naszym liceum wypracowaliśmy taką 
organizację nauczania, by zapewnić rozwój zarówno uczniom wybitnym, 
jak i słabszym. Dostosowywaliśmy nauczanie do różnorakich oczekiwań 
uczniów, umożliwiając zainteresowanym wielokierunkowy rozwój. Nasza 
praca wydała dobre owoce. Z żalem będziemy musieli porzucić ten system 
i wziąć się do wypracowania nowego.

Wprowadzenie nowej podstawy programowej uznaję za kontynuację 
niewłaściwego kierunku zmian zapoczątkowanych w 1999 r. Było nim wprowa-
dzenie trzech poziomów edukacyjnych: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły 
ponadgimnazjalnej. Mam wrażenie, że podstawa programowa w gimnazjum 
w roku szkolnym 2009/2010 została wprowadzona w wielkim pośpiechu, a dys-
kusją nad nią tak kierowano, by nie dopuścić do głosu osób, które zauważały 
rzeczywiste problemy oświaty, szczególnie wychowawcze. 

W oświacie doprowadzono do tego, że szkołą rządzi uczeń. System edu-
kacji jednakowo traktuje chcących się uczyć i tych, którzy do szkoły chętnie 
by nie chodzili. Jakąż udręką jest „trzymanie” w gimnazjum obrażonego na 
szkołę 18-latka, który wie, że ma prawo do edukacji. Ministerstwo nie ma 
dla takich żadnej alternatywy. Z pewnością obniżenie obowiązku szkolnego 
do 16 roku życia uzdrowiłoby polską szkołę. uważam również, że błędnym 
było założenie, że 80% populacji młodych ludzi powinno wybierać szkoły 
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kończące się egzaminem maturalnym. I nie powinniśmy się dziwić, że tylko 
około 80% uczniów ten egzamin zdaje.

Nowa podstawa programowa wywołuje wśród nauczycieli uzasadnione 
obawy i niepokoje. Połączenie trzech lat gimnazjum i jednego roku liceum 
w jeden ciąg programowy jest nieco dziwne. obawy budzi fakt, że „dokoń-
czenie” programu z gimnazjum będzie realizowane w innej szkole (liceum) 
i z inną grupą uczniów (z różnych gimnazjów). Nie zapewni to zakładanej 
ciągłości edukacji. 

Przedmiot przyroda będzie sztucznym tworem, „wypełniaczem” planu 
zajęć, przedmiotem niepoważnym, bo traktującym o wszystkim i o niczym. 
I tylko wybitni nauczyciele będą mogli podnosić rangę tego przedmiotu. 
Ci raczej zajmą się realizacją przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Nasz 
nauczyciel biologii tak ocenia nową podstawę programową: 

„Wprowadzenie nowej podstawy programowej we wrześniu 2012  to, 
według mnie, powrót do szkoły podstawowej w liceum. Wprowadzenie 
bloków tematycznych, na przykład z przyrody, nie zastąpi rzetelnej wiedzy 
z geografii, chemii, fizyki czy biologii. Poziom nauczania na przedmiotach 
niekierunkowych będzie bardzo niski. o wielu złożonych procesach będzie 
się rozmawiać w sposób bardzo ogólny, przypominający pseudonaukowe 
dyskusje, wypowiedzi czy artykuły, z jakimi mamy styczność w prasie, 
w mediach. Brak pogłębionej wiedzy odbierze młodym ludziom zdolność 
do oceny zjawisk, zdarzeń, sytuacji”.

Nauczyciel fizyki dodaje: „liceum ogólnokształcące powinno prze-
kazywać także wiedzę ogólną, co ułatwia uczniom funkcjonowanie we 
współczesnym świecie. likwidacja przedmiotów przyrodniczych, których 
osiągnięcia w znacznej mierze tworzą świat współczesny, tego funkcjono-
wania nie ułatwia”.

Nauka historii i formowanie świadomości narodowej też zostało zbaga-
telizowane. W zasadzie efektywność nauczania historii będzie zależała wy-
łącznie od dobrej woli i indywidualnych możliwości nauczyciela. Nauczyciel 
historii naszego liceum uważa, że: „tematy są ogólnikowe. Nauczyciel staje 
więc wobec problemu, czego faktycznie wymagać i czego nauczać. Słuszny 
wydaje się postulat, że poruszanie niektórych zagadnień zatrze całościowe 
patrzenie na historię. Konsekwencją może być fragmentaryczna wiedza 
uczniów uzależniona od zainteresowań nauczyciela”.   

Z kolei nauczyciel języka polskiego tak ocenia zmiany: „Według mnie 
nowa podstawa programowa służy nie tyle poszerzaniu znajomości literatury 
polskiej, jej przemian, co rozwijaniu umiejętności interpretacji dzieł kultury, 
także popkultury (czyli rozumienia świata, który nas otacza). Ponadto twórcy 
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zmian dążą do kształcenia krytycznego odbioru prasy, stąd więcej esejów, 
reportaży do analizy na lekcjach. Nauczyciel ma obowiązek pracy z uczniami 
nad dziełami filmowymi, malarskimi (dotąd robiono to w znacznej mierze 
w zależności od fascynacji polonisty). Sądzę, że zapewne ma to pobudzić 
młodzież do zainteresowania się dziedziną humanistyki oraz zachęcić do 
samodzielnych poszukiwań. to, co mnie niepokoi, związane jest ze swoistą 
promocją czytania tekstów jedynie we fragmentach. Narzekamy na ubo-
żenie słownictwa, na banalność wypowiedzi i rezygnujemy równocześnie 
z najbardziej naturalnego przyswajania wiedzy – lektury. Wiemy przecież, 
czym grozi wyjęcie fragmentu z kontekstu (manipulacja)”.

Matematyka została potraktowana w nowej podstawie programowej 
dość poważnie, ale mimo to pojawiają się inne problemy. oto opinia naszych 
nauczycieli matematyki: „Podstawa programowa w zakresie rozszerzonym 
jest lepsza niż przez ostatnie lata. Dobrze, że został przywrócony rachunek 
różniczkowy (chociaż mógłby być nieco poszerzony). te zagadnienia są 
potrzebne na studiach technicznych, a opanowanie ich od podstaw (razem 
z wieloma innymi zagadnieniami) w jednym semestrze było dla wielu stu-
dentów niewykonalne.

Podstawa programowa w zakresie podstawowym jest bardzo okrojona. 
Brakuje w niej nawet twierdzenia talesa!!! Myślę, że uczniom, którzy nie 
wybiorą zakresu rozszerzonego z matematyki, będzie bardzo trudno poradzić 
sobie na jakichkolwiek studiach technicznych”.

Inny matematyk zauważa, że „klasa I liceum będzie dla wielu uczniów 
rokiem straconym z matematyki – myślę o tych najzdolniejszych. Brak spro-
filowania i zwiększenia liczby godzin doprowadzi już chyba do elitaryzacji 
w udziale w olimpiadzie Matematycznej – tylko kilka ośrodków w kraju 
pracuje ze zdolnymi. (Ale może nie ma się co obawiać – czy MEN będzie 
chciało wspierać olimpiady w przyszłości? Nie będzie olimpiady, nie będzie 
problemu)”.

Zastąpienie systemu nauczania spiralnego systemem liniowym też 
wywołuje pewien niepokój – nauczyciel fizyki mówi: „Zgodnie ze znanym 
powiedzeniem wiedzę należy utrwalać przez wielokrotne jej przypominanie 
w różnorodnych zastosowaniach. Nowa reforma odcina się od tej metody, 
proponując jednokrotne wprowadzenie treści, bez ich powtarzania w ko-
lejnych etapach edukacji”.

Nowa podstawa programowa konsekwentnie (czyli podobnie jak 
dotychczasowa) dostosowuje poziom nauczania na poziomie podstawo-
wym do potrzeb najsłabszych uczniów. W sytuacji, gdy tak wielu słabych 
uczniów wybiera liceum ogólnokształcące, fikcją wydaje się realizacja po-
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ziomu rozszerzonego przez każdego ucznia. Nauczyciel chemii tak mówi: 
„Zmiany dotyczące poziomu podstawowego odbieram pozytywnie. Jeśli 
chodzi o materiał rozszerzony, można go zrealizować, ograniczając treści 
do niezbędnego minimum, zmniejszając liczbę godzin poświęconych na 
rozwiązywanie zadań oraz ograniczać eksperymenty, gdyż są czasochłonne 
(co jest moim zdaniem niedopuszczalne). uważam, że podstawa programowa 
nie jest przeznaczona dla ucznia słabego. Nie poradzi on sobie z tempem 
przekazywania wiedzy”.

Nowa podstawa „zmusi” uczniów do wyboru ukierunkowania w wieku 
16 lat. Doświadczenie wskazuje, że dla niektórych uczniów konieczność 
wyboru ukierunkowania będzie przypadkowa, a ewentualna zmiana zain-
teresowań – niemożliwa.

Nowa podstawa programowa zrodziła w nauczycielu geografii taką re-
fleksję: „Wydaje mi się, iż najmniej ważne w tej reformie jest dobro ucznia. 
Nie on jest stawiany na pierwszym miejscu. W razie nieuniknionych wpadek 
tej reformy i tak odpowiedzialnością zostaniemy obarczeni my, nauczyciele. 
Bez względu na wkład naszej pracy. Znów zostaną uwypuklone głosy o naszej 
niekompetencji. Mam jednak nadzieję, że również z moimi wnukami do 
wymarzonego europejskiego liceum będą chodziły wnuki ludzi odpowie-
dzialnych za tę reformę, na zajęcia w-f prowadzone przez dwóch 67-letnich 
nauczycieli, a po obowiązkowych zajęciach w terenie przy nowo budowanej 
autostradzie pójdą na lekcję przyrody nt. „Śmiech i płacz w kulturze plemion 
Bantu na tle współczesnych przemian w naszych kraju”.

Czy jako nauczyciele odpowiedzialni za dobro młodych ludzi i ich 
przyszłość będziemy umieli swoją kompetencją i pomysłowością uzupełnić 
niedociągnięcia kolejnej reformy? Niech odpowiedzią będzie wypowiedź 
naszego nauczyciela: „obiecujemy, że nasi poloniści nie poddadzą się 
i zgodnie będą działać, by kształtować w pełni rozwiniętego intelektualnie, 
duchowo i kulturalnie Polaka”.

Danuta Stępień 
Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego  
im. Mikołaja Kopernika  w Rzeszowie

W ostatnim czasie wprowadzono wiele zmian przez stanowione prawo 
oświatowe. Jedną z nich jest wprowadzenie w liceach ogólnokształcących 
nowego ramowego planu nauczania, który ma dać dyrektorowi możliwość 
planowania kształcenia w trzyletnim cyklu i dostosowania oferty szkoły do 
możliwości i potrzeb ucznia.
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Jakie informacje o uczniach klas I ma w kwietniu dyrektor szkoły, 
tworząc ofertę dla kandydatów do klas pierwszych? termin złożenia arkusza 
organizacyjnego do organu prowadzącego szkołę wymusza zaplanowanie 
oferty właśnie w kwietniu. oczywiście w arkuszu można dokonywać zmian 
w formie aneksu już po rekrutacji do klas pierwszych, ale może to powodo-
wać np. zmiany przydziałów godzin dla nauczycieli (czyli po okresie ruchu 
służbowego), zmiany w przygotowanym na pierwszego września planie zajęć 
dla wszystkich klas (I, II, III).

uważam, że zmiany, które zaszły, nie są dobre dla uczniów. Wie-
lu z nich, wybierając określony rodzaj klasy czy rozszerzeń, może 
się pomylić. Jaką możliwość zmiany będzie miał uczeń na przykład 
w klasie II czy III, gdy jego zainteresowania związane z podjęciem decyzji 
o kierunku studiów się zmienią?

Nowa podstawa programowa zamyka cykl kształcenia z gimnazjum 
(dotyczy to 1 godz. fizyki, chemii, biologii, geografii, historii itd.). Dopiero 
rozszerzenia dają możliwość kontynuowania w zakresie rozszerzonym od 
dwóch do maksymalnie czterech przedmiotów. Blok „przyroda” obejmuje 
cztery trudne przedmioty (biologia, chemia, fizyka, geografia) w liczbie 4 
godzin (2+2) w  kl. II i III.

Można postawić sobie pytanie, jak będzie przygotowany do studiów 
technicznych uczeń, który wybrał rozszerzenia z historii oraz wos-u, a po-
pełnił błąd, chce studiować na wspomnianych kierunkach technicznych? 
Dotyczy to również sytuacji odwrotnej… Już w tej  chwili mówi się o „sła-
bych” studentach na różnych kierunkach studiów. 

Jak będzie wyglądała matura w maju 2015 r.?  Jest to do tej pory 
niewiadoma… Czy wprowadzone w niej kolejne zmiany będą ogłoszone 
na czas?

Jeżeli chodzi o system informacji – działał, ale spotkania na szkoleniach 
były krótkie, wnioski z dyskusji nie zostały uwzględnione. Nauczyciele boją 
się zmian (nie ze względów merytorycznych, są do nich przygotowani), 
niewiadomą jest ich praca w zawodzie. Jeżeli chodzi o rozwiązania organiza-
cyjne, problemem dla większych szkół może być tworzenie grup międzyod-
działowych, zarówno z języków obcych, jak i z pozostałych przedmiotów.

Reasumując, uważam za złą reformę polskiego szkolnictwa (wprowa-
dzenie gimnazjów), ale „reforma reformy” to też nic dobrego. Polskiej szkole 
potrzebna jest stabilizacja programowo-organizacyjna, a i prawo oświatowe 
powinno być bardziej stabilne.
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Marek Plizga 
Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego  
im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie

W związku z reformą pojawiło się naprawdę dużo niewiadomych. Brakowało  
i brakuje pewnych rozporządzeń a tym samym wskazówek dla dyrektorów 
szkół. Mam wrażenie, że ktoś „przespał” przynajmniej dwa lata, w czasie 
których należało przygotować szkoły do planowanych zmian. Główne za-
łożenia reformy były już znane w 2008 r.

Podczas spotkań i rozmów z nauczycielami jako dyrektor szkoły  wska-
załem trudności i problemy związane ze zmianami w sposobie organizacji 
pracy w nowym systemie. Zasugerowałem, aby podjęli dodatkowe studia 
uzupełniające obecne kwalifikacje, co pozwoli na sprawne wprowadzenie 
zmian. Dzięki temu nauczyciele będą mogli uczyć innych przedmiotów, 
uzupełniając etat. ta sytuacja rodzi obawy nie tylko o utratę pracy, ale także  
o obniżenie poziomu wykształcenia licealistów z uwagi na zmniejszenie 
liczby godzin niektórych przedmiotów.

Mimo to nauczyciele są gotowi na  podjęcie kolejnych zawodowych 
wyzwań, których przecież nigdy nie brakowało w szkolnictwie. Część z nich 
zdobyła już uprawnienia do nauczania  drugiego przedmiotu. Największy 
niepokój wiąże się z organizacją pracy szkoły.

Co do nowej podstawy programowej, to z oceną jej skutków należy 
poczekać.  Martwi  mnie natomiast zbyt daleko idąca specjalizacja 16-latków. 
Nie jestem pewien, czy w tym wieku będą gotowi na podjęcie tak ważnych 
decyzji. Ich życie będzie polegało zupełnie na czymś przeciwnym – na ciągłej 
adaptacji i wielokrotnych zmianach zawodu. Wydaje mi się, że w tej sytuacji 
należy postawić na dobre wykształcenie ogólnokształcące.

Pozostaje wierzyć, że wprowadzone zmiany przyczynią się do poszerzenia 
wiedzy i kompetencji uczniów w wybranym zakresie, co umożliwi im lepszy 
start na studia. oby przyszłość pozytywnie zweryfikowała te nadzieje.
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Tadeusz Bajda 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1  
im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie

Jak odbiera Pan nowa podstawę programową? Czy może ona pomóc 
w rozwijaniu uczniowskich kompetencji niezbędnych w funkcjonowaniu  
we współczesnym świecie?

Rozwój uczniowskich kompetencji zależy od poziomu kadry dydak-
tycznej i tworzonych dla niej warunków realizacji przyjętych założeń.

Realizacja nowej podstawy programowej byłaby skuteczniejsza, gdyby 
uwzględniono:

• mniejszą liczebność klas,
• pracę uczniów w grupach,
• właściwą liczbę godzin do jej realizacji (bez minimalizowania do 

jednej godziny w przypadku niektórych przedmiotów).
Co uważa Pan za najważniejszy atut zachodzących zmian?
trudno znaleźć mocne strony obserwowanych zmian; słowem, nie mają 

one żadnych przekonujących atutów. uważamy, chociaż to już przeszłość, że 
reforma nie powinna była polegać na zmianie struktury szkolnictwa a raczej 
na zredukowaniu liczebności uczniów w klasach po to, by stworzyć warunki 
sprzyjające kształtowaniu wielorakich uczniowskich kompetencji. umie-
jętności te tworzy się m.in. poprzez zapewnienie uczniom pracy w małych 
grupach i tworzenie dłuższych sekwencji ćwiczeniowych. Skrócenie nauki 
w liceach o jeden rok wybitnie te szanse minimalizuje. I tak np. w przypadku 
technologii informacyjnej powraca się do bardzo trudnych zagadnień pro-
gramowania i algorytmiki, zmniejszając jednocześnie liczbę godzin do jednej 
tygodniowo. Równocześnie formułuje się sądy, że technologia informacyjna 
powinna być wykorzystywana na wszystkich przedmiotach. Jak to zrobić, 
mając do dyspozycji zmniejszoną liczbę godzin?

W jaki sposób przygotował się Pan do zmian wchodzących w życie od 
września b.r.? Jak ocenia Pan system informowania Dyrektorów o wpro-
wadzeniu nowej podstawy programowej?

uważamy, że szkolenia przeprowadzano zbyt późno. Prowadzący 
realizowali tylko polecenia odgórne, a projektodawcy nie wsłuchiwali się 
w uwagi środowiska. Przekazywane materiały zawierały błędy, pojawiały się 
rozbieżności. Wrażenie ogólne jest takie, że próba przekonania środowiska 
szkolnego polega na forsowaniu swoich założeń przez autorów zmian. 
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W jaki sposób nauczyciele przygotowują się do zmian i jakie są ich 
reakcje?

W środowisku panuje nerwowa atmosfera, pojawia się poczucie krzyw-
dy spowodowane zbyt dużymi obciążeniami, które spadły na uczących. Na 
przykład nauczyciel przedmiotów zawodowych musi sam nazwać przedmio-
ty, przyjąć siatkę godzin oraz opracować programy nauczania dla uczonych 
przez siebie przedmiotów (jeden nauczyciel jest zmuszony opracować nawet 
dziesięć programów).

Które rozwiązania organizacyjne budzą największe Państwa obawy?
Wymienimy w punktach:
•	 rozliczanie przez dyrekcję minimalnej liczby godzin przewidzianych 

dla przedmiotów realizowanych zgodnie z rozporządzeniem o ramowych 
planach nauczania;

•	 zapewnienie  warunków do realizacji minimum dydaktycznego 
zawartego w podstawie programowej w przypadku częstych, krótkotrwałych 
zwolnień lekarskich;

•	 realizacja rozporządzenia MEN w sprawie dopuszczania programów 
nauczania do użytku szkolnego w zakresie oceny ich poprawności pod 
względem  merytorycznym  i dydaktycznym;

•	 organizowanie pracy klasy (szkoły) w realiach wybierania przez 
uczniów największej możliwej do realizacji liczby rozszerzeń.

Piotr Wanat 
Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w II Liceum 
Ogólnokształcącym im. płk. Leopolda Lisa-Kuli  
w Rzeszowie

Nie znać historii to być zawsze dzieckiem

 Marcus Tullius Cicero

Dla wielu historia to tylko jeszcze jeden szkolny przedmiot przesy-
cony wiedzą pamięciową, mnóstwem dat, nazwisk i pojęć. Wielokrotnie 
spotykałem i spotykam się z opiniami, że jest ona nudna, niepotrzebna, 
nieprzydatna. Czy planowana reforma nauczania polepszy, czy pogorszy 
tę sytuację?

Gdyby historia była tylko zwykłym przedmiotem szkolnym przygo-
towującym do wybranego zawodu, można by było z niektórymi z tych 
powtarzanych opinii się zgodzić. Jednakże historia to przedmiot, jak żaden 
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inny, który nie ogranicza się tylko do sfery poznawczej. Poznawanie historii 
w ogromnym stopniu rozwija sferę emocjonalną, świadomość społeczną. 
uczy też samodzielności myślenia, krytycznego spojrzenia na źródła i oce-
niania faktów.

Historia dotyka nas na co dzień, jest fundamentem naszej egzystencji, 
pokazuje dokonania ludzkości w czasie i przestrzeni, miejsce Polski w świecie. 
Pomaga zrozumieć genezę współczesnych stosunków społeczno-gospodar-
czych, polityczno-ustrojowych i kulturalnych. Buduje poczucie związku z na-
rodem, dumy, miłości do ojczyzny, kształtuje postawę patriotyczną, pomaga 
wychować świadomego człowieka i obywatela. Można śmiało zaryzykować 
twierdzenie, że wiedza humanistyczna to klucz do zrozumienia świata.

Jak do tej pory historii naucza się w szkole w trzech cyklach kształ-
cenia. Pierwszy etap: w IV klasie szkoły podstawowej uczeń zapoznaje się 
z podstawami przedmiotu, a potem w klasach V-VI poznaje całe dzieje od 
starożytności do współczesności w ujęciu chronologicznym. Drugi etap: 
w gimnazjum również w tym samym ujęciu chronologicznym poznaje hi-
storię od czasów najdawniejszych do współczesności. trzeci etap: w liceum 
po raz trzeci spotyka się z takim samym zakresem chronologicznym, ale 
w rozbudowanym zakresie problemowym.

Reforma programowa, realizowana obecnie w szkole podstawowej 
i gimnazjum, od września 2012 roku stanie się faktem w szkołach ponad-
gimnazjalnych. Nastąpią poważne zmiany zarówno w organizacji kształcenia, 
jak i treściach. Przyjrzyjmy się tym zmianom przez pryzmat historii.

otóż w tym roku nauczyciele gimnazjum zakończą program nauczania 
na roku 1918, a w I klasie liceum będą kontynuować ten cykl edukacyjny 
(prowadząc historię w wymiarze 2 godzin tygodniowo), zamykając go na 
współczesności. W klasie II liceum uczeń, który nie wybierze historii jako 
przedmiotu nauczania rozszerzonego, będzie musiał obowiązkowo zaliczyć 
przedmiot historia i społeczeństwo w wymiarze 2 godzin tygodniowo w kl. 
II oraz tak samo w kl. III. Zastosowano więc w nowej koncepcji nauczania 
historii w miejsce ujęcia koncentrycznego (te same treści powtarza się co 
pewien czas), nauczanie liniowe (treści są kolejno ułożone i nie pojawiają 
się ponownie). Położono większy nacisk na historię społeczną, rozszerzono 
nauczanie o elementy wos-u i wiedzy o kulturze. W nowym ujęciu na-
uczyciele będą realizować materiał według wątków tematycznych (poprzez 
poszczególne epoki) lub chronologicznych (nie zamykając się na jakiejś 
określonej tematyce).

Przedmiot wiedza o społeczeństwie, nauczany w gimnazjum w wymiarze 
2 godzin tygodniowo, zostanie zakończony w I klasie liceum jednogodzin-
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nym kursem, raz w tygodniu. tak więc klasa I szkoły średniej zamknie 
poprzedni cykl edukacyjny.

uczniowie zainteresowani szczególnie historią i wiedzą o społeczeństwie, 
tak jak do tej pory mogą wybierać te przedmioty do rozszerzenia od klasy 
II. W tym wypadku będą się oni uczyć 8 godzin historii w ciągu dwóch lat 
i 6 godzin wos-u, zobowiązani będą także zaliczyć przedmiot uzupełniający 
przyroda (kompendium wiedzy z biologii, fizyki, chemii i geografii) w wy-
miarze 4 godzin przez dwa lata.

Warto na koniec pokusić się o ocenę wprowadzanych zmian, rozwiać 
niektóre mity, wyartykułować obawy, tym bardziej że temat nauczania hi-
storii jest przedmiotem debaty publicznej, a przez Polskę przetacza się fala 
protestów, w tym głodowych.

Z jednej strony może to budzić zdziwienie, ponieważ konsultacje 
przeprowadzane przez MEN trwały co najmniej od 2008 roku, zebrano 
(jak podaje MEN) 2,5 tys. opinii, 200 recenzji. Pozytywnie o projekcie 
wypowiedziała się Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 
Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Polskie towarzystwo Historyczne. 
Z drugiej jednak strony rozporządzenie minister Hall ciągle pozostawało 
projektem, dawało więc nadzieję, że zmiany nie są ostateczne.

Reforma w gimnazjum, w myśl której uczniowie zakończą edukację 
historyczną na 1918 roku (koniec I wojny światowej), rozpoczęła się w roku 
szkolnym 2009/2010. Można więc było zakładać, że zmiany są nieodwra-
calne i rozporządzenie zostanie podpisane w każdej chwili. tak też się stało 
20 stycznia 2012 roku.

trudno się zgodzić z zarzutem, że historia nie będzie uczona, zmieni się 
podejście do nauczania tego przedmiotu i układ treści. Wymagać to będzie 
zmian w warsztacie pracy nauczycieli. Nauczanie problemowe, wątkowe wymaga 
większego przygotowania do lekcji, dużego zaangażowania obydwóch stron.

Warto także podkreślić, że historia i wos w gimnazjum kończy się 
egzaminem równorzędnym innym przedmiotom, a na realizację programu 
z historii nauczyciele mają 6 godzin w cyklu przy skróconym zakresie chro-
nologicznym. Będą więc mieli czas na ćwiczenia, przygotowanie uczniów 
do egzaminu, dokładniejsze omawianie poznawanych treści. W liceum przy 
2 godzinach tygodniowo w klasie I uczniowie będą mieli w końcu szansę 
poznać dokładnie historię najnowszą, co przy dotychczasowym rozwiąza-
niu nie zawsze było możliwe. W szkole podstawowej w klasie VI, III klasie 
gimnazjum, czy w ostatniej klasie liceum zwyczajnie na te zagadnienia nie 
wystarczało czasu. tak więc, pomimo że uczniowie trzykrotnie poznawali 
historię najnowszą, są w niej zorientowani najgorzej. ostatni przykład posła 
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Dariusza Jońskiego jest nader wymowny. Według Niego powstanie warszaw-
skie wybuchło w 1988, a stan wojenny wprowadzono w 1989 roku. 

Nie rozumiem zarzutu, że historia będzie uczona w mniejszym wymiarze 
godzin, ponieważ dotychczas w liceum ogólnokształcącym uczeń realizuje 
ten przedmiot w wymiarze 5 godzin, a po zmianach będzie realizował  
2 godziny w klasie I, 4 godziny w klasie II i III przedmiot historia i społeczeń-
stwo. tak więc w sumie 6 godzin. Zmniejsza się natomiast wymiar godzin 
z wos-u: w miejsce 2 godzin w cyklu wprowadzono 1 godzinę w klasie I.

Reasumując, 5 godzin historii i 2 godziny wos-u w obecnym systemie 
nauczania w liceum zostaną zastąpione 2 godzinami historii, 4 godzinami 
historii i społeczeństwa oraz 1 godziną wiedzy o społeczeństwie po zmia-
nach. odpowiednio przez 5 godzin historii w cyklu (przez 3 lata lo), 
należy rozumieć: 2 godziny tygodniowo w klasie I, 2 godziny w II oraz  
1 godzinę w klasie III. Jeżeli przedmiot historia i społeczeństwo uczony ma 
być 4 godzinny w cyklu kształcenia, tzn. 2 godziny w klasie II i 2 godziny 
w klasie III, także tygodniowo. uczniowie, którzy wybiorą historię i wos 
w zakresie rozszerzonym, odbędą solidny kurs akademicki przy zwiększonej 
liczbie godzin.

Warto zauważyć także, że pewna liczba uczniów, którzy zakończą 
edukację na poziomie gimnazjum z historią najnowszą, praktycznie (poza 
kl. VI szkoły podstawowej) nie zetknie się wcale. tak więc ta niewielka 
część młodzieży na temat historii najnowszej, niezwykle istotnej w życiu 
społecznym, wyniesie wiedzę ze szkoły w zakresie szczątkowym. Przed na-
uczycielami w polskiej szkole stoi więc zadanie w jeszcze większym stopniu 
niż dotychczas, nauczania nowych pokoleń myślenia krytycznego, oceniania 
faktów, kształtowania postaw tolerancji, otwartości na wielokulturowość, 
poszanowania demokracji i praw człowieka, kształcenia umiejętności oce-
niającej postawy wobec informacji, które są odmiennie interpretowane przez 
media, polityków, czy historyków.

  
Posiłkowałem się artykułami zawartymi w „Wiadomościach Historycz-

nych”, nr 4 wrzesień/październik 2004, oraz nr 4 lipiec/sierpień 2008. 
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Tomasz Dziumak 
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza 
Słowackiego w Przemyślu

Jak odbiera Pan nową podstawę programową? Czy może ona pomóc  
w rozwijaniu uczniowskich kompetencji niezbędnych w funkcjonowaniu 
we współczesnym świecie?

Moim zdaniem nowa podstawa programowa wychodzi naprzeciw wy-
maganiom, jakie wciąż zmieniająca się rzeczywistość stawia szkole. Czynniki 
takie jak: szybki postęp wiedzy z poszczególnych dziedzin nauki, rozwój 
nowych technologii, zmiana wymagań stawianych absolwentom przez rynek 
pracy, dynamiczne zmiany społeczne itp. nie uzasadniają utrzymywania do-
tychczasowych rozwiązań programowych. tak samo nieuzasadnione jest bar-
dzo szczegółowe określenie celów nauczania z poszczególnych przedmiotów. 
Wskazanym jest natomiast położenie nacisku w procesie edukacyjnym na 
rozwój kompetencji, w jakie powinien być wyposażony absolwent szkoły. 

uważam, że zaproponowana rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 
2008 r. podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół stwarza możliwość twórczego budo-
wania przez nauczycieli własnych programów nauczania oraz autorski dobór 
metod i form pracy. Daje doświadczonym i twórczym pedagogom szerokie 
pole do podejmowania skutecznych, nowatorskich i ciekawych działań 
nastawionych na osiągnięcie celów wskazanych w podstawie programowej. 
Przekonany jestem również co do tego, że ewentualne słabe strony wprowa-
dzanych zmian zweryfikuje rzeczywistość szkolna, a wówczas kompetentne 
organy dokonają stosownych korekt w obowiązujących przepisach.

Co uważa Pan za najważniejszy atut zachodzących zmian? 
Jestem zwolennikiem przyjętego ustawienia celów i treści kształcenia 

dla poszczególnych etapów kształcenia. Za zasadne uważam również kon-
centrację, w ostatnich dwóch latach edukacji ponadgimnazjalnej, uwagi 
i wysiłków uczniów na przedmiotach rozszerzonych (dotyczy IV etapu). 
System egzaminów zewnętrznych spowodował taką sytuację, że uczniowie 
po wyborze egzaminów maturalnych i ich poziomów wykazują niewielkie 
zainteresowanie przedmiotami, nazwijmy je niekierunkowymi. Jest to 
szczególnie zauważalne w ostatnim roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 
Próby wymuszenia przez niektórych nauczycieli większego zainteresowania 
przedmiotem poprzez stawianie wysokich wymagań czy rygorystyczne 
ocenianie źle nastawia uczniów do przedmiotu i nauczyciela, a czasami 
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prowokuje niepotrzebne konflikty. ustawienie pewnej grupy przedmiotów 
w roli dodatkowych i uzupełniających, być może zmieni sytuację na lepszą, 
określi również w jasny sposób priorytety. 

Niewątpliwym atutem wprowadzonych zmian jest stworzenie podstaw 
do lepszej edukacji w zakresie nauczania języków obcych nowożytnych. 
Cieszy też możliwość organizacji edukacji artystycznej.

W jaki sposób przygotowywał się Pan do zmian wchodzących w ży-
cie od września b.r.? Jak ocenia Pan system informowania Dyrektorów 
o wprowadzaniu nowej podstawy programowej?

Podstawą działań dyrektora są obowiązujące przepisy określające zasady 
funkcjonowania szkół. W związku z powyższym bieżące śledzenie zmian 
zachodzących w prawie oświatowym było i jest koniecznością. Czynnikiem 
utrudniającym planowanie i spokojne przygotowanie się do wdrożenia 
nowych rozwiązań jest czasami zbyt późne stanowienie aktów prawnych 
przez organy państwowe. Przykładem niech będzie ogłoszenie przez Ministra 
Edukacji Narodowej w dniu 22 lutego 2012 r. rozporządzenia dotyczącego 
nowych ramowych planów nauczania; modyfikuje ono w sposób rewo-
lucyjny planowanie pracy szkoły. Pojawia się ono tuż przed końcowymi 
terminami przekazania arkusza organizacji pracy szkoły na kolejny rok 
organowi prowadzącemu. Jak wiemy, należy to zrobić w terminie do 30 
kwietnia. ten przypadek pokazuje, jak niewiele czasu środowisko szkolne 
otrzymało na zapoznanie się ze zmianami, spokojne ich przeanalizowanie 
i podjęcie działań mających na celu skuteczne ich wdrożenie. Pośpiech, 
połączony niekiedy z brakiem pełnej wiedzy o założeniach proponowanych 
do wdrożenia zmian, wywołuje niezrozumienie, a niekiedy emocjonalne 
reakcje osób, jak by nie było, odpowiedzialnych przecież za ich realizację. 
okolicznością usprawiedliwiającą Ministra jest konieczność przeprowadza-
nia szerokich konsultacji i przestrzeganie zasad legislacji. 

W jaki sposób nauczyciele przygotowują się do zmian i jakie są ich 
reakcje? 

Z moich obserwacji wynika, że większość nauczycieli ma świadomość 
zachodzących zmian oraz ich nieuchronności. Powoduje to, że niezależnie 
od działań podejmowanych przeze mnie na terenie szkoły uczestniczą oni 
w zorganizowanych, zewnętrznych formach doskonalenia, warsztatach 
przedmiotowych, kursach tematycznych itp. Dyskutują i analizują różne 
możliwe rozwiązania, np. związane z układem godzin przeznaczonych na 
realizację podstawy programowej czy rozkładu treści kształcenia w trzyletnim 
cyklu edukacyjnym. Duże zainteresowanie wśród nauczycieli wzbudzają 
oferty nowych podręczników i programów nauczania, pojawiających się 
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na rynku wydawniczym. Podczas swoich indywidualnych czy zespołowych 
przygotowań wykazują dużą odpowiedzialność i chęć sprostania wymogom 
postawionym przed nimi przez nowe rozwiązania prawne. Sądzę, że nauczy-
ciele jak zwykle staną na wysokości zadania.

Które rozwiązania organizacyjne budzą największe Państwa obawy?
Nowa podstawa programowa oraz ramowe plany nauczania narzucają 

liczbę godzin w pierwszych klasach, w których większość przedmiotów będzie 
realizowana na poziomie podstawowym. Z punktu widzenia reformatorów 
i założeń, jakie zostały przez nich przyjęte, może jest to i słuszne rozwiąza-
nie. Daje bowiem możliwość dokończenia cyklu kształcenia rozpoczętego 
w gimnazjum i stwarza młodzieży szanse wyrównania umiejętności przed 
podjęciem nauki w klasach II szkół ponadgimnazjalnych. Nie stworzy też 
ewentualnych zaległości w przypadku zmiany, po klasie pierwszej, oddziału 
lub szkoły. Budzi jednak zaniepokojenie wśród nauczycieli, którzy będą mu-
sieli zrealizować rozszerzony program nauczania w klasach II i III. trudno 
nie zgodzić się ze stwierdzeniem mówiącym, że realizacja np. chemii, fizyki, 
biologii w klasie pierwszej w zakresie jednej godziny lekcyjnej tygodniowo 
w oparciu o założenia programu podstawowego jest stratą czasu dla uczniów, 
którzy zamierzają podjąć w klasach następnych rozszerzony cykl kształcenia 
z tych przedmiotów. Rodzi się pytanie: czy po opanowaniu wymagań gim-
nazjalnych nie nastąpi roczny okres „przyjemnych rozmów o przedmiocie” 
przed dwuletnim okresem intensywnych działań w oparciu o program 
rozszerzony? Czy takie „wybicie z rytmu” dobrze służy przygotowaniom 
do egzaminu maturalnego?

Kolejna sprawa dotyczy zintegrowania podstawy programowej 
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. teoretycznie jest to 
uzasadnione, jednak przy założeniu, że wszystkie szkoły pracują na 
jednakowo wysokim poziomie. Praktyka wskazuje jednak na duże róż-
nice w wiedzy i umiejętnościach uczniów trafiających do dalszej edu-
kacji w szkołach ponadgimnazjalnych. Nadal da się zauważyć różnice  
w przygotowaniu uczniów ze szkół z terenów wiejskich i miejskich, na 
niekorzyść tych pierwszych. to nie znaczy, że nie istnieją też rozbieżności 
pomiędzy poziomem opanowania wiedzy przez uczniów ze szkół miejskich. 
Nie jest też tajemnicą, że o wynikach osiąganych przez uczniów nierzadko 
decyduje poziom zaangażowania i przygotowania merytorycznego uczących 
nauczycieli. I tu należy zadać pytanie, może po raz kolejny: co z zapowia-
danymi przez ministerstwo zmianami w Karcie nauczyciela? Z powyższe-
go wynika obawa, że uczeń niewłaściwie prowadzony przez okres nauki 
w szkole gimnazjalnej może mieć duże braki na progu dalszej edukacji  
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w szkole ponadgimnazjalnej. Wyrównywanie zaległości spadnie na barki 
nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, co utrudni im realizację podsta-
wy programowej. Sądzę, że ten problem w mniejszym stopniu będzie się 
objawiał np. w zespołach szkół typu gimnazjum i liceum czy w szkołach 
prowadzonych przez inne organy prowadzące niż JSt. 

Tomasz Stróż 
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego  
im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

Nowa podstawa programowa jest odbierana przeze mnie w sposób 
entuzjastyczny, mam nadzieję, że dzięki temu uda się nam wprowadzić 
pozytywne zmiany w procesie nauczania i uczenia się; zmiany, które będą 
ukierunkowane na uczniowski sukces i stanowić będą jednocześnie konku-
rencję w stosunku do oferty liceów społecznych. 

Warte zaznaczenia jest to, że nowa podstawa zakłada organizację 
pracy szkół według liniowego układu treści nauczania i zasady ciągłości 
kształcenia na poszczególnych etapach nauki ucznia. taki stan rzeczy po-
zwala stawiać uczącym się bardziej konkretne i wymierne wymagania oraz 
utrwalać niezbędne kompetencje kluczowe potrzebne do funkcjonowania we 
współczesnym świecie. Rośnie rola doświadczeń i poglądowości w naukach 
przyrodniczych, a informatyzacji i medialności na wszystkich lekcjach. Ist-
nieje naturalnie pewna doza niepewności związana z wczesnym (wąskim) 
ukierunkowaniem na specjalizacje w szkołach ponadgimnazjalnych, a co 
za tym idzie, z brakiem pogłębionej wiedzy z dziedzin nieobjętych rozsze-
rzeniem. Na wciąż zmieniającym się rynku pracy może to przynieść skutki 
odmienne od spodziewanych.  

Przygotowując się do zmian programowych, studiowałem literaturę 
fachową oraz uczestniczyłem w szkoleniach dla dyrektorów. System informo-
wania Dyrektorów o wprowadzeniu nowej podstawy programowej uważam 
za właściwy. Nauczyciele przygotowują się do zmian poprzez studiowanie 
podstawy programowej z danego przedmiotu, pisanie własnych programów 
nauczania, uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach, wymienianie opinii, 
wniosków, przemyśleń w zespołach przedmiotowych. Ich reakcje są diame-
tralnie skrajne – od entuzjastycznych po pełne obaw, pesymistyczne.

obawy budzi konieczność przeprofilowania strategii nauczania, która 
nie będzie zapewne „pod klucz”, a także techniczne zapewnienie prawa nauki 
od 2 do 4 przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
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Edyta Niemiec 
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Rzeszowie

Nowa podstawa programowa realizowana od września w technikum 
jest dokumentem, który wymaga od nauczyciela zmiany organizacji procesu 
nauczania. Etapy wynikające z założeń podstawy programowej (uczeń zdo-
bywa wiedzę ogólną, by rozszerzyć ją zgodnie ze swoimi zainteresowaniami 
i predyspozycjami) będą rozwiązaniem trafnym i dobrym, gdyż uczeń po-
głębi wiedzę z zakresu wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. 
Podstawa będzie skłaniała ucznia do przyjęcia postawy odpowiedzialności za 
wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym, dlatego będzie to trudna 
decyzja do podjęcia, gdyż na takim etapie edukacji uczeń ciągle modyfikuje 
swoje plany.

Nowa podstawa programowa pomoże uczniowi zdobyć wszechstronne 
umiejętności przydatne w prawidłowym poruszaniu się we współczesnym 
świecie. Proponuje szczegółowe i ogólne kształcenie, w tym umiejętności 
pozwalające poszerzyć kompetencje, by być kreatywnym i zdobyć zawód. 

Atutem zmian jest elastyczność planowania zajęć z danego przedmio-
tu, czyli określona liczba godzin w całym cyklu kształcenia, tak by efekty 
zostały osiągnięte. Znaczącym atutem nowej podstawy programowej jest 
spójność programowa wszystkich etapów kształcenia, co ułatwi proces 
dydaktyczny.

W związku z nową podstawą programową nauczyciel musi zmody-
fikować warsztat pracy, uwzględniając cele kształcenia, metody, formy 
zdobywania przez ucznia wiedzy, tak by osiągnął sukces egzaminacyjny. 
Nauczyciele przedmiotów zawodowych będą musieli włożyć ogrom pracy, 
by stworzyć materiały dydaktyczne od podstaw, również programy nauczania 
do zawodu.

Dyrektor szkoły na Radzie Pedagogicznej zapoznał wszystkich z re-
formą i nową podstawą programową. Wszyscy nauczyciele uczestniczyli 
w szkoleniach i konferencjach metodycznych. Na Komisjach przedmioto-
wych nauczyciele spotykali się, by omówić zagadnienia związane z planami 
nauczania. Zostały powołane zespoły odpowiedzialne za tworzenie planów 
nauczania zgodnych z nową reformą programową. 
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Ewa Barańska debiutowała w 2006 roku książką „Kamila”. Jej utwory kojarzone są z literaturą 
młodzieżową, dostarczają pouczających przykładów z życia młodego człowieka i wiele wartościo-
wego materiału do przemyślenia. Jest autorką między innymi następujących powieści: „Ostatni 
wielki Kahun”, „Lukrecja Borgia to ja”, „Żegnaj Jaśmino”, „Z kim płaczą gwiazdy”, „Ja, Blanka”, 
„Karla M”, „Pierwiastek zero”, „Nie odchodź Julio”. Powieści  Ewy Barańskiej mają szerokie 
grono czytelników nie tylko wśród młodzieży, ale także dorosłych. W jej dorobku znajdują się 
też słuchowiska radiowe („Filip i Helena”, „Ezechiel”), a nawet sztuka teatralna pt.„ Kosmiczna 
baśń”, powstała we współpracy z Wiesławem Kotem. Ewa Barańska urodziła się w Krzyżkowicach 
na Dolnym Śląsku. Z wykształcenia jest magistrem inżynierii środowiska, ale z powołania pisar-
ką. Mieszka i tworzy w Rudnej Wielkiej. Chcecie ją poznać? Koniecznie poczytajcie jej książki!  
Zapraszamy na stronę internetową pisarki: www.ewabaranska.pl.

Porozmawiajmy na początku o Pani życiu. 
Może jakieś strzępy biografii ukryte są 
w losach dziewcząt, tytułowych bohaterek 

„staram się pisać tak, aby każdy 
czuł, że piszę dla niego…”
Wywiad z Ewą Barańską, popularną i cenioną pisarką, której  
utwory znajdują się na liście najlepiej sprzedających się  
w Polsce książek dla młodzieży

powieści: „Karla M”, „Kamila”, „Ja, Blanka” 
czy „Żegnaj Jaśmino”. Czy coś z Pani osobo-
wości da się odnaleźć w Pani dziełach?

Prawdę mówiąc nie wiem, czy poza 
bajkami w ogóle można napisać po-
wieść bez sięgania do biografii swojej 
bądź swoich przyjaciół, znajomych 
i wrogów. Najczęściej są to kompilacje 
złożone z faktów i literackiej fantazji, 
lecz przecież fantazja też ma swoje 
źródło w życiowych doświadczeniach. 
tak więc i Kamila, i Karla, i Blanka, 
i Jaśmina są bohaterkami wzorowanymi 
na rzeczywistych postaciach. 

Dom  rodzinny i kraina dzieciństwa, bliscy 
to…

Fot.: Samorząd Województwa Podkarpackiego

Kwartalnik Edukacyjny 1-2 (68-69) wiosna/lato 2012
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…syn, synowa, wnuki i siostra. 
Rodzice i ukochani dziadkowie już 
nie żyją. Sama pochodzę z Dolnego 
Śląska, ale moja rodzina wywodzi 
się z Kresów, a ściślej z tarnopola. 
Do Rzeszowa „wpadłam na chwilę” 
w 1968 roku i pozostałam do dziś.

Nietrudno dostrzec, że przywołuje 
Pani w swoich książkach dokładną 
topografię naszego miasta – układ 
ulic, wygląd kamienic, placów. Wraz 
z bohaterami wędrujemy po zakamar-
kach Rzeszowa. Jakie znaczenie ma dla 
Pani to miasto?

ogromne. tu skończyłam Politech-
nikę, tu wyszłam za mąż i tu urodził się 
mój syn. Jeszcze jako studentka dorabia-
łam sobie oprowadzaniem wycieczek. 
Żeby zdobyć uprawnienia przewodnika 
turystycznego, należało posiąść obszer-
ną wiedzę, zdać trudny egzamin i co 
jakiś czas poddawać się weryfikacji. Na 
szczęście lubiłam to, a nauka przycho-
dziła mi łatwo. Ponadto w Rzeszowie 
spotkało mnie tyle dobrego, że uważam 
go za swoje miasto. 

Pani chemiczne wykształcenie, zna-
jomość zawodowego słownictwa 
jest zauważalne w wielu utworach, 
choćby w „Lukrecji Borgii”, w „Kamili” 
czy w książce  „Pierwiastek zero”, 
ale wykazuje Pani także wręcz dro-
biazgową znajomość i  innej specjali-
stycznej terminologii, np. z dziedziny 
koszykówki. Jak Pani to robi? Skąd 

takie zamiłowanie do skrupulatności  
i precyzyjności w opisywaniu tajników 
rożnych obszarów życia? 

Zacznę od cynicznego cytatu 
Stalina: Jedna śmierć to tragedia, 
milion to statystyka. ludzie rzadko 
uświadamiają sobie, że ich życie prze-
mija wśród drobiazgów i pozornie 
mało znaczących szczegółów, dlatego 
w książkach właśnie drobiazgi połączo-
ne ze szczegółowością opisów najmoc-
niej pobudzają wyobraźnię i poruszają 
emocje. Na przykład skrupulatny 
opis morderstwa sprawia, że czytający 
odkładają książkę, żeby ochłonąć 
albo płaczą przy przekonywującym 
opisie cierpienia. Poza tym źle by 
było, gdyby autor z góry zakładał, że 
jego czytelnicy są mało inteligentni 
i nie posiadają żadnych naukowych 
zainteresowań. Pamiętam, jak wiele 
lat temu po wydaniu „Wakacji z Zie-
lonym” podczas spotkania autorskiego 
dwunastolatek wszczął dyskusję na 
temat rzeczywistości inno- wymiaro-
wych niż nasza. od blamażu uratowała 
mnie znajomość matematyki wyższej. 
Bez tego zjadłby mnie w kaszy. Po 
ukazaniu się „Pierwiastka zero” przez 
miesiąc wymieniałam się z gimnazja-
listą z Kłodzka przemyśleniami na 
temat promieniowania próżni, kota 
Schrodingera i innych naukowych pa-
radoksów. Pisząc powieść, nie potrafię 
przewidzieć, czy sięgnie po nią uczeń, 
muzyk, sportowiec, fizyk, rolnik czy 
kolekcjoner motyli. Staram się więc 
tak pisać, aby każdy czuł, że piszę dla 
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niego. Poza tym jestem zwolennikiem 
przemycania rzetelnej naukowej 
wiedzy w sensacyjnej fabule, chociaż 
wiem, jak trudno jest wszelkie teorie, 
hipotezy, konstrukcje logiczne i naj-
różniejsze abstrakcyjne pojęcia podać 
w sposób zrozumiały dla każdego. 
W „Pierwiastku…” udało mi się tak 
„sprzedać” chemiczne problemy, że 
wciągają one nawet zdeklarowanych 
humanistów. Zresztą, nauka to temat 
równie ciekawy jak każdy inny.

Sztukę budowania świata przedstawio-
nego imitującego rzeczywistość opa-
nowała Pani także do perfekcji. Czy ma 
Pani swoich ulubionych w tym względzie 
nauczycieli, jakieś autorytety?

Nie będę oryginalna. Zawsze 
dużo czytałam, a każdy etap życia 
miał swoje autorytety. Fascynowa-
łam się i lemem, i Sienkiewiczem, 
i Prusem, i Balzakiem, i Zolą, i Buł-
hakowem, i Szekspirem… ostatnio 
zachwycił mnie larsson. Z upo-
dobaniem czytam takich autorów, 
jak astrofizyk Hawking, czy zoolog 
i etiolog Dawkins. Najważniejsze 
jest, aby autor pisał dobrze, ciekawie 
i ze znawstwem tematu. Jeśli chodzi 
o nauczycielskie autorytety, to z zaże-
nowaniem przyznaję, że doceniłam 
je zbyt późno. Ale podejrzewam, że 
jest to zjawisko dość powszechne 
i nauczyciele o tym wiedzą.  

Skąd czerpie Pani pomysły na książki 
i wiedzę na temat charakterów swoich  

bohaterów, ich ułomności, przypadło-
ści cywilizacyjnych, relacji z rodzicami 
i dorosłymi? 

Na ten temat nie powiem niczego 
oryginalnego. otóż w swoim dość 
długim życiu miewałam wiele przy-
gód, popełniłam nieprzebraną liczbę 
błędów, czasem dobrze, czasem źle 
dobierałam przyjaciół, z różnym 
skutkiem lokowałam uczucia, nie 
szanowałam zdrowia i w ogóle szłam 
przez życie bez szczególnej dbałości 
o psychiczny komfort. Nazbierało się 
więc sporo spostrzeżeń, wspomnień 
i refleksji, które teraz są jak znalazł.   

Powracające motywy tematyczne 
w Pani twórczości to: kłamstwo, pogoń 
za pieniędzmi, sławą, uzależnienie od 
narkotyków, sekty, brak asertywności 
często prowadzący do  emocjonalnego 
zawłaszczania drugiej osoby, w tym 
także „intelektualne pasożytnictwo”, 
a także zbrodnia. Pani książki można 
zaliczyć do literatury dydaktycznej, 
pouczającej? 

Nie żyjemy wśród aniołów. Pa-
rafrazując Nałkowską można powie-
dzieć „ludzie ludziom szykują taki 
los”, a literatura niczym lustro tylko 
odbija rzeczywistość. Ja w swojej 
twórczości unikam szeroko pojętej 
dydaktyki. Mam na myśli moralizo-
wanie, wskazywanie właściwych wy-
borów itp., ale staram się, aby błędy 
moich książkowych bohaterów były 

Rozmowa z Ewą Barańską
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dla Czytelników źródłem refleksji. 
A tylko prawdziwe psychologicznie 
postaci, sytuacje i logika konsekwen-
cji złych wyborów są w stanie trafić 
im do przekonania. 

Narosła już spora bibliografia uka-
zująca Pani dorobek. W jaki sposób 
kształtowała Pani własną postawę 
twórczą? Co zdecydowało o tak wspa-
niałym rozkwicie?

Problem w tym, że nie kształto-
wałam swojej postawy twórczej. Po 
prostu ukształtowała się sama. Może 
wynika to z tego, że zajęłam się twór-
czością w wieku, w którym większość 
pisarzy ją kończy. Sprawił to przy-
padek. Kiedy choroba definitywnie 
pozbawiła mnie aktywności fizycznej, 
przeczytałam o konkursie na powieść 
dla młodzieży ogłoszonym przez 
Wydawnictwo telbit. Bez większego 
przekonania napisałam i wysłałam 
„Kamilę”. Ku mojemu zaskoczeniu 
została ona zauważona i wyróżniona, 
a po wydaniu znalazła się na liście 
najchętniej kupowanych książek. od 
tego czasu moja współpraca z Wy-
dawnictwem trwa do dziś. Prawdę 
mówiąc to właśnie Wydawnictwo 
stworzyło mi warunki rozwoju.

Jak sformułowałaby Pani główne 
przesłanie swojej twórczości?

Zawsze mam z tym kłopot. Jeżeli 
z mojej twórczości cokolwiek wynika, 
jest to efekt niezamierzony. Ja jedynie 
staram się dobrze pisać. Przyznam się 

Pani, że początkowo byłam zasko-
czona poczytnością moich książek, 
z czasem zaczęło mi się marzyć, aby 
nadać literaturze młodzieżowej na-
prawdę wysokich lotów. 

A jakie jest ABC Ewy Barańskiej?

Proste. Być przyzwoitym czło-
wiekiem. 

Jak jest Pani odbierana przez krytykę 
literacką?

Krytyka literacka woli zajmować 
się twórczością eksperymentalną, 
skandalizującą, kontrowersyjną, 
napisaną przez znane osobistości 
i dla dorosłych. Kilka pochlebnych 
poważnych recenzji przeszło bez 
echa, a rzeszowscy dziennikarze 
nie są w ogóle mną zainteresowani. 
Z doświadczenia wiem, że tak już 
jest, gdy się nie bywa, nie bryluje 
na salonach, nie udziela towarzysko 
itp. Na szczęście moim czytelnikom 
to nie przeszkadza. 

Czy kiedykolwiek dopadają Panią kry-
zysy twórcze lub żałowała Pani kiedyś 
tego, że napisała książkę?

Jak dotąd żaden kryzys mnie 
jeszcze nie dopadł, ale dopada coś 
znacznie gorszego: niezadowolenie 
z tego jak to i owo napisałam, że 
powinnam inaczej… takie żale nad 
rozlanym mlekiem. Dlatego uni-
kam czytania swoich już wydanych 
książek, ale nie oznacza to żalu, że 
w ogóle je napisałam. 
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Pani książki są chętnie czytane przez 
nastolatków. Czy otrzymuje Pani od 
nich listy lub inne dowody uznania?

Dostaję bardzo dużo i listów, 
i dowodów uznania. Często zaglądam 
na strony internetowe, na których 
młodzież dyskutuje o literaturze 
i czytam recenzje i opinie na temat 
moich książek. Nie ukrywam, że na 
ogół są one dobre i ciepłe, a to dodaje 
mi skrzydeł. Dużo młodych osób 
przysyła mi do oceny swoje pierwsze 
literackie próby. Zawsze traktuję je 
poważnie i z sympatią. Piszą też do 
mnie maturzystki, które wybrały 
moje powieści do prezentacji matu-
ralnej. Żeby nie przynudzać powiem, 
że prowadzę ożywioną koresponden-
cję z młodzieżą i nie tylko.

Co zdaniem Pani jest w życiu naj-
ważniejsze? Młodzi ludzie wkraczają 
w dorosły świat – świat pieniędzy, 
kariery, reklamy, różnych zagrożeń 
i czeka na nich agresja tego świata, 
dość brutalna. Jaki przepis na szczęś-
liwe życie zaproponuje Ewa Barańska 
swoim czytelnikom?

Moim zdaniem nie ma jedno-
znacznej odpowiedzi na pytanie, co 
w życiu jest najważniejsze, gdyż to 
zależy od przeżytych lat. owszem, 
ludzkość posiada porządnie prze-
myślaną i przećwiczoną hierarchię 
wartości, lecz młodość to dość nie-
bezpieczna mieszanka naiwności, 

buntowniczego instynktu i lekcewa-
żącego stosunku do ryzyka. Efekt? 
Każde kolejne pokolenie uczy się na 
własnych błędach, ale przynajmniej 
zapobiega tym stagnacji i popycha 
rozwój cywilizacyjny. Faktem jest, że 
obecny świat obfituje w wyjątkowo 
dużo pułapek, lecz z moich obserwa-
cji wynika, że dla małolatów stanowi 
on środowisko naturalne. Niekiedy 
mam nawet wrażenie, że pod wieloma 
względami sama powinnam pobierać 
u nich korepetycje, jak odnajdywać 
się w obecnej rzeczywistości. Ja, Ewa 
Barańska mogę jedynie zapropono-
wać im to, co proponują inni życzliwi 
dorośli: uczcie się i nigdy nie traćcie 
kontaktu ze zdrowym rozsądkiem.

Zdradzi nam Pani jeszcze nad czym 
teraz pracuje? 

W Wydawnictwie czeka na druk 
powieść, która jest trochę roman-
sem, trochę kryminałem. Roboczy 
tytuł brzmi „Dotrwać do świtu”, ale 
muszę go zmienić, gdyż identyczny 
już istnieje. obecnie, na prośbę 
Czytelniczek, jestem w trakcie pisa-
nia historii siedemnastolatki, która 
zaszła w ciążę i urodziła dziecko.

Dziękuję za rozmowę. Życzę dobrych 
pomysłów i twórczej radości.

Rozmawiała: 
Janina Godlewska 
(dyrektor ZS 
w Rudnej Wielkiej)

Rozmowa z Ewą Barańską
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Nuda może dopaść każdego. Jak 
sobie z nią poradzić, możemy dowie-
dzieć się z wiersza Sposób na nudę, 
nagrodzonego podczas XVII edycji 
Konkursu literackiej twórczości 
Dzieci i Młodzieży, organizowanego 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Jaśle i Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich, oddział w Jaśle:

Gdy dopadanie cię nuda
I myślisz: Nic mi się nie uda!
Wejdź do kuchni kolorowej
Szybko czepek włóż na głowę.

Pomóc może mama, tata,
Starsza siostra, albo brat.
I do dzieła! Do roboty
Pora łyżkę w rękę brać!

Do rondelka nalej mleka
Ćwiartkę szklanki i nie zwlekaj
Dołóż miodu – łyżek trzy
Niech się mleko ładnie lśni.

Potem masła – tak łyżeczkę
I tabliczkę czekolady.
Daj na ogień i podgrzewaj
Cały czas dokładnie mieszaj!

Jak się wszystko już rozpuści
Zdejmij z ognia swój rondelek.
Wsyp do płynnej czekolady – 
Garść orzechów, musli dziesięć deka
Niech rodzinka nie czeka.
Wszystko łyżką mieszaj śmiało

By się dobrze wymieszało.
Potem masę weź do ręki
Zrób „jeżyki” – formuj kulki
I na tacy – do lodówki.

Za około pół godziny
Zrób przyjęcie dla rodziny.
Niestraszna nam nuda
Gdy można robić takie cuda!

Autorką wiersza jest Kinga 
Strugała, uczennica trzeciej klasy 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle; 
młoda poetka zdobyła pierwsze 
miejsce w grupie klas I-III. Również 
jej opowiadanie Przygoda Pana Su-
pełka zostało docenione przez jury 
i uhonorowane I miejscem.

W tegorocznej edycji kon-
kursu wzięło udział 233 uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z całej Polski, 
a członkowie jury mieli do przeczy-
tania 520 utworów. Prace oceniali: 
Aleksandra Dacyl – polonistka, Ma-
riusz Kalandyk – poeta, literaturo-
znawca, Grzegorz Kociuba – poeta, 
krytyk literacki, polonista, Jan tulik 
– poeta, prozaik, eseista. 

laureaci konkursu otrzymali 
nagrody podczas uroczystego finału 
zorganizowanego w sali widowisko-
wej JDK 8 maja 2012 roku przez 

„Splatam baśnie” – xVII 
Konkurs Literackiej Twórczości 
Dzieci i Młodzieży
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xvII Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

Miejską Bibliotekę Publiczną i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od-
dział w Jaśle. Wręczenie nagród stanowiło jednocześnie doskonałą okazję do 
przedstawienia refleksji jury dotyczących prac uczestników konkursu. 

Indywidualizm najmłodszych twórców, widoczny w ich pracach mimo  
młodego wieku, przyciągnął uwagę Aleksandry Dacyl. Jurorka zwróciła 
uwagę na cechy świadczące o oryginalności ujęć wybranych utworów poe-
tyckich, zarówno w treści, jak i w formie. Ciekawą z tego punktu widzenia 
była opowieść o serkach w wierszu Serek na spacerku Emilii Reczek z klasy 
trzeciej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle:
Wyszedł serek na spacerek,
spotkał w mig niewielki skwerek.
Ser powiada Serononce,
jak prześlicznej młodej żonce: 
„Moja droga Serononko,
Czy ty śpiewasz tu w operze?,
Czy ty jeździsz na rowerze?”.
Nagle idzie trzeci serek,
który wyszedł na spacerek.
Gdy tak sobie rozmawiali,
myszki przyszły tam z oddali; 
jedna myśli… „wiem, narada,
powiem – serków trzech gromada,
czyli to gromada serków,
które siedzą tu na skwerku”.
Serków siedzi całe już zebranie. 
 Mówią myszki: „zjemy serki na śniadanie”.
Było aż dwanaście serków,
co siedziały tu na skwerku.
Rano myszki zjadły serki,
które wyszły na spacerki.

Natalia Rusin z klasy szóstej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 
w Stalowej Woli, używając niekonwencjonalnej metaforyki, zaprezentowała 
swoją wizję poezji w wierszu O Poezjo!:
Poeci muszą dreptać
do nieba
na chudych nóżkach
Fantazji 
z sylabami ustawionymi
w rządku 
na baczność
to w nieładzie
epitety popychają 
porównanie
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onomatopeja krzyczy
rozzłoszczona
uosobienie nie rozumie
ożywienia 
A apostrofa? 
ona jedna prosi
o natchnienie

Nietypową, ale adekwatną do tematu, formę graficzną wiersza zapro-
ponowała Justyna Szarek z Gimnazjum w lipnicy Dolnej:

DOm RODZINNY*

? ? ?
brak
j e  j
c z y

miłość
m n i e ń:

dujesz wśród wspo -
teraz  o  nim  co  odnaj – 

a  gdy   po   latach    myślisz
pełnym tego czego potrzebowałeś

o t a c z a ł  murem  n i c z y m  s z a l e m
w y p e ł n i a ł   on  p u s t k ę   gdy d e s z c z

j a k i  j e s t  d o m  z  t w o i c h   w s p o m n i e ń ?
w r ę c z   j u ż   p r z e r a ż a   C i ę
k i e d y   n a d m i a r   obowiązków
czasem   r o z m y ś l a s z   o   n i m
i co  dzień  szybko  podążasz  gdzieś
a   k i e d y  teraz  jesteś  d o r o s ł y
gdy byłeś dzieckiem to był twój raj
raz  uśmiechnięty  raz  s a m o t n y
raz   p e ł e n   l u d z i   raz  p u s t y

*wiersz czytany od dołu
Jan tulik  wysoko ocenił profesjonalizm autorów, którzy zadbali o re-

alizm w opisywaniu światów przedstawionych. Jako przykład podał opo-
wiadanie Pani Puchaczowa, w interesujący sposób opisujące życie rodziny 
puchaczy. Wiarygodność i autentyzm opisu widać również w wierszu Cuda 
w lesie Brygidy Rak, uczennicy klasy trzeciej Szkoły Podstawowej w lipnicy 
Dolnej:
Dziś wybiorę się do lasu.
Spotkam zwierząt całą masę:
wilki, lisy, groźne żmije,
sowy, jeże… no i tyle.
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Nagle patrzę! tuż za drzewem
Biegnie płowa sarna,
Za nią jeleń dumnie kroczy,
Zając łapki w rosie moczy,
Dzięcioł leczy chore drzewa,
Wróbelek sobie śpiewa.
A ja to wszystko obserwuję
w wyobraźni zapisuję.

W twórczości poetyckiej młodych autorów, jak zauważył  Mariusz Ka-
landyk, można dostrzec dwa typy: klasyczny i swobodny. W nagrodzonych 
wierszach zwraca uwagę  poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania, szu-
kanie prawdy, a także potrzeba odsunięcia się od zgiełku świata, pragnienie 
odnalezienia ciszy. Magdalena Bratejko z Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli 
w wierszu Świadomość tak opisuje swoje rozterki:
celowałam pretensjami w niebo
wypalonymi zapałkami dziurawiłam 
uśmiechnięte obłoki
szukałam powodów
fatalnej pomyłki
która zerwała nić przyjaźni
na drewnianej huśtawce
nastrojów
prowadziłam dialog z Bogiem
sklepienie ciemnych gwiazd
zasłoniło łzy
tęsknoty
prymitywna miłość
otworzyła serce 
wybaczyła…

Jan Tulik Ten konkurs ma już piękną tradycję. Proszę sobie wyobrazić, że rok temu 
byłem w Stalowej Woli na spotkaniu autorskim i wręczono mi publikację młodych 
autorów tamtego regionu. Dosłownie 80% tych opublikowanych autorów to lau-
reaci jasielskiego konkursu. To świadczy naprawdę bardzo dobrze, w skali całego 
kraju, o tym konkursie i jego idei (…)

Poezję – wydaje się – jest łatwiej odczytać, co może być zwodnicze, bo rozpisać na 
wersy tekst można, to będzie może i wiersz, ale nie będzie to jeszcze poezja (…) 
Z poezją jest tak, że musi być coś, co drgnie w naszym sercu po przeczytaniu, po 
wysłuchaniu (…)

Redakcja KE

xvII Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży
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Waldemar Wójcik z II liceum ogólnokształcącego w Jaśle zastanawia 
się nad problemami własnego pokolenia w wierszu Idź:
Idź …
Dlaczego stoisz w miejscu jak strach na wróble?
Patrzysz pustym sercem przed siebie, widzisz ciemność…
Nie tylko ty… to nasza wspólna wada
Wszyscy jesteśmy ślepi, wszyscy jesteśmy słabi

Idź…  
Nawet tam gdzie czeka Cię ocean niepewności…
Czy oddychałeś kiedyś takim powietrzem?
Wichura nienawiści dmie w twoje oczy coraz gwałtowniej
ty oddychaj! Świeżość tego dnia zmieni nasz świat na lepsze

Idź…
Nie patrz w dół, ale nie podnoś głowy zbyt wysoko
Poczuj to co czują ci którzy potrafią kochać
o ile to słowo coś jeszcze znaczy…

Zabłądź…
to nieuniknione.
W lesie pełnym uschłych liści, odnajdź siebie
Powrócisz tu nie raz, zapamiętaj szlak 
Będzie łatwiej…

Meta!
Pewnie powiesz mi: „Jestem wyczerpany” 
Ale zrób coś jeszcze – spójrz w niebo…
…masz odwagę? 

Najlepsze prace laureatów konkursu co roku zostają opublikowane 
w tomiku wydawanym przez bibliotekę. tytuł tegorocznego tomiku Splatam 

Jest w Was duch Gwelfa i duch Gibelina – mówił do młodych laureatów Mariusz  
Kalandyk – Gwelf będzie chciał jak najwięcej wiedzieć i porządkować pewne przeżycia 
liryczne w postaci określonych form, grozi mu schematyzm, pewna sztywność formy. Ale 
genialny pisarz, genialny poeta będzie w tym przypadku klasykiem. To dobra postawa.  
Jest również Gibelin – to taki niezależny duszek. On będzie szukał „dziury w całym”, będzie 
szukał ekspresji, będzie chciał wypowiedzieć siebie w sposób najbardziej oryginalny, 
nietypowy. Czeka was piękna przygoda, będziecie szukać i Gwelfa w sobie, i Gibelina 
w sobie. Niech wam się dobrze darzy w związku z tym. Życzę wam, byście umieli patrzeć 
na świat poprzez język literatury, abyście ciągle czytali, by w Was to zainteresowanie nie 
gasło i abyście kształtowali Wasze umysły, abyście mieli swój własny język, bo tak napraw-
dę tylko dzięki niemu możemy pięknie opowiadać swoją przygodę z życiem. 

Redakcja KE
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baśnie odzwierciedla zainteresowania i poszukiwania artystyczne młodych 
twórców, tegoroczne skupiły się wokół baśni rozumianej jako punkt wyjścia 
do indywidualnej kreacji świata przedstawionego, będącego w opozycji do 
realnej rzeczywistości. Grzegorz Kociuba – autor przedmowy do tegorocz-
nego tomiku, zatytułowanej Prymat baśni, komentuje: „baśń niekoniecznie 
pojawia się w postaci klasycznej. Są to raczej rozmaite warianty i mutacje 
tego gatunku, odsyłające nie tylko do literatury fantasy, ale także do krymi-
nału czy horroru”. tytuł tomiku został zaczerpnięty z wiersza Czy uda mi 
się? Justyny Janusz, uczennicy klasy piątej Publicznej Szkoły Podstawowej  
nr 12 w Stalowej Woli:
Splatam baśnie
pawimi nićmi
wyobraźni dwunastolatki
prawie

oblewam farbami 
rzeczowniki
by ukwieciły
przeźroczysty opis
prawie

obwiązuję czasowniki 
tasiemką słówek
bez polotu
prawie

Czy uda mi się zapleść
słowo ze słowem?

Autor przedmowy podkreślił widoczną w nagrodzonych pracach 
sprawność językową młodych twórców oraz pomysłowość w konstruowaniu 
zdarzeń, sytuacji i bohaterów. Zauważalny wpływ na twórczość młodego 
pokolenia mają filmy. „ta »filmowość« widoczna jest w sekwencyjności zda-
rzeń, ale także w oszczędnej narracji, skrótowości opisów”. Jest to zjawisko 
pozytywne, gdyż zapewnia utworom i przedstawianym przez nie opowieś-
ciom zwartą strukturę i właściwe rozmieszczenie akcentów fabularnych, 
semantycznych i aksjologicznych. 

Jury oceniające prace podczas tegorocznego konkursu nie przyznało 
miejsc na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, a jedynie wyróżnienia. 
Wynikało to ze słabszego poziomu prac nadesłanych na konkurs, zwłaszcza 
w porównaniu z poziomem gimnazjalnym.  

Dzięki udziałowi w poprzednich edycjach konkursu, organizowanych 
od 1996 r., wielu uczestników zaczęło próbować swych sił i odnosić sukcesy 

xvII Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży
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na różnych polach związanych z literaturą. Warto zaznaczyć, że wiele osób 
biorących udział w KltDiM zostaje jego laureatami z roku na rok, a także 
osiąga sukcesy w innych konkursach literackich organizowanych w Polsce. 
Wśród twórców nagradzanych wielokrotnie w Konkursie literackiej twór-
czości Dzieci i Młodzieży był również Adam Bełda, autor wydanej niedawno 
powieści filozoficzno-fantastycznej Edgar. Może to stanowić zachętę dla 
przyszłych uczestników konkursu. 

Pisanie wyostrza zmysł obserwacji i zdolność do refleksji, uczy myśle-
nia koncepcyjnego, kształci umiejętność komponowania fabuły i rozwija 
świadomość języka, a udział w konkursach literackich stwarza okazję do 
zmierzenia się z rówieśnikami i pokazania swojego talentu literackiego 
szerszemu kręgowi odbiorców.

Magdalena Chart, MBP w Jaśle

Laureaci XVII Konkursu Literackiego Konkursu Twórczości Dzieci i Młodzieży. fot.: Marek Maczuga
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Grupa I kl. 1 – 3 szkoły podstawowej
Wiersze:

I miejsce – Kinia – Kinga Strugała, kl. 3 SP nr 4 Jasło – cykl wierszy
II miejsce – Milka – Emilia Reczek, kl. 3 SP nr 2 Jasło – cykl wierszy
III miejsce – Brygi – Brygida Rak, kl. 3 ZS SP lipnica Dolna – cykl wierszy
Wyróżnienie: Kondzio – Konrad Flis, kl. 1 SP nr 3 Hrubieszów – Baba Jaga

OpOWiadania:
I miejsce – Kinia – Kinga Strugała, kl. 3 SP nr 4 Jasło – Przygoda Pana 
Supełka

II miejsce – Dąbrówka – Marta Papierz, kl. 3 SP nr 2 Myślenice – Jesień w lesie 
III miejsce – Neris – Hanna Pętlak, kl. 3 ZSP SP umieszcz – Tajemnicze trolle
Wyróżnienie: Aga – Agata Rakoczy, kl. 3 SP nr 4 Jasło – Diana i Michał – Podróż  
w czasie

Grupa II kl. 4 – 6 szkoły podstawowej
Wiersze:

I miejsce – Natalia 8 i 5 – Natalia Rusin, kl. 6 ZS nr 3 PSP nr 12 Stalowa 
Wola – cykl wierszy
II miejsce – Justysia – Justyna Janusz kl. 5 ZS nr 3 PSP nr 12 Stalowa 
Wola – cykl wierszy
III miejsce – Gabi – Gabriela Wnęk, kl. 5 ZS nr 2 SP nr 11 Jasło – cykl 
wierszy 
Wyróżnienie: Bella – Ilona Stronkowska, kl. 6 SP nr 1 Hrubieszów – cykl 
wierszy 

OpOWiadania:

Redakcja KE: Co spowodowało, że 
wzięłaś udział w tym konkursie?
Kinga Strugała (Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Jaśle): Chciałam spróbować na-
pisać  jakieś opowiadanie lub wierszyk, 
bo miałam pomysł. Bardzo chciałam 
spróbować wziąć udział w konkursie.

Czy długo już piszesz wiersze  
i opowiadania?
Nie, to jest mój pierwszy raz. Bardzo się 
cieszę z nagrody.

LISTA OSóB NAGRODZONyCH

xvII Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

Burmistrz Jasła Adam Czernecki, Kinga Strugała. fot.: Marek Maczuga



pc
en

 i
 o

to
c

ze
n

ie

62

I miejsce – Zielona – Milena Rzońca, kl. 6 SP nr 2 Jasło – Pani Pucha-
czowa
II miejsce – Maja Chałwa – Karolina Hałabiś, kl. 5 ZSP PSP Szastarka 
– Na ratunek Aidzie
III miejsce – laura – Agnieszka Hudyma, kl. 6 SP nr 2 Jasło – Kurz i pył
Wyróżnienie: Biedronka – olga Sapiechowska, kl. 6 SP nr 2 Kielce – Oło-
wiany żołnierzyk z sercem bez ołowiu

Grupa III gimnazja
Wiersze:

I miejsce – (Nie)poetka – Magdalena Bratejko, kl. 3 ZS nr 3 Gimnazjum 
nr 5 Stalowa Wola – cykl wierszy
II miejsce – Róża 2 – Justyna Szarek, kl. 3 ZS Gimnazjum lipnica Dolna 
– cykl wierszy
III miejsce – Aien Shu – Anita Czechowicz, kl. 2 Publiczne Gimnazjum 
Cieklin – cykl wierszy
Wyróżnienie: Bratek 1 – Karina Jurewicz, kl. 2 ZS nr 3 Gimnazjum nr 5 
Stalowa Wola – cykl wierszy

OpOWiadania:
I miejsce – Nataliusz – Natalia Jarecka, kl. 2 ZS Publiczne Gimnazjum nr 
2 trzcinica – Dama Kier
II miejsce – PoeMa – Martyna Szczudlik, kl. 1 ZSP nr 2 NSS ustrzyki 

Redakcja KE: Czy to twoja pierwsza litera-
cka nagroda?
Natalia Jarecka (Publiczne Gimnazjum nr 
2 w Trzcinicy): Tak. Zawsze pisałam opo-
wiadania, ale nigdy nie udało mi się zdobyć 
żadnej nagrody. 

Pisałaś do szuflady?
Tak. Nawet coś kiedyś wysyłałam, ale nigdy mi 
się nie udało wygrać. Tym razem też zastana-
wiałam się, czy warto…

O czym lubisz pisać?
Na pewno niebanalnie. Na przykład to opo-
wiadanie, które napisałam na konkurs, było o 
narkotykach wśród młodzieży.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Bernal, Natalia 
Jarecka. fot.: Marek Maczuga
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Dolne – Dziesięć schodów w dziesięć dni 
III miejsce – Muffinka – Natalia Fudacz, kl. 2 Gimnazjum Integracyjne 
osiek Jasielski – Wieczne jezioro
Wyróżnienia: Katia – Katarzyna Krzyżak, kl. 3 ZSM nr 4 Gimnazjum nr 
4 Jasło – Statuetka
Hailie – Karolina Sztuba, kl. 2 Gimnazjum nr 2 Nysa – Pieskie życie

Grupa IV szkoły średnie
Wiersze:

Wyróżnienia:
Dimare – Waldemar Wójcik, kl. 1 II lo Jasło – Idź…
Kalina – Małgorzata Kwiatkowska, kl. 1 ZS nr 4 Jasło – cykl wierszy

OpOWiadania:
Wyróżnienia:
Es – Karolina Gajecka, kl. 1 II lo Jasło – Zobaczyć słońce
Vesia – Paulina Marchewka, kl. 1 ZS nr 4 Jasło – Śniąc na jawie

Redakcja KE: Co dał wam udział 
w tym konkursie?
Małgorzata Kwiatkowska (Zespół 
Szkół nr 4 w Jaśle): To taka zachęta 
do tego, żeby tego, co się pisze, nie 
zamykać w szufladzie.

Paulina Marchewka (Zespół Szkół 
nr 4 w Jaśle): Można też się spraw-
dzić, czy dobrze się pisze.

Małgorzata Kwiatkowska: Daje 
pewność siebie przez to, że jesteśmy 
dostrzeżone. To ważne.

Jak długo piszecie?
Małgorzata Kwiatkowska: Ja bar-

dzo niedługo. To właściwie są takie 
moje pierwsze próby. Te wiersze, które 
wysłałam.

Paulina Marchewka: Ja też. To jest dopiero mój pierwszy konkurs.

Co was skłoniło do wzięcia udziału właśnie w tym konkursie?
Małgorzata Kwiatkowska: Bardzo ważna była tutaj rola naszej pani Gogosz, nauczycielki od 
polskiego, która nas zachęciła do tego, żebyśmy wzięły udział w konkursie. Ona nam powie-
działa o tym konkursie i wtedy przeszukałyśmy to, co mamy na dnie szuflady i wysłałyśmy. 

xvII Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży
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fot.: Marek Maczuga
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Wybrane wiersze laureatów:

magdalena Bratejko
(Nie)poetka, Zespół Szkół nr 3, Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli, kl. 3

ŚWIaDOmOŚĆ

celowałam pretensjami w niebo
wypalonymi zapałkami dziurawiłam 
uśmiechnięte obłoki
szukałam powodów
fatalnej pomyłki
która zerwała nić przyjaźni
na drewnianej huśtawce
nastrojów
prowadziłam dialog z Bogiem
sklepienie ciemnych gwiazd
zasłoniło łzy
tęsknoty
prymitywna miłość
otworzyła serce 
wybaczyła…

anita Czechowicz
Aien Shu, Publiczne Gimnazjum w Cieklinie, kl. 2

sZKLaNE ŁZY

Gdzie się podział Czerwony Kapturek?
Na której łące jest pszczółka Maja?
I krasnoludki opuściły ogród.

Jestem taka samotna!

Misie milczą jak zaklęte.
A ta moja ukochana,
ta wyśniona, wymarzona,
Z nią dzieliłam swe sekrety
– Moja lala, jest tak pusta.

Nie chcę dorosnąć!

Choć ostatni raz przemówcie!
Dajcie radość i zabawę
I przytulcie jak przyjaciel.
ten ostatni raz.
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Chyba nie jestem jeszcze
Całkiem dorosła,
Bo widzę,
Jak ze szklanych oczu
Płyną szklane łzy.

Karina jurewicz
Bratek 1,  Zespół Szkół nr 3, Gimnazjum nr 5 w Stalowej Woli, kl. 2

***

krzyczę jak opętana
diabelskim głosem
w stronę nieba
dla Ciebie piszę 
bezustannie
rozdzielając wiatry bez jednej rysy
szukam na zdjęciach twojego uśmiechu
zapomniane wspomnienia – zapamiętać

małgorzata Kwiatkowska
Kalina, Zespół Szkół nr 4 w Jaśle, kl. 1

aNIOŁ

Spotkałam anioła 
Bez skrzydeł, bez domu 
W poszarpanym ubraniu 
Drzemał na ławce w parku 
Nie skarżył się

xvII Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

Małgorzata Kwiatkowska i Paulina Marchewka.  
fot.: Urszula Szymańska-Kujawa

Z laureatami Konkursu rozmawiały:

Dorota Szumna

Urszula Szymańska-Kujawa
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M. Kalandyk

fot.: Marek Maczuga

Burmistrz Jasła Adam 
Czernecki i Dyrektor MBP 
Małgorzata Piekarska

fot.: Marek Maczuga

Grupa Street Elite  
(op. Tomasz Berkowicz)

fot.: Marek Maczuga
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Akademia TIK z pasją
W roku szkolnym 2011/2012 będziemy zachęcać jak największą liczbę uczestników 
do aktywnego angażowania się w tworzenie bogatej oferty edukacyjnej. W ten sposób 
chcemy przyczynić się do zmiany oblicza szkoły, aby stawała się ona miejscem coraz 
bardziej przyjaznym oraz lubianym przez uczniów. Szkoła z ciekawą ofertą edukacyjną 
sprawi, że nauka będzie dla uczniów szczególnie pasjonująca. Dlatego właśnie rok 
szkolny 2011/2012 ogłosiłam Rokiem Szkoły z Pasją.

Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej

Przytoczona wypowiedź Katarzyny Hall zachęciła mnie do aktywnego 
włączenia się do obchodów ogłoszonego przez MEN Roku Szkoły z Pasją. 
Dlatego też tegoroczna, VII już edycja spotkań Akademii technologii 
Informacyjnej i Komunikacyjnej PCEN w Rzeszowie odbywała się pod 
hasłem „Akademia tIK z pasją”. Akademia tIK od początku swego istnienia 
wpisuje się w tę ideę, w tym roku w sposób szczególny, dzięki zaproszonym 
gościom i prowadzącym kolejne spotkania. Byli wśród nich i nauczyciele 
z pasją, i wydawnictwo z pasją, i placówka doskonalenia z pasją, a także 
autorzy, wykładowcy i wychowawcy z pasją. tradycyjnie wszystkie spotkania 
adresowane były do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych.

eTwinnig – sposób na międzynarodową twórczą 
współpracę

Cykl spotkań rozpoczął się w październiku od podróży po świecie 
w ramach etwinnigu, czyli programu międzynarodowego, mającego na 
celu łączenie i współpracę bliźniaczych szkół w Europie, za pośrednictwem 
mediów elektronicznych, oraz promowanie szkolenia nauczycieli. etwinnig 
to edukacyjny program unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICt) w szkołach europej-
skich. uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad 
granicami. 

Spotkanie prowadził Adam Stępiński, wieloletni koordynator etwinningu 
w Polsce. Rozpoczął je wykład nt. Narzędzia internetowe na lekcjach i w pracy 
projektowej: nowoczesne narzędzia internetowe jako czynnik motywujący ucznia, 
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a następnie odbyła się część warsztatowa przy komputerach: Zastosowanie 
i praca z kreatorami. Forma i sposób prowadzenia zajęć spotkały się z wielkim 
zainteresowaniem uczestników, którzy w praktyce mieli okazję poznać projekt 
i programy komputerowe przydatne w pracy nauczyciela.

W następnym miesiącu Akademia tIK z pasją gościła niezwykłego 
nauczyciela matematyki, prawdziwego pasjonatę przedmiotu i wykorzystania 
komputera w edukacji - Wiesława Ziaję. Jest on twórcą portalu poświęco-
nego matematyce o nazwie e-zadania.pl, który jest kapitalnym miejscem dla 
uczniów pragnących powtórzyć materiał przerabiany na lekcjach matematyki 
w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. W ciągu 
kilku lat wytrwałej, mrówczej pracy powstało między innymi ponad 2000 
filmików edukacyjnych pokazujących krok po kroku, jak rozwiązać 2000 
różnorodnych zadań. Portal zawiera ponadto testy interaktywne pozwalające 
sprawdzić posiadaną wiedzę oraz kursy gimnazjalne i maturalne przygoto-
wujące do tych egzaminów. uczestnicy wysoko ocenili realizowany autorską 
metodą pomysł i wykonanie portalu, który w atrakcyjny sposób proponuje 
pomoc w nauce dzieci i młodzieży. 

Już po spotkaniu dotarła wiadomość, że serwis e-zadania został laure-
atem konkursu Medea Awards 2011.

Żeglarstwo morskie – życiowa pasja

W listopadzie miało miejsce fascynujące spotkanie z wybitnym żegla-
rzem, wychowawcą i znanym krótkofalowcem kapitanem Januszem Słowiń-
skim (SP9YI) oraz Andrzejem Kucharczykiem, redaktorem, dziennikarzem, 
wydawcą, współautorem książek.

Goście opowiadali o swoich żeglarskich przygodach na jachcie Bona terra 
oraz podróżach po Ameryce Południowej. Podczas prezentacji licznych zdjęć oraz 
dwóch filmów, wzbogaconych piękną narracją i muzyką, uczestnicy (nauczycie-
le, żeglarze, krótkofalowcy, młodzież i dzieci) mieli możliwość poznać historię 
budowy jachtu, jego wyposażenie oraz posłuchać wesołych opowieści członków 
załogi o sobie. Następnie przenieśliśmy się w niezwykły świat Atlantyku, Falka-
landów-Malwinów, Ziemi ognistej, Przylądka Horn, Ziemi ognistej, Georgii, 
Szetlandów Płd. (z polską bazą naukową im. H. Arctowskiego, w której Janusz 
SP9YI pracował jako radiooperator HF0APAS)... i Antarktydy. opowieściom 
towarzyszyły refleksje dotyczące znaczenia zgranego zespołu jachtowego, oso-
bowości, charakteru każdego członka załogi, siły wspólnych marzeń i realnych 
trudów żeglowania miesiącami po morzach i oceanach.

Piotr Ożarski
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osobnym fragmentem spotkania były wspomnienia gości z podróży 
po Argentynie, wzbogacone widokami Buenos Aires, Mar del Plata, Andów, 
Pampy, lodowców... i muzyką argentyńskiego tanga. Zdjęcia zachwycały 
pięknem natury tamtejszych niezwykłych i często zupełnie dziewiczych 
zakątków, a barwna narracja sprawiła, że spotkanie z planowanych dwóch 
godzin przedłużyło się do czterech. 

Końcowa relacja z dramatycznych i wręcz nieprawdopodobnych zdarzeń 
– kilku godzin akcji ratowania kapitana Janusza Słowińskiego z tonącej 
w potężnym sztormie Bona terry – wysłuchana była w zupełnej ciszy. 
opowiadając o tych wydarzeniach, ich bohater snuł refleksje dotyczące sił 
natury i ludzkiego pragnienia przeżycia.

oficjalną część spotkania zakończyły gromkie oklaski wyrażające 
podziękowanie za wspaniałą, momentami trzymającą w napięciu podróż-
niczą gawędę. Potem było wiele żeglarskich i krótkofalarskich pytań oraz 
możliwość otrzymania bogato ilustrowanej książki Ostatni rejs Bona Terry 
z pamiątkowym wpisem Gości (ak@pajpress.com.pl).

Ciekawe i efektywne lekcje z wykorzystaniem opro-
gramowania eKlasa

W grudniowe popołudnie przyjechał do PCEN w Rzeszowie na spotkanie 
w Akademii tIK Mariusz Maciaś, Menedżer Klienta Kluczowego w Sektorze 
Edukacja z firmy Integrit Sp. z o.o., która specjalizuje się w tworzeniu nowo-
czesnego oprogramowania dla potrzeb edukacji.  Wykładowca przedstawił 
bardzo wszechstronne narzędzie, jakim jest oprogramowanie dla nauczycieli 

Akademia TIK z pasją

Bona Terra na tle Przylądka Horn
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eKlasa. usprawnia ono funkcje nauczycielskie oraz pozwala skutecznie wy-
korzystać sprzęt komputerowy i treści edukacyjne jako nowoczesne pomoce 
dydaktyczne. lekcja prowadzona przy pomocy tego programu jest ciekawa 
i dynamiczna. Pliki tekstowe, multimedialne oraz kopie niektórych stron 
internetowych mogą być w dowolny sposób i w wybranej kolejności wklejane 
do scenariusza lekcji i przeplatane pytaniami lub testami. Mało tego, wbudo-
wany komunikator zapewnia utrzymanie indywidualnego kontaktu online 
między nauczycielem a poszczególnymi uczniami w czasie lekcji, jak również 
umożliwia komunikację dźwiękową i nagrywanie wypowiedzi ucznia, co jest 
przydatne na przykład w nauczaniu języków obcych.

Kolejną zaletą oprogramowania eKlasa jest to, że nauczyciel nie musi 
już spędzać wieczorów na sprawdzaniu kartkówek, bowiem, prowadząc 
lekcję, na bieżąco może weryfikować wiedzę uczniów i otrzymywać wyniki 
bezpośrednio po zakończeniu sprawdzianów czy testów. Ze swojego kom-
putera widzi, czym aktualnie zajmuje się każdy uczeń, ale także może szybko 
pomóc mu, jeśli ten nie radzi sobie z wyznaczonym zadaniem. Może też 
zdalnie włączać lub blokować komputery uczniowskie, zarządzać dostępem 
do Internetu i uruchamianymi przez ucznia programami. 

to bardzo wszechstronne i wygodne narzędzie pozwala nauczycielowi 
efektywnie i nowocześnie prowadzić lekcje. 

Edukacja.Helion.pl 2.0. - zaawansowane wsparcie dydak-
tycznej pracy nauczyciela informatyki

W styczniu w Akademii tIK gościliśmy wydawnictwo z pasją, któ-
rym na polskim rynku informatycznym jest niewątpliwie Wydawnictwo 
Helion Edukacja z Grupy Wydawniczej Helion SA. W sektorze książki 
informatycznej Helion jest od wielu lat niepodważalnym liderem. Specja-
lizuje się w literaturze informatycznej – ponad 3100 wydanych tytułów. 
Publikacje podążają za dynamicznie rozwijającymi się technologiami, 
kierowane są do wszystkich użytkowników komputerów, bez względu 
na stopień ich zaawansowania. Książki chętnie kupują zarówno ludzie 
zawodowo związani z informatyką, jak i osoby, dla których technologie 
informatyczne i cyfrowe są nieodzownym elementem pracy, edukacji 
czy rozrywki.

Do Akademii tIK przyjechała silna reprezentacja Wydawnictwa na 
czele z Grzegorzem Jankowskim, kierownikiem Projektu Helion Edukacja 
oraz przedstawicielami Florianem Gałuszką i Wacławem Nalepką. 

Piotr Ożarski
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Podczas spotkania przedstawili temat Edukacja.Helion.pl 2.0. – za-
awansowane wsparcie dydaktycznej pracy nauczyciela informatyki, obrazu-
jący historię działalności Wydawnictwa, zakres oferty książkowej i najnowsze 
podręczniki z serii „Informatyka Europejczyka”. 

Helion Edukacja jest znanym od lat wydawcą podręczników i po-
radników edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publikowanych w ramach zestawu 
edukacyjnego „Informatyka Europejczyka”. Podręczniki do informatyki He-
lionu dwukrotnie zostały uznane za najlepsze podręczniki roku, uzyskując, 
w roku 2006 (Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Część 
1 i 2) oraz 2007 (Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawo-
wej) nagrodę „EDuKACJA XXI”, nagrodę przyznawaną w ramach targów 
Książki Edukacyjnej „EDuKACJA XXI” za wartości edukacyjno-poznawcze 
oraz poziom edytorski książki.

Ciekawie prowadzone prezentacje zainteresowały uczestników, rodząc 
szereg pytań do prowadzących. Na koniec „Wydawnictwo z pasją” podaro-
wało uczestnikom ciekawe publikacje.

Życiowe pasje w pracy nauczyciela

W marcu odbyła się konferencja połączona z warsztatami pt.: Życio-
we pasje w pracy nauczyciela, wykładowcy, wychowawcy – krótkofalarstwo 
w szkole, na uczelni i w środowisku lokalnym. Spotkanie zorganizowano 
w ramach Akademii tIK przy współpracy z Polskim Związkiem Krótkofa-

Akademia TIK z pasją
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lowców oddziałem terenowym nr 18 w Rzeszowie. Celem konferencji było 
popularyzowanie krótkofalarstwa i sportów radioamatorskich, a ponadto 
wskazanie możliwości rozwijania zainteresowań politechnicznych wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych, prezentacja  zastosowań technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych w łączności radioamatorskiej oraz pokazanie 
użyteczności społecznej krótkofalarstwa w sytuacjach kryzysowych.

Konferencję rozpoczął Piotr ożarski (SP8MRD), koordynator Aka-
demii TIK PCEN w Rzeszowie, zaś oficjalnego otwarcia dokonał Adam 
Kawałek, wicedyrektor PCEN w Rzeszowie, życząc wszystkim uczestnikom 
owocnych obrad, ciekawych doświadczeń służących nauczycielom i uczniom 
szkół oraz dalekich radiowych łączności. Następnie głos zabrał Jan Dą-
browski (SP2JlR), wiceprezes Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK). 
Gość spotkania podziękował za zaproszenie, zorganizowanie pierwszej tego 
typu konferencji oraz warsztatów krótkofalarskich dla nauczycieli, a także 
przedstawił działalność PZK.

Pierwszym prelegentem był dr hab. prof. uR Aleksander Piecuch 
(SP8MZB). W  krótkim i przemyślanym wykładzie przedstawił temat: Czas 
wolny a rozwijanie własnych zainteresowań. Wzmacniając swe tezy prezen-
tacją multimedialną, wykładowca odniósł się do wartości czasu wolnego dla 
każdego człowieka, pokazał różne formy spędzania wolnych chwil, wymienił 
przy tym wielorakie wartości krótkofalarstwa.

Kolejny wykładowca, tomasz Ciepielowski (SP5CCC), znany miłośnik 
i znawca historii krótkofalarstwa polskiego, współautor książki pt. Lwowski 
Klub Krótkofalowców. Zarys dziejów, przybliżył temat Miejsce i rola krótko-

Piotr Ożarski



pc
en

 i o
to

c
zen

ie

73

falarstwa w społeczeństwie. Zebrani usłyszeli i zobaczyli w prezentacji zarys 
historii radioamatorstwa na świecie i w Polsce, poznali wiele ciekawych postaci 
związanych z krótkofalarstwem, a także szereg specjalności tego hobby.

Wojciech Putyło, jeden z najbardziej znanych w Polsce DX-menów, 
mający na swoim koncie łączności z wszystkimi 340 krajami międzynarodo-
wej listy DXCC, przybliżając temat Sport krótkofalarski, w obrazowy sposób 
opowiedział o różnych aspektach tej działalności fascynującej wielu radio-
amatorów. Gawęda, połączona z pokazem kart QSl i dyplomów, wzbudziła 
duże zainteresowanie słuchaczy, którzy zadawali liczne pytania.

Po przerwie, wypełnionej żywą dyskusją i wywiadami dla Polskiego Ra-
dia Rzeszów i Katolickiego Radia VIA, poprzeczka poszła jeszcze wyżej, gdy 
dr Armand Budzianowski (SP3QFE), Jacek Kotowski (SQ8AQo) i Hubert 
Hajduk (SQ9Aol) przedstawili multimedialny materiał pt. Program ARISS, 
czyli jak szkoła może nawiązać łączność z astronautą. Bardzo ciekawa, ponad 
godzinna prezentacja wzbogacona filmami, licznymi zdjęciami, szczegółami 
z życia astronautów na orbicie i opowieścią z przygotowań Zespołu Szkół 
w Podgrodziu do łączności w ramach projektu ARISS (Amateur Radio on 
The International Space Station) momentami wzbudzała duże emocje. Gdy 
Hubert Hajduk opowiadał o trwającym kilka minut wywoływaniu przez 
radio stacji kosmicznej, słuchaczom zgromadzonym na sali konferencyjnej 
udzieliła się atmosfera napięcia i podziwu. 

Kolejnym punktem programu był temat: Zastosowanie Technologii 
Informacyjno-Komunikacyjnych w łączności radioamatorskiej, przedstawiony 
przez Łukasza Ciubę (SP8tJu). W atrakcyjny sposób (grafiki) zapoznał on 
uczestników z zagadnieniami wykorzystania emisji cyfrowych, pokazując 
głównie APRS (Automatic Packet Reporting System), czyli system służący 
ustalaniu pozycji ruchomych obiektów, oparty na technice krótkofalarskiej 
Packet Radio. Z kolei Piotr ożarski w krótkim wystąpieniu opowiedział 
o niezwykłym poświęceniu i zgraniu krótkofalowców podczas organizowa-
nia pomocy powodzianom oraz o wielkim wsparciu udzielonym władzom 
państwowym w trakcie powodzi w roku 1997.

Konferencja była połączona z warsztatami; w czasie ich trwania Prezes 
ot nr 18 PZK w Rzeszowie, Bogdan Kochmański (SP8BRE), przepro-
wadził pokaz łączności na KF i uKF, co stanowiło wstęp do ostatniego 
punktu programu, czyli dyskusji połączonej z dzieleniem się własnymi 
doświadczeniami na temat Krótkofalarstwo w szkole – polskie doświadcze-
nia. Brali w niej udział Jacek Kotowski (SQ8AQo), nauczyciel i prezes 
Stowarzyszenia Krótkofalowców i Radioamatorów Delta z Dębicy, Adam 
Nazimek  (SQ8Jlu), nauczyciel w liceum ogólnokształcącym w Łańcucie, 

Akademia TIK z pasją



pc
en

 i
 o

to
c

ze
n

ie

74

gdzie działa klub SP8PCF, Mieczysław Wianecki (SP8MFW), nauczyciel 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stalowej Woli; aktywnie działa tam 
klub krótkofalarski SP8KPK.

Gościem konferencji był Marcin Krawczyk, Dyrektor Delegatury 
urzędu Komunikacji Elektronicznej w Rzeszowie. W swoim wystąpieniu 
nawiązał do zasad uzyskiwania licencji krótkofalarskich przez kluby i za-
chęcił do ich tworzenia jako dobrego sposobu spędzania wolnego czasu. 
obecny był też Witold Czapkowski reprezentujący Podkarpacki urząd 
Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, sympa-
tyk krótkofalarstwa, zainteresowany współpracą z oddziałem terenowym 
nr 18 w Rzeszowie.

Podczas spotkania, które zgromadziło ponad 40 osób, panowała serdecz-
na, twórcza atmosfera, a miłymi akcentami były między innymi spotkania 
po latach niektórych krótkofalowców z terenu nie tylko województwa 
podkarpackiego. 

Cieszy duża aktywność nauczycieli krótkofalowców, uczestnictwo 
wykładowców z uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej, 
a także studentów. Wydarzenie to wskazuje, że warto takie spotkania or-
ganizować i zachęca do przygotowania kolejnych. Warto, wykorzystując 
doświadczenia i zaangażowanie zgromadzonych gości, rozszerzać krąg 
zainteresowanych bardzo ciekawym i wszechstronnym hobby, jakim jest 
krótkofalarstwo. 

Piotr ożarski 
koordynator Akademii TIK  
(fotografie: Adam Nazimek oraz Autor)

Piotr Ożarski
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Bronisława Dymara

Unikalna, pasjonująca książka 
Wojciecha Śliwerskiego o harcerstwie 
pt. Wydawcy Gorszego Boga

dyskusje

Zamiast wstępu
Czy warto wracać pamięcią do tamtych wydarzeń?1 – oto pierwsze pytanie 

nawiązujące do tej intrygującej, dziwnej i mało znanej historii harcerskiego ruchu 
wydawniczego. tworzy ono niemało analogii i przywołuje wspomnienia moich 
własnych losów, „fundowanych” mi w perfidnych „podchodach” i wykluczeniach 
związanych z moją pedagogiczną drogą życia, niemal zawsze pod prąd. „W 2011 
roku – pisze Wojciech Śliwerski – mija dwadzieścia lat od likwidacji z woli władz 
ZHP Harcerskiej oficyny Wydawniczej (HoW) w Krakowie. upływ czasu i prze-
miany gospodarczo-społeczne sprawiły, że przywykliśmy do upadku, likwidacji, 
zmian własnościowych wielu mniej lub bardziej znanych firm i przedsiębiorstw pań-
stwowych, prywatnych czy należących do stowarzyszeń lub partii politycznych:

− Czy dziś, z perspektywy lat można uznać podjęte wówczas decyzje za 
słuszne? 

− Co zostało po HoW i ówczesnym harcerskim ruchu wydawniczym?
to nie są jedyne pytania, na które warto sobie odpowiedzieć przy okazji zbli-

żającej się rocznicy niepamięci (s. 11).
A oto zwięzłe tytuły, bardzo wymowne, tak zaczynającej się arcypożytecznej 

książki Wojciecha Śliwerskiego:
− Przeciw niepamięci, s. 9;
− Trochę historii, s. 13;
− Historyczna szansa, s. 25;
− Szansa, s. 35;
− Walka o wizję harcerstwa, s. 45;
− Casus Jolanty Chełstowskiej, s. 63;
− Gra pozorów, s. 75;

1 W. Śliwerski, Wydawcy Gorszego Boga. Czasy. Ludzie. Wydarzenia 1988–1992, O.W. 
Impuls, Kraków 2011, s. 338. 
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− Gra o wydawnictwo, s. 87;
− Czas rozstrzygnięć, s. 101;
− Czas nadziei, s. 111;
− Ucieczka dyrektora, s. 133;
− Agonia, s. 151;
− Posłowie, s. 157;
− Zamiast zakończenia, s. 163;
− Aneks (140 stron), O autorze, Indeks nazwisk, s. 167–307.
Idee i treści omawianej książki wymagają przybliżenia jej czytelnikom. 

Rzeczowość, oryginalność, wielostronna użyteczność nie powinny długo cze-
kać na czytelników i badaczy historii tego, tak solidnie napisanego i skonstru-
owanego dzieła. Daleko mi do tak wielostronnej znajomości problematyki 
harcerstwa, zatem moja wypowiedź będzie miała charakter popularyzujący 
wybrane treści, mieszczące się głównie w następujących pytaniach:

1. Czy i dlaczego warto wracać pamięcią do tamtych wydarzeń?
2. Jakie główne idee i treści utrwala w swej książce autor?
3. Dlaczego syndrom polskiej „niemożności” zauważania i doceniania 

prawdziwie ludzkich, humanistycznych wartości oraz działań konkretnych 
winien stanowić ostrzeżenie dla współczesnych, tak perfidnie skłóconych, 
Polaków?

4. Jak przedstawia się struktura i unikalna dokumentacja zdarzeń zwią-
zanych z HoW, ZHP i tzw. „ruchem harcerskim” w cudzysłowie i bez…?

odpowiedź na pierwsze pytanie: Czy i dlaczego warto wracać pamięcią do 
tamtych wydarzeń – znajdujemy w lapidarnym wstępie Wojciecha Śliwerskie-
go: Przeciw niepamięci. Wzmocnienie odpowiedzi, ich rozwinięcie, następuje 
w rozdziałach: Trochę historii (s. 13–34) i Historyczna szansa (s. 35–44).

Z rozdziałów tych dowiadujemy się o niesłychanie bujnym rozwoju 
harcerskiego ruchu wydawniczego już na początku XX wieku, jeszcze przed 
uzyskaniem przez Polskę niepodległości i kontynuacji rozpoczętej pracy 
wydawniczej w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918–1939). 
Zarówno książki, jak też czasopisma dotyczące rodzenia się i rozwoju har-
cerstwa na ziemiach Polski i już w wolnej Polsce, po roku 1918, odznaczały 
się bardzo wysokim poziomem.

Istotną rolę w upowszechnianiu idei i działań ZHP miało Harcerskie 
Biuro Wydawnicze (HBW) „Na tropie”. Wydawało ono książki autorów 
szczególnie zaangażowanych w ruchu harcerskim: Ewy Grodeckiej, Alek-
sandra Kamińskiego, Wacława Błażejewskiego, Alojzego Pawełka i wielu 
innych. HBW wydawało ponadto takie harcerskie czasopisma, jak: „Skaut”, 
„Zuch”, „Brzask”, „Harcerstwo”, „Skrzydła”, „W Kręgu Wodzów”.
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Przypominając te dawne zdarzenia, Wojciech Śliwerski akcentuje, iż 
już w latach dwudziestych XX wieku, w trudnych warunkach, powsta-
wały liczne, profesjonalnie prowadzone oficyny wydawnictw harcerskich, 
stworzone np. przez Stanisława Sedlaczka, Wacława Niklewicza i Henryka 
Glassa (spółka).

Harcerska Spółka Wydawnicza działająca w Wilnie i Krakowie już 
w roku 1921 wydała ważną dla rozwoju skautingu książkę Zygmunta Wy-
robka vademecum Skauta, a Książnica Harcerska „Płomienie” w Krakowie, 
w tymże 1921 roku upowszechniła bardzo ważne listy do starszych harcerzy 
autorstwa Adama Ciołkosza, Alojzego Pawełka i tadeusza Biernakiewicza.

ogrom pracy, bogactwo i atrakcyjność problematyki wydawniczej, 
a więc wychowawczej, edukacyjnej, historycznej i ogólnoludzkiej, dotyczącej 
kształtowania człowieczeństwa można odczytać, analizując choćby tytuły 27 
pozycji ilustrujących rozwój ruchu wydawniczego; umieszcza je Wojciech Śli-
werski na str. 17–20 swej arcyrzeczowej i pożytecznej książki. Są wśród nich 
pozycje typowo programowe, zawierające główne idee skautingu, akcentujące 
znaczenie wytrwałości, współdziałania, wzajemnej życzliwości i pracy nad 
sobą, takie m.in. jak: Skauting dla młodzieży generała sir Roberta Baden-
Powella (1923) czy Jak pracują skauci Andrzeja Małkowskiego (1914).

Kontynuację wątków wiodących, priorytetowych, znajdujemy w książ-
kach Adama Ciołkosza: Nowe horyzonty harcerstwa (1921) i dr Ewy Gro-
deckiej Nasze prawo, przyrzeczenie i pozdrowienie (1927). Ważną pozycją 
był też „Rocznik Harcerski” (1928), będący zbiorem przepisów i ważnych 
zasad działania ZHP, wydany pod red. Stanisława Sedlaczka.

Najwięcej książek wydawanych w okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego (1918–1939) dotyczyło konkretnych sposobów organizowania 
zajęć w drużynach, zastępach i na obozach harcerskich. Są to między innymi 
takie pozycje, jak: Zbigniewa trylskiego Podręcznik obozowania, tadeusza 
Kwiatkowskiego Zwyczaje i obrzędy harcerskie.

Są też pozycje ukazujące metodyczną pracę harcerską w latach 60. i 70. 
w poszczególnych kręgach, dużynach, zastępach, np. Włodzimierza Grzelaka 
Drużyna i ja, Twój zastęp Jolanty Chełstowskiej i Mieczysława Siemieńskiego, 
Nasz krąg Piotra Rządcy lub Sekrety dobrej drużyny Jadwigi Burskiej, Jolanty 
Chełstowskiej, Piotra Rządcy i Jana Witkowskiego.

odpowiedź na pierwsze pytanie – jak to można zauważyć – nie jest 
łatwa. Wymagała od autora książki Wydawcy Gorszego Boga faktograficznie 
bogatego kontekstu, którego „odpryski” starałam się przedstawić. teraz 
proponuję gruntownie poznać fakty dotyczące harcerskiego ruchu wydaw-
niczego po drugiej wojnie światowej. Autor pisze: „Na mocy postanowie-
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nia sądowego z dnia 31 marca 1988 roku zarejestrowano akt notarialny 
i powołano do życia w Krakowie Harcerską oficynę Wydawniczą, spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością. Propozycje personalne obsady zarządu 
HoW zostały zaakceptowane przez radę nadzorczą i od 1 kwietnia 1988 roku 
zespół w składzie: Paweł Raj – prezes zarządu, Piotr Niwiński – wiceprezes 
zarządu do spraw wydawniczych, Ryszard Krzyżak – wiceprezes zarządu do 
spraw produkcji, Zofia Mułka – wiceprezes zarządu do spraw ekonomicz-
nych, Wojciech Śliwerski – redaktor naczelny HoW, miał rozpocząć pracę 
w nowej rzeczywistości prawno-organizacyjnej2.

Dodam od siebie kilka słów komentarza. Po entuzjastycznym wyborze 
w roku 1989 pierwszego premiera demokratycznej Polski, tadeusza Mazowie-
ckiego, wydawać się mogło, że nic nie przeszkodzi rozwojowi harcerskiego ru-
chu wydawniczego tak intensywnego jeszcze w okresie zaborów (1911–1918) 
oraz w okresie drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939). Można było mieć też 
nadzieję, że zabliźnią się szybko rany starych już harcerzy związane z indok-
trynacją w latach 1948–1956. Wierzyliśmy, my nauczyciele wychowawcy 
i dawni harcerze, że w latach pewnej nowej fali i „odwilży” (1956–1980), 
harcerstwo nie będzie się już odwracać „plecami do historii”. teraz wiadomo, 
że różnie bywało, ale fakt ten nie powinien wykluczać sprawiedliwej oceny 
i popularyzacji tego, co było w owym czasie (24 lata) dobre i pożyteczne, co 
nawiązało do entuzjazmu i tradycji skautingu w jego najważniejszym okresie 
i było „realizowane” niejako w „ukryciu” i pewnym pomniejszeniu.

Przejdźmy więc teraz do drugiego pytania: Jakie główne idee i treści 
utrwala w swej książce Wojciech Śliwerski?, odnosząc się już teraz głównie 
do zdarzeń w latach 1988–1992. Istotnym fragmentem, zawierającym 
częściową odpowiedź na postawione pytanie jest rozdział: Walka o wizję 
harcerstwa (s. 45–61).

Autor z charakterystyczną dla siebie wnikliwością analizuje sytuację 
harcerstwa i Harcerskiej oficyny Wydawniczej w roku 1989, będącego 
przełomem w historii Polski. Czas ten wciągnął redaktora i zespół HoW 
w intensywny wir działań i dyskusji, dotyczących zmian w harcerstwie oraz 
licznych starań o zachowanie jedności ZHP w głównych sprawach. Miesięcz-
nik „Harcerz Rzeczpospolitej”, redagowany przez harcmistrza Pawła Raja 
stał się trybuną wymiany poglądów i inicjatorem dyskusyjnego „Forum” 
(4 III 1989) o istotnych problemach w harcerstwie przed planowanym IX 
Zjazdem ZHP. Rozdział O wizję harcerstwa zawiera też charakterystykę ruchu 
wydawniczego ZHP oraz stan książek w Centralnej Składnicy Harcerskiej 
w listopadzie 1988 roku.
2 Czytaj tekst na stronie 27 oraz aneks, s. 199.
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Podkreślano w nim także fakt, że nowo powstałe wydawnictwo HoW 
zamierza wydawać 40 tytułów rocznie w niewielkich nakładach. obietnica 
ta została wsparta precyzyjnym opisem systemu wydawniczego, zawiera-
jącego plany operacyjne, sieć kolportażu wydawnictw i czasopism, opartą 
o struktury, formy pracy z autorami tekstów dla ZHP. Wyjaśniono też 
główne założenia, idee i funkcje takich czasopism, jak: „Na Przełaj”, „Świat 
Młodych”, „Motywy”, „Drużyna” itp. określono też jasno miejsce HoW 
(s. 54) w ogólnym systemie polityki wydawniczej.

Zatwierdzony przez cenzurę na rok 1989 plan wydawniczy zawierał aż 
56 pozycji, wśród których ukazały się trzy książki Wojciecha Śliwerskiego: 
Archiwalia, Stopnie harcerskie, Z dziejów metodyki oraz dwie prace Wojciecha 
i Bogusława Śliwerskich pt.: Ty i inni w zespole, Tylko dla instruktorów. Wśród 
wydawanych tytułów wiele miało charakter instruktażowo-metodyczny, ale 
były też opracowania na temat kultury, tradycji, wychowania patriotycznego, 
np. Harcerstwo w obronie Warszawy 1939 roku M. Haykowskiego, czy też Dzie-
je 5 KDH 1911–1986 autorstwa Andrzeja Gaczorka i Wojciecha Hausnera.

te i inne, jakże intensywne i znaczące, działania nie zdołały zapobiec 
rozbiciu jedności ZHP, o czym pisał, olgierd Fietkiewicz: że „jako osoba 
działająca w harcerstwie od 1945 roku (z przerwą 1948–1956) jest zobowią-
zany do pożegnania się z redakcją działu „Nasz ruch” i swymi czytelnikami, 
gdyż zawsze przemawia we własnym imieniu ze świadomością, że to, co 
pisze, mieści się w szeroko rozumianej formule harcerstwa, mieszczącego 
się w ZHP. „Niestety, niezliczone listy, oświadczenia, wywiady itp., teksty 
jakie czytuję ze źródeł poza ZHP-owskich, wszystkie pod hasłem »Ruch 
harcerski« źle mi się na ogół kojarzą z tym, czego mnie nauczyło harcerstwo: 
z prawdą, pracą, odpowiedzialnością, służbą, miłością bliźniego i z tym 
podobnymi pojęciami.

Przeciwnie: czuję pod tym hasłem zbyt wiele inwektyw, pomówień, 
słucham nieprawdy, wyczuwam obłudę i fałsz, a za pięknymi słówkami 
i hasłami dostrzegam zacietrzewienie, pychę, rozbudzone ambicje, walkę 
polityczną.

Nie czuję się na siłach reprezentować coś takiego. Nie czuję się też 
powołany występować w imieniu narodu, społeczeństwa, a nawet Ruchu 
Harcerskiego, który niesie dziś w swym nurcie tego rodzaju wiarę. Dla mnie 
ruch oznacza pewną wspólnotę, jeśli podzieloną wewnętrznie, to zgodną co 
do nadrzędnych wartości, które obecnie jakby zniknęły, zeszły na odległy 
margines. Mogę występować tylko we własnym imieniu, w przekonaniu, że 
moje poglądy mieszczą się w bardzo szerokiej formule harcerstwa prezento-
wanej przez mój związek, niezależnie od błędów, jakie popełnił, popełnia 
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i będzie popełniać skoro jest organizacją żywą, uwikłaną w kontekst polskiego 
społeczeństwa. I czuję się harcerzem”.

tak pisał naczelny redaktor „Harcerstwa“ w 12 numerze „Harcerza 
Rzeczpospolitej” (s. 4) w roku 1989. 

Można i trzeba też dodać, że cena wierności uznawanym wartościom jest 
wielka. Zespół HoW musiał więc „przyglądać się różnym podstępnym dzia-
łaniom, gierkom, wybiegom oraz powolnej agonii wydawnictwa. Radzę więc 
po tych moich uwagach poznać, przestudiować wnikliwie ze stron 63–156, 
kolejne rozdziały tej „napęczniałej” historią ludzkiej nieprawości książki.

Być może pewną pomocą w ich poznawaniu będą poniżej zamieszczone 
uwagi, odnoszące się do kolejnych rozdziałów.

1) Rozdział: Casus harcmistrzyni Jolanty Chełstowskiej (s. 63–74) 
ukazuje odsunięcie od redakcji „Motywów” zasłużonej redaktorki, odważ-
nej i tolerancyjnej, której po weryfikacji dziennikarskiej w 1982 roku, „w 
zamian” zaproponowano redakcję miesięcznika programowo-metodycznego 
„Drużyna”.

2) Rozdział: Gra pozorów (s. 75–86) stanowi opis kontynuacji kreciej 
roboty w imię ideologicznych celów przez „nowych” pseudodziałaczy har-
cerstwa. te nowe grupy tzw. „uzdrowicieli” pomijały bezpardonowo wielki 
dorobek polskiego skautingu i ZHP. Przemilczano niewygodne sytuacje, 
udawano, że upadek harcerstwa dotyczył tylko lat 1948–1956. Później, ich 
zdaniem, działy się w ZHP ważne i piękne zdarzenia, dostarczające młodzie-
ży radości, satysfakcji i wypoczynku na koloniach i harcerskich obozach, 
aczkolwiek organizowane były, podobnie jak całe nasze życie zawodowe 
w ramach istniejącej ideologii, którą nierzadko pewni działacze lokalni 
potrafili „zneutralizować” i uczłowieczyć (tu mogę powołać się na własne 
doświadczenie jako dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 (1968–1972) i lo 
w Pszczynie (1974–1976).

3) Rozdział: Gra o wydawnictwo (s. 87–100) warto rozpocząć odczy-
taniem tekstu „Informatora Harcerskiej oficyny Wydawniczej”, nr 1/90, 
a potem poznać nowe inicjatywy wydawnicze HoW. ukazują one bogactwo 
i różnorodność tytułów. Niektóre z nich sięgają do zapomnianych zdarzeń 
z działalności młodego harcerstwa lwowskiego i harcerstwa na obczyź-
nie. Mimo tak wielu trudności organizacyjnych, finansowych i innych 
(kundlizm) oficyna działała wspaniale. ukazały się nowe książki: Szyfry, 
Przyrzeczenie w drużynie harcerskiej, Harcerskie gry i zabawy, Baw się razem 
z nami, Metodyka harcerska, a ponadto razem z Adamem Hanuszkiewiczem 
wydano Harcerski przewodnik ilustrowany, bardzo ważną pozycję. Warto też 
zapamiętać, że HoW organizuje na terenie wszystkich chorągwi ZHP sieć 
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harcerskich kolporterów, choć spotyka się to w niektórych środowiskach z że-
nującą niewiedzą o wartości takiego upowszechniania książki. Wobec coraz 
to liczniejszych trudności rodzi się pytanie: Co dalej z harcerską książką?

4) Częściową podpowiedź podsuwa rozdział kolejny Czas rozstrzygnięć 
(s. 101–110), w którym przedstawiono trudności finansowe HoW, powo-
dujące opóźnienia w wydawaniu „Harcerza Rzeczpospolitej” oraz nasilenie 
się gierek i manipulacji politycznych źle rokujących zbliżającemu się zjaz-
dowi ZHP, zapowiadającemu rozbicie ZHP, co dokumentuje nowy statut 
Związku, niespójny i niekonsekwentny oraz spory wokół jego powstawania. 
Warto też dodać, że 12 numer „Harcerza Rzeczpospolitej” z 1990 roku był 
jego ostatnim numerem.

5) Czas nadziei (s. 111–132) to jeden z najobszerniejszych rozdziałów, 
„napęczniały” wiedzą o strukturze, merytorycznej działalności, zakresie 
działań oraz systemie pracy HoW.

Należy podziwiać bogatą, wielostronną, wnikliwą dokumentację, 
ilustrującą zapotrzebowanie finansowe, założenia organizacyjne, strukturę 
spółki, zarys systemu wydawniczego oraz system upowszechniania prasy har-
cerskiej, a także bogaty materiał diagnostyczny i propozycje dalszych działań 
w trudnych warunkach 1991 roku i latach dalszych – wysłaną do Warszawy. 
Niestety otrzymano stamtąd odpowiedź, którą najbardziej charakteryzuje 
zdanie: „Jakoś to będzie…”. W odpowiedzi na to ponownie sformułowa-
no rzeczowy program zaradczy, umieszczając w nim bardzo ważne zdanie 
wstępne: „Każde prowizorium i półśrodki, wyprowadzają HoW ze stanu 
progowego, w stan agonalny”.

6) te przewidywania stały się niestety coraz bardziej realne, co znalazło 
odzwierciedlenie i zostało udokumentowane w dwóch kolejnych rozdzia-
łach: Ucieczka dyrektora (s. 133–150); Agonia (s. 151–156). Rozdział: 
Ucieczka dyrektora zawiera fakty zdumiewające, mogące być podstawą 
niejednej refleksji o kondycji osoby działającej w zagrożeniu. Dyrektor, 
Paweł Raj, porzucił wydawnictwo bez uzasadnień, usprawiedliwień, 
niespodziewanie w maju 1991 roku. Po prostu uciekł, a innych zostawił. 
Mimo tak licznych prac, wysiłków, starań, ostrzeżeń i wciąż innowacyjnych 
pomysłów wydawniczych zespołu spółki – HoW padło, a jego kadra i pra-
cownicy zostali bezrobotni. „HoW było w chwili powstawania koncepcją 
przeciwną centralistycznej władzy ZHP, dlatego znalazło się na marginesie 
prasy i wydawnictw harcerskich, zależnych politycznie i formalnie od 
struktury RSW (s. 138).

Ale, dodajmy, powstanie HoW zapowiadało nowe czasy i prawdziwe 
wzbogacenie wiedzy o ZHP w jej różnych okresach. Dobrze, że po 20 latach 
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od tamtych trudnych chwil ukazała się książka Wydawcy Gorszego Boga. 
A oto trzecie pytanie i kolejna trzecia część moich refleksji.

3. Dlaczego syndrom polskiej „niemożności”, wynikający z zawiści, 
nieżyczliwości i bezsensownego kundlizmu niszczy tych, którzy szerzą 
dobro i prawdę? Dlaczego historia HoW winna być przedmiotem refleksji 
i ostrzeżeniem dla współczesnych polityk tak bardzo uwikłanych w partyjne 
interesy i osobiste egoizmy, przesłaniające autentyczne potrzeby Polaków?

Częściową odpowiedź na postawione pytania można uzyskać, studiując 
Posłowie (s. 157–162), fragment Zamiast zakończenia (s. 163–166) oraz 
niektóre dokumenty aneksu liczącego aż 170 stron. Czytelników, szczególnie 
wychowawców małych i dużych dzieci, zachęcam do odkrywania faktów 
z tej tak niedawnej historii.

Wymienione części książki oraz obszerny aneks dostarczają wielu do-
wodów, jak w imię „wzniosłych” rzekomo, ideologicznych celów niszczy 
się rezultaty codziennej mrówczej pracy, wyróżniającej się inteligencji, pasji 
działania i aktywności. Szereg sytuacji wskazuje, że płynęliśmy na wspólnej 
fali, gdyż i mnie „karano” za postęp, młodzieżowe Forum w lo im. Bole-
sława Chrobrego w Pszczynie (1974–1976) oraz prowadzone eksperymenty. 
opisywane zdarzenia świadczą o krętactwie i grze pozorów ludzi powołanych 
jakoby do pielęgnowania i rozwoju świata wartości wśród młodzieży. Gra 
o własne przyziemne sprawy wciąż trwa i w naszych czasach, przeciwstawia 
się cywilizacji miłości określonej przez ojca Świętego, Jana Pawła II, a za-
wartej w prostych zasadach współbycia ludzi:

− być przed mieć,
− osoba przed rzeczą,
− etyka przed techniką,
− miłosierdzie przed sprawiedliwością.
trzymając się zasad tej cywilizacji, wiemy, że z popiołów rodzi się Feniks 

– zwycięstwo okupione jest często cierpieniem.
losy niemal wszystkich członków HoW mimo wszystko ułożyły się po-

myślnie. „Wojciech Śliwerski, redaktor naczelny HoW w roku 1990 samodziel-
nie wznowił magazyn programowo-metodyczny „W kręgu Wodzów”, zakładając 
Niezależne Wydawnictwo Harcerskie „Impuls”. Skłócony ruch harcerski nie 
pozwalał jednak na utrzymanie się na rynku prywatnego wydawnictwa. Har-
cerska oficyna została zatem przekształcona na naukowo-edukacyjną oficynę 
Wydawniczą „Impuls”, która działa po dziś (listopad 2011) wydając rocznie 
ponad 300, cieszących się popularnością, wartościowych tytułów.

odpowiedź na ostatnie czwarte pytanie: Jak przedstawia się struktura 
oraz dokumentacja zdarzeń w prezentowanej książce – będzie lapidarna. 
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Warto ją poszerzyć przez osobisty, czytelniczy wgląd w oryginalne dzieło: 
Wydawcy Gorszego Boga.

Znakomicie wykorzystana, solidna, rzetelna dokumentacja ukazuje 
wszystkie ważne  elementy życia i pracy HoW w sposób opisowo-refleksyjny, 
instruktażowy i statystyczny. Wykorzystanymi formami przekazu treści są: 
dokumenty, uchwały, wykazy, projekty, plany, umowy, regulaminy, notatki, 
pisma, faksy. Ich wnikliwe odczytanie i skomentowanie może być materia-
łem na nową książkę lub rozprawkę… o świecie pracy i zamętu, dążeniu 
do prawdy i lekceważeniu jej w każdy możliwy sposób. Bezinteresowne 
„podgryzanie”, niszczenie wartościowych inicjatyw nie należy niestety do 
przeszłości. Miało miejsce w czasach rodzącej się demokracji (1989–1992) 
i kwitnie teraz.

Książka Wydawcy Gorszego Boga jest historią ludzi w pewnym momencie 
wykluczonych z dotychczasowego nurtu społecznego i zawodowego działa-
nia, a mimo to moralnych, pedagogicznych zwycięzców. Jednak pokonanych. 
Dlaczego? – pyta autor. 

Nie ma odpowiedzi na pytanie, dlaczego wybitne tworzenie wartości 
i trud rzetelnej służby – bywają tak brutalnie niszczone. treść cytowanych 
książek, liczba wznawianych „dni pamięci” o skautingu, Andrzeju i oli 
Małkowskich, o bohaterstwie harcerzy walczących o lwów i Warszawę, 
o działalności harcerstwa na obczyźnie itp., wskazuje, że prawdziwych 
wartości nie da się zadeptać.

trzymajmy się tej myśli i „róbmy swoje”, choć – być może – znów kie-
dyś dopadną nas nowi faryzeusze i fałszywi prorocy, chcąc zniszczyć z takim 
trudem rozwijający się prawdziwy ruch harcerski, który z okazji stulecia 
harcerstwa może zalśni nowymi barwami cywilizacji miłości.

dr Bronisława Dymara jest polonistką, nauczycielką  
i dyrektorką, autorką kilkuset prac naukowych. Dotyczą one 
nowej koncepcji nauczania zwanej nauczaniem kompleksowym, 
ocen, norm i wartości, cech nauczyciela jako mistrza, doradcy 
i przyjaciela dziecka. Zawiera też charakterystykę stworzonej 
pedagogiki współbycia jako odmiany personalizmu. Około 20% 
publikacji poświęcono kwestiom z zakresu teorii literatury, 
akcentując dzieło literackie jako fenomen i związane z tym 
zagadnienie recepcji i percepcji tekstu. Głównym nurtem 
rozważań, relacji i opisów jest innowacyjnie rozumiana edukacja 
oraz przemiany, jakie dokonują się w osobowości dziecka jako 
twórcy, marzyciela, poszukiwacza, odbiorcy informacji – istoty 
dążącej do radości i szczęścia.

Unikalna, pasjonująca książka Wojciecha Śliwerskiego...
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Z dziejów harcerskiego ruchu wydawniczego

od lewej:  
Wojciech Śliwerski, Paweł Raj,  
Piotr Niwiński

Źródło:  
W. Śliwerski: Wydawcy Gorszego Boga

od lewej:  
Andrzej Ziębiński, Wojciech Śliwerski, 
Piotr Niwiński

Źródło:  
W. Śliwerski: Wydawcy Gorszego Boga

od lewej:  
Barbara Rosołowska, Wojciech 
Śliwerski, Piotr Niwiński

Źródło:  
W. Śliwerski: Wydawcy Gorszego 
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Z dziejów harcerskiego ruchu wydawniczego
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Rosław Pawlikowski

Henryka Sienkiewicza spór  
o dzieje Rzeczypospolitej z Józefem 
Szujskim i Michałem Bobrzyńskim 

W 1880 roku Henryk Sienkiewicz w Wiadomościach bieżących, dru-
kowanych w  „Gazecie Polskiej”, zrecenzował Historii polskiej treściwie 
opowiedzianej ksiąg dwanaście Józefa Szujskiego oraz drugą edycję Dziejów 
Polski w zarysie Michała Bobrzyńskiego.

J. Szujski, profesor w Katedrze Historii Polski na uniwersytecie Ja-
giellońskim w latach: 1869-1883 i M. Bobrzyński, docent w krakowskiej 
wszechnicy od 1873 r., byli głównymi współtwórcami tzw. krakowskiej 
szkoły historycznej. W polemice, jaką podjął H. Sienkiewicz z ich wykład-
nią polskich dziejów, głównym był spór o czas wzlotów, a raczej upadku, 
Rzeczypospolitej.

Poprzedźmy go syntetycznym zarysem poglądów krakowskich uczonych 
na historię Polski oraz próbą choćby fragmentarycznego rozpoznania źródeł 
historycznej wiedzy recenzenta, przyszłego autora Trylogii. 

Dzieje Rzeczpospolitej według krakowskich historyków

Prekursorem krakowskiej szkoły historycznej i niejako jej założycielem 
był Walerian Kalinka, który odchodząc stopniowo od lelewelowskiej wy-
kładni dziejów ojczystych1, za klęskę rozbiorów obwiniał nie tyle króla, co 
społeczeństwo Rzeczypospolitej2.

1 J. lelewel, rozwijając ideę prasłowiańskiego gminowładztwa, uczynił ją 
podstawowym wyznacznikiem indywidualności dziejów Polski i kryterium ich 
periodyzacji. Pozytywnie oceniał ustrojowe gminowładztwo szlacheckie w Polsce 
i jej republikański ustrój w dobie Rzeczypospolitej. Z początkiem XVII wieku 
nastał jednakże – według jego periodyzacji dziejów ojczystych – czas „Polski 
upadającej”. Jej życiem politycznym zawładnęła szkodliwa „anarchia swobody”. 
osłabiając państwo, nie ona wszakże spowodowała jego upadek, lecz obca 
interwencja. Po roku 1795 nastał czas „Polski odradzającej się” i jej narodu 
dążącego do wolności. Szerzej zob.: A. F. Grabski, Perspektywy przeszłości. Studia 
i szkice historiograficzne, lublin 1983, s. 152–154, 174–209.

2 M. H. Serejski, Naród a państwo w polskiej myśli historycznej, Warszawa 1977,  
s. 175–178.
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Również J. Szujski, już w pierwszych latach po upadku powstania 
styczniowego, przyczyn upadku Rzeczypospolitej upatrywał zarówno w szla-
checkim wybujałym indywidualizmie, jak i w błędnej polityce elekcyjnych 
monarchów3. 

W wydanej w 1880 r. Historii polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg 
dwanaście daleko już odszedł od lelewelowskiej idei narodu i szlacheckiego 
gminowładztwa, choć nie wyzbył się wahań „między przywiązaniem do tra-
dycji szlachecko-republikansko-romantycznej a realistycznym i krytycznym 
poglądem na Rzeczpospolitą (...). Grawitował jednak do idei silnej władzy 
państwowej...”4.

Na rok przed drugą syntezą historii polskiej J. Szujskiego ukazała się 
pierwsza edycja Dziejów Polski w zarysie M. Bobrzyńskiego. ten krakowski 
historyk zdecydowanie sprzeciwił się poglądom J. lelewela na dzieje ojczy-
ste. We Wstępie do tego „zarysu” historii Polski pisał, że wobec nieustannie 
podnoszonej wolności „dziwimy się, jak można było spuścić z oka drugi 
warunek zdrowego rozwoju każdego narodu, mianowicie siłę i sprężystość 
jego władzy rządowej. Nie pojmujemy, jak można było rozwój i upadek 
narodu uczynić zależnym od gminowładztwa, tj. od jednej formy rządu, 
rzeczy, którą sobie każdy naród w miarę swojego rozwoju koniecznie prze-
kształca i zmienia”5.

Z krytyką jego Dziejów Polski w zarysie wystąpili znani historycy 
lwowscy: sympatyk galicyjskiego konserwatyzmu K. liske i demokrata 
z przekonań H. Schmitt oraz warszawscy: J. K. Plebański, o. A. Dembow-
ski, w Krakowie zaś starsi koledzy z podwawelskiej szkoły historycznej:  
W. Kalinka i J. Szujski. 

W odpowiedzi na polemiczne uwagi adwersarzy Bobrzyński, już w roku 
wydania Dziejów Polski w zarysie, ogłosił rozprawę W imię prawdy dziejowej. 
Dowodził w niej, że lelewel, dobierając i porządkując fakty w historycznej 
narracji, opierał się na założonym a priori „gminowładztwie”. I kryterium 
temu przeciwstawił nową formułę pracy historyka, która jest „zebraniem 
faktów dziejowych i zastosowaniem do nich wyników nauk społecznych 
i politycznych”. Nauki te wyznaczają historykowi przedmiot jego pracy, 
wybrane „dzieje pewnego związku ludzkiego, który posiada naturalny ustrój 
i samoistnym rozwija się życiem”6. 
3 Ibidem, s. 184 i n.
4 Ibidem, s. 190-191.
5 M. Bobrzyński, Wstęp do Dziejów Polski w zarysie, Warszawa 1974, s. 58.
6 M. Bobrzyński, W imię prawdy dziejowej, [w:] Dzieje Polski w zarysie..., s. 470-471. 

W tej polemicznej rozprawie bronił również prawdy historycznej, bo nic tak „nie 
zniechęca do przeszłości jak fałszywe i sztuczne jej przedstawianie”. Ibidem, s. 499.
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Dzieje Polski w zarysie, krytykowane w Galicji, spotkały się z bardziej 
życzliwym przyjęciem czytelników w Królestwie Polskim, związanych 
głównie ze środowiskiem pozytywistycznej prasy7. Spośród warszawskich 
publicystów i literatów surowo, ale i rzetelnie merytorycznie, osądził je 
Sienkiewicz. 

Historyczna edukacja Sienkiewicza

Z naukowo-literackim dorobkiem polskiej historiografii romantycznej 
Sienkiewicz zetknął się jeszcze w dzieciństwie i były to Śpiewy historyczne  
J. Niemcewicza, prekursora romantycznej idei narodu i patriotycznej tra-
dycji Rzeczypospolitej. Z tamtej chłopięcej lektury Sienkiewicz zapamiętał 
Dumę o Żółkiewskim8. 

W gimnazjalnych latach dał się poznać jako znakomity stylista, czym 
zaskarbił sobie opiekę dwu dobrych nauczycieli: polonisty W. Grochow-
skiego i historyka z literackimi zainteresowaniami – J. Bartoszewicza. 
ten, w młodości zwolennik poglądów lelewela, w przededniu powstania 
styczniowego w anarchii i słabości władzy królewskiej w Rzeczypospolitej 
upatrywał już główną przesłankę jej upadku9.

Sienkiewicz od wczesnej młodości zainteresowania literackie przed-
kładał ponad historyczne, toteż o poetyckiej głównie lekturze rozprawiał 
w listach do przyjaciela K. Dobrskiego, pisanych z Poświętnego, gdzie 
przygotowywał się do eksternistycznej matury, bo na co dzień był tam 
guwernerem.

W korespondencji tej był i wątek historyczny. I tak w liście z 27 wrześ-
nia 1865 r. pisał: „ja Ci tylko przypomnę o jakiejkolwiek historii polskiej 
(najlepiej lelewela) na Żydach i o literaturze Bartoszewicza”10. Dobrski 
zapewne wysłał przyjacielowi oczekiwane książki, ale Sienkiewicza na długo 
nie zadowolił, skoro w liście z 14 stycznia 1866 r. kolejną miał prośbę: „Kup 
mi także Historię polską Szmita – lelewel za mały zupełnie – zresztą dawno 
się zbierałem na porządne takie dziełko”11.
7 Szerzej zob.: A. F. Grabski, op. cit., s. 296–300 oraz M. H. Serejski op. cit., s. 208-

211.
8 Zob.: list H. Sienkiewicza do I. Balińskiego z 5. XII 1900 r., [w:] Sienkiewicz, 

Listy, Warszawa 1977, t I, cz. 1, s. 36.
9 M. H. Serejski, op. cit., s 146–147.
10 Sienkiewicz, Listy..., s. 262–263.
11 Ibidem, s. 304. „Dziełko” przez Sienkiewicza upragnione, to być może Dzieje 

narodu polskiego od najdawniejszych do najnowszych czasów, wydane we lwowie 
w 1861 r.

Henryka Sienkiewicza spór o dzieje Rzeczypospolitej (...)
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H. Schmitt był kontynuatorem lelewelowskiej koncepcji postrzegania 
dziejów narodowych; gloryfikował demokrację szlachecką, krytykując przy 
tym nie tylko magnatów za bezprawne poczynania, ale i twórców Konsty-
tucji 3 Maja za zniesienie liberum veto oraz wprowadzenie dziedziczności 
tronu12.

Miesiąc wcześniej, w liście z 16 grudnia 1965 r., ujawniając przy-
jacielowi zamiar opracowania szkicu historycznego Spytko z Melsztyna, 
pisał: „trzeba mieć trochę więcej źródeł, niż ja mam do tej pory. Dużo jest 
wprawdzie materiału w Jadwidze i Jagielle Szajnochy, ale zawsze nie tyle, 
co potrzeba...”13.

tej „pół-powieści, pół-historii” Sienkiewicz nie napisał, ale w liście 
ujawnił dobrą znajomość monografii Szajnochy, zatem i chyba jego 
poglądów na dzieje Polski. Autor Jadwigi i Jagiełły uważał się za ucznia  
J. lelewela i narodowe posłannictwo upatrywał w polskiej misji cywiliza-
cyjnej na Wschodzie.14

W Szkole Głównej rozpoczął Sienkiewicz wpierw studia prawnicze, 
później medyczne, by wreszcie pozostać na wydziale filologicznym. Katedrę 
historii piastował tam wówczas J. K. Plebański. W młodości zwolennik 
idei narodu w objaśnianiu dziejów Polski, za szkodliwe dla jej siły i bez-
pieczeństwa uważał liberum veto będące w zdecentralizowanym państwie 
narzędziem intrygi magnatów. W latach profesury w Szkole Głównej był 
już daleko bardziej krytyczny wobec republikańskiej przeszłości Rzeczypo-
spolitej i wskazywał na niespełnioną potrzebę silnej monarchii -  gwaranta 
ładu publicznego. Reformy Sejmu Czteroletniego przyszły za późno15.

Plebański nie wywarł chyba znaczącego wpływu na postrzeganie i ro-
zumienie przez Sienkiewicza dziejów Rzeczypospolitej, choć mu zapewne 
bliską była jego krytyka republikańskiej anarchii w zdecentralizowanym 
państwie. Natomiast z wykładni polskich dziejów lelewela akceptował, 
zwłaszcza w pierwszych latach pracy „kronikarza” i publicysty, niektóre jej 
tezy i wątki problemowe.  

Ślady wpływu lelewela na sienkiewiczowskie rozumienie średniowiecz-
nych dziejów Polski i ich europejskiego kontekstu, zawiera recenzja książki 
t. Korzona Kurs historyi wieków średnich, opublikowana jesienią 1872 r. 
w „Niwie”16. Przyszłemu współtwórcy warszawskiej szkoły historycznej za-
12 M. H. Serejski, op. cit.,  s. 138–140.
13 Sienkiewicz, Listy..., s. 297.
14 M. H. Serejski, op. cit., s. 142–145.
15 Ibidem, s. 161–163.
16 tekst recenzji [w:] H. Sienkiewicz, Pisma. Pisma ulotne, Warszawa 1906,  

s. 127–128.
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rzucił Sienkiewicz to głównie, że przy omawianiu dziejów Słowian „należało 
przede wszystkim wskazać na rdzenne różnice składników państwowych 
słowiańskich a niemieckich”. Bo inne tu były początki miast, a system alo-
dialny, to „przeciwieństwo do zachodniej feudalnej organizacji państwa”. 
Ewolucja zaś jego formy w Polsce, wywodził, przebiegać będzie od monarchii 
do republiki opartej na gminowładztwie szlacheckim. 

Wolno stąd wnosić, że nie tylko edukacja gimnazjalna i w Szkole 
Głównej, ale i lektura książek o przeszłości, były źródłami historycznej 
wiedzy Sienkiewicza.

Polemika z Szujskim

W pierwszej części recenzji Historii polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg 
dwanaście Szujskiego17 opisał Sienkiewicz istotę sporu polskich szkół histo-
rycznych, zaś w drugiej sformułował krytyczne uwagi wobec historiozoficznej 
refleksji krakowskiego historyka, a zwłaszcza jego poglądów na przyczyny 
upadku Rzeczypospolitej. 

Swoje wywody poprzedził konstatacją o potrzebie znajomości dziejów 
ojczystych, „ponieważ teraźniejszość zależną jest od przeszłości, zatem dobre 
zrozumienie przeszłości, wyrabia zdrowy pogląd i zmysł polityczny”. 

Sienkiewicz podzielał krytycyzm Szujskiego wobec „apologii nie tylko 
naszych dziejów, ale naszych wad i błędów”, widocznej w postromantycz-
nych historycznych syntezach polskich dziejów, zwłaszcza H. Schmitta  
i K. Morawskiego.

tę pochwałę anarchii, łączoną z upatrywaniem przyczyny rozbiorów 
Rzeczypospolitej w zaborczości ościennych mocarstw, podważyła krakowska 
szkoła historyczna z jej współtwórcą Szujskim. 

Wedle niej – wywodził Sienkiewicz – „przyczyny upadku winniśmy 
szukać przeważnie w samych sobie i w instytucjach, które spaczywszy się 
(...), zwichnęły zadania narodu, usunęły mu z drogi cele jego prawdziwe 
(...). Nie umieliśmy wytworzyć państwa, a zatem i siły, a zatem nie mogli-
śmy spełnić leżących przed nami zadań – i upadliśmy. oto kwintesencja 
poglądów szkoły najnowszej”.

tę „kwintesencję” poglądów krakowskiej szkoły historycznej na pol-
skie dzieje, osobliwie zaś na przyczyny upadku Rzeczypospolitej, uznał 
Sienkiewicz za nazbyt „jednostronną”, dodając, iż nawet Szujski zastrzegał 
się w recenzowanym dziele, że „w nowym kierunku może być przesada 
17 tekst recenzji [w:] H. Sienkiewicz, Dzieła, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1952, 

t. 52, s. 8–12.

Henryka Sienkiewicza spór o dzieje Rzeczypospolitej (...)
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i jednostronność od czasu do czasu się pojawiająca”. Jest wszakże jego zasłu-
gą, że „uprzątnął on stanowczo nieszczęśliwy a długotrwały obłęd: obronę 
i apoteozę anarchii”. 

W antynomii między nadrzędną w historiozofii lelewela ideą narodową 
a zasadą prymatu państwa, zajął Sienkiewicz odrębne stanowisko, konkludu-
jąc: „nam zaś się zdaje, że między państwem, które dla swej zasady pożera jak 
Moloch tysiące pokoleń, a bezsilną anarchią może się znaleźć coś trzeciego, 
jakaś zasada wyższa, którą właśnie historia powinna wypośrodkować”. 

Wskazując zaś na „jednostronność”, zatem i poznawczą niepełność, 
poglądów obu szkół na polskie dzieje, potrzebę ich obiektywnego „wypośrod-
kowania” uzasadniał wydarzeniami przywołanymi z historii powszechnej.

„Przyczyny upadku nie leżą tylko – pisał – w nie wytworzeniu państwa, 
bo i Niemcy nie umiały go przez długi czas wytworzyć i były tylko »wy-
rażeniem geograficznym«, a jednak żyją. Z drugiej strony, ludy azjatyckie 
odznaczają się właśnie największą łatwością w podsumowywaniu się w wielką 
i silną państwową syntezę, a jednak żadnemu historykowi nie przyjdzie na 
myśl uważać te ludy za najzdolniejsze do prawidłowego rozwoju”. 

I konkludował, „że przypisywać wszystko niezdolności do wytworzenia 
państwa, jest to usprawiedliwiać wszystko”, czyli upadek Polski bez nadziei 
na jej odrodzenie. tego jednak, przez wzgląd na cenzurę, powiedzieć wprost 
już nie mógł. 

Spór z Bobrzyńskim 

W tym samym 1880 roku Sienkiewicz po zrecenzowaniu dzieła 
Szujskiego nader krytycznie osądził Dzieje Polski w zarysie Bobrzyńskiego, 
dokładniej – ich I tom doprowadzony do końca panowania Kazimierza 
Jagiellończyka18. Spierał się tedy z krakowskim historykiem o dzieje Rzeczy-
pospolitej w oparciu o pierwsze wydanie jego dzieła, bez dopełniającego go 
w II tomie kolejnego wydania rozdziału VIII pt. Odrodzenie w upadku. 

Dodanie tego rozdziału „osłabiło w znacznej mierze ostrość wymowy 
dzieła, które tylekroć, wbrew intencjom autora, pomawiano o jednostronnie 
pesymistyczny pogląd na dzieje Polski”19. Ale dla Sienkiewicza było to o wiele 
za mało, by zrewidować swoją ocenę Dziejów Polski w zarysie po wcześniejszej 
lekturze ich I wydania i pierwszego tomu wydania drugiego20.
18 tekst recenzji [w:] H. Sienkiewicz, Dzieła, ...  t. 52, s. 60–67.
19 M. H. Serejski, A. F. Grabski, Główne zmiany wprowadzone w II wydaniu „Dziejów 

Polski w zarysie”, [w:] M. Bobrzyński, op. cit., s. 519. 
20 ukazanie się w 1881 r. drugiego tomu Sienkiewicz ledwie odnotował w „Gazecie 
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Spór z Bobrzyńskim o dzieje Rzeczypospolitej poprzedza Sienkiewicz 
obszerniejszymi niż w recenzji dzieła Szujskiego rozważaniami nad istotą 
i społecznymi następstwami odmiennych wykładni historii Polski, formu-
łowanych przez epigonów romantycznej idei narodowej i zwolenników 
„najnowszego kierunku”.

Jest tu Sienkiewicz nader krytyczny w ocenie nie tyle poglądów lele-
wela, co zwłaszcza kontynuatorów jego wykładni dziejów Polski; szczególnie 
H. Schmitta, który „doprowadził pogląd lelewelowski aż do krańców”. 
Niechlubną przeszłość „rozgrzeszono (...), a przyczyn upadku dopatrywać 
poczęto tylko z zewnątrz”. 

te jednostronne poglądy spotkały się z równie krańcową reakcją, bo 
oto:

Idąc wprost przeciwną drogą, nowsi historycy rzucili na przeszłość całą odpowie-
dzialność za to, co się stało później, upatrując główną i prawie wyłączną przyczynę 
upadku nie w zewnętrznych potęgach, ale w wewnętrznych niedostatkach. Pogląd 
ich da się mniej więcej streścić w ten sposób, że takie zewnętrzne niebezpieczeństwa, 
przez jakie przechodziła dawna Rzeczpospolita, groziły i innym narodom, jeżeli 
zaś inne społeczeństwa dzięki wypracowanej wiekami sile wewnętrznej je przeszły, 
a Rzeczpospolita upadła – to widać, że upadła skutkiem własnego bezrządu, własnej 
słabości, słowem: własnej winy.

 Naukowy sąd nad racjami każdej ze stron pozostawiał Sienkiewicz 
„czasom późniejszym” i daleko bardziej niepokoił go społeczny rezonans obu 
tych, naznaczonych „jednostronnością”, wykładni polskiej przeszłości. I tę 
drugą „ostateczność”, uważał za „praktycznie dziś szkodliwą”, bo głoszącą, 
„że wszelki upadek jest zasłużonym”.

W wykładni dziejów ojczystych Bobrzyńskiego dostrzegał Sienkie-
wicz „miarę do oceniania dziejów wewnętrznych każdego społeczeństwa” 
o rodowodzie wskazującym za związki z częścią „historyków niemieckich”. 
Bardziej interesowała go kwestia powszechnej weryfikowalności tezy, że brak 
„potężnego rządu” skutkuje upadkiem państw. Sięgając do argumentów 
historii, dowodził:

przypisywanie wszystkiego przyczynom wewnętrznym byłoby w najlepszym razie 
albo połową tylko całej prawdy, albo przesadą, przed którą zastrzega się Szujski. 
(...) Hiszpania wytworzyła jeden z najsilniejszych rządów (...) i przy tym silnym 
rządzie straciła znaczenie polityczne(...), a utrzymanie samoistności politycznej 
(...) winna tylko wyłącznie swemu położeniu geograficznemu.

Polskiej”, skoro główna myśl dzieła Bobrzyńskiego „nie została zmieniona”. 
I w tym kontekście, chwaląc wprowadzenie dodatku z geografii politycznej, nawet 
nie wspomniał o dodatkowym rozdziale VIII. 

Henryka Sienkiewicza spór o dzieje Rzeczypospolitej (...)
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Historyczne losy Hiszpanii, już przed półwieczem przez lelewela po-
równywane z dziejami Polski, były ważkim argumentem w podważaniu przez 
Sienkiewicza monokauzalnej „jednostronności” poglądów Bobrzyńskiego na 
upadek Rzeczypospolitej. Rozpatrywanie jej dziejów „tylko od wewnątrz”, 
zatem w sposób „izolowany”, prowadzi do błędnych pojęć – wywodził 
Sienkiewicz i konkludował: 

jeśli istniały w Polsce dążenia do wytworzenia silniejszego rządu, takiego, jaki 
najogólniej widzieć się daje w innych państwach, jeśli dążenia te spełzły, to nie 
wypełniają one całkowicie dziejów wewnętrznych, albowiem leży w nich czynnik 
trzeci. Czynnik ten polega na dążeniu do wytworzenia nie już takiego lub owakiego 
rządu wedle zapożyczonego z Zachodu wzoru, ale samoistnego, oryginalnego, 
ustroju państwowego, odpowiadającego najbardziej charakterowi i naturze naro-
du. I być może, starcie się owego prądu z wybujałym indywidualizmem z jednej, 
a pościgiem za wzorami zagranicznymi drugiej, wytworzyło bezsilność i chwilę 
osłabienia, którą zewnętrzne okoliczności zmieniły w upadek.

Był więc Sienkiewicz w rozpatrywaniu skutecznej, a niespełnionej, 
formy ustroju Rzeczypospolitej za jej „samoistnością” i w tym zbliżał się 
ku myśli historycznej lelewela, ale już nie jej kontynuatorów wychwala-
jących tradycję „wybujałego indywidualizmu”. Zarazem bliską mu była 
również Szujskego krytyka demoralizacji szlachty i wadliwości ustroju 
Rzeczypospolitej, ale już nie poglądów o „młodszości cywilizacyjnej” 
Polski, skoro ubolewał nad nieziszczeniem się w jej dziejowym rozwo-
ju „oryginalnego ustroju państwowego”. I z racji owych doświadczeń 
przeszłości konstatował, że „w poglądzie Bobrzyńskiego jest tylko część 
prawdy”. Wszakże na niezweryfikowanych hipotezach i przypuszczeniach 
nie można „budować całego systemu historycznego”, który „może być 
zgoła fałszywym, bo tęż samą przeszłość, którą autor najsurowiej sądzi, 
będzie może musiał rozgrzeszać”. 

Słowo na zakończenie

M. Bobrzyński przeszłości Rzeczypospolitej nie rozgrzeszył, ale 
i Sienkiewicz dostrzegał w jej dziejach przecież nie tylko dobrą, ale i złą 
tradycję. Spierając się z W. Spasowiczem o ideowe przesłanie poezji 
W. Syrokomli, pisał: „Nie tylko Syrokomla, ale żaden inny poeta nie 
kanonizował zrywania sejmów, opilstwa z czasów saskich, sprzedajności 
w czasie bezkrolewiów (...). Jeśli zaś przesadzono w optymistycznym po-
glądzie na przeszłość, to dzisiejsza pseudo-trzeźwość czyni w odwrotnym 
kierunku toż samo. (...) Mówiąc inaczej: chrystusować przeszłość jest 
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przesadą, ale nazwać ją jawnogrzesznicą, jest nie mniejszą. (...) Musimy 
stać na tym, co jest nasze...”21.

W czasie recenzowania dzieł Szujskiego i Bobrzyńskiego omawiał też 
l. Kubali Szkice historyczne i Polskę XVII wieku postrzegał nie inaczej jak 
w polemice z krakowskimi historykami. Konkludował bowiem: „organizm 
Rzeczypospolitej psuł się coraz bardziej, a luźne formy państwowe nie były 
zdolne podtrzymać rozpadającego się olbrzymiego ciała.(...) Nie brakło 
jednak ludzi, którzy widzieli jasno. (...) i dlatego wołano o reformę”. 

Ale i dodawał: „Czas też to dla historyka-malarza wielce ponętny. Do 
żadnych innych chwil narodowego życia nie można by z większą słusznością 
zastosować słów poety: »albowiem była to epoka krwawa i naród cały był 
na koniu, w polu...«”22.  o nich to będzie Trylogia, „ku pokrzepieniu serc” 
pisana.

mgr Rosław Pawlikowski jest historykiem, emerytowanym 
pracownikiem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w 
Rzeszowie

21 H. Sienkiewicz, Mieszaniny literacko-artystyczne, (pierwodruk „Niwa” 1880),  [w:] 
H. Sienkiewicz, Dzieła, ... t. 50, s. 189–190.

22 Ibidem, s. 122.

Henryka Sienkiewicza spór o dzieje Rzeczypospolitej (...)
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recenzje •	sprawozdania

Dobiega końca pierwszy etap ko-
lejnej reformy polskiego szkolnictwa. 
Działania zapoczątkowane przez MEN 
we wrześniu 2009 roku mają być kon-
tynuowane, pomimo nasilającej się 
krytyki ze strony różnych środowisk. 
obawy dotyczą rzeczywistych następstw 
obecnie wprowadzanych zmian, stawka 
jest bowiem wysoka – „jakość” młodego 
pokolenia. Gdy sięgniemy po wyniki 
badań analizujących skutki działań po-
przednich reformatorów, obawy te nie 
wydają się bezpodstawne. 

W toczące się nieustannie dyskusje 
o szkole znakomicie wpisuje się wy-
dawnictwo uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza pt. Dziecko w szkolnej 
rzeczywistości. Założony a rzeczywisty 
obraz edukacji elementarnej. Raport 
przygotowany przez pracowników 
naukowych uAM ukazuje efekty pra-
cy z najmłodszymi uczniami, a więc 
i to, jakie skutki przyniosły działania 
reformatorskie realizowane w ostatnich 
latach, a zapoczątkowane w 1999 roku. 
Warto się z nim zapoznać, by realnie 
spojrzeć na szanse powodzenia aktualnie 
wdrażanych zmian.

Raport pod redakcją Haliny Sowiń-
skiej to obraz pierwszych lat szkolnych 
tysięcy polskich uczniów. Raport równie 
interesujący, co przygnębiający w swej 
treści, zmuszający do głębokiej refleksji 
wszystkich tych, którzy czują się odpo-
wiedzialni za jakość wczesnych doświad-
czeń szkolnych dziecka, tak istotnych 
dla przebiegu jego dalszej kariery nie 
tylko szkolnej, ale i życiowej. 

Celem badań realizowanych 
w ramach projektu finansowanego przez 
MNiSW było ukazanie rzeczywistego 
obrazu edukacji elementarnej, przede 

H. sowińska (red.), Dziecko  
w szkolnej rzeczywistości. Założony 
a rzeczywisty obraz edukacji elemen-
tarnej
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wszystkim zaś sytuacji dziecka 
w przestrzeni edukacyjnej, tworzonej 
przez szkołę. Badania prowadzone 
były w latach 2008–2009 na terenie 
11 województw. ujawniły one stan 
organizacyjno-materialny polskich 
szkół, jakże istotny w kontekście 
założeń i szans realizacji obecnej 
reformy, szczególnie w klasach I–III 
szkoły podstawowej. Pozwoliły także 
ustalić zakres osiągnięć rozwojo-
wych dzieci kończących edukację 
wczesnoszkolną oraz pięciolatków 
przygotowujących się do wkrocze-
nia w progi szkoły, a także wskazać 
ich szkolne i środowiskowe uwa-
runkowania. Wyniki badań ujęto 
w cztery obszerne części, zakończone 
podsumowaniem i szczegółowymi 
wnioskami.

Pierwszą część raportu (Eduka-
cja elementarna po reformie polskiego 
systemu oświaty – kierunki zmian 
i warunki realizacji) otwiera tekst 
autorstwa Grażyny Rury i Michała 
Klichowskiego, zatytułowany Za-
łożenia programowo-organizacyjne 
reformy oświaty z 1999 roku w za-
kresie edukacji elementarnej. Jest to 
uporządkowany zbiór przypomnień 
na temat reform i prób naprawy 
polskiego systemu edukacji na prze-
strzeni lat, od okresu powojennego 
aż po reformę strukturalną w 1999 
roku i najnowszą, zapoczątkowaną 
w roku szkolnym 2009/2010. Au-
torzy analizują cele i podstawowe 
założenia kolejnych prób moderniza-
cji polskiej szkoły, poszukując jedno-

cześnie przyczyn ich niepowodzeń. 
Na uwagę zasługuje krytyczna ocena 
ostatnio zapowiadanych nowelizacji. 
Z niektórych już się wycofano, co 
dowodzi, że nacisk położony był 
głównie na tempo wprowadzanych 
zmian, niekoniecznie głębszy nad 
nimi namysł.

Kluczowym elementem zmian 
na poziomie wczesnej edukacji 
w 1999 roku uczyniono obligatoryj-
ne wprowadzenie koncepcji kształce-
nia zintegrowanego. Zdaniem auto-
rów, ze stworzonej szansy na lepszą 
organizację metodyczno-programo-
wą skorzystali tylko nieliczni, reflek-
syjnie myślący nauczyciele, większo-
ści z nich zachowanie wygodnego 
status quo nie pozwalało włączać się 
w budowanie nowego metodycz-
nego dyskursu. Niezbyt pomocne  
okazały się również oferowane na-
uczycielom liczne szkolenia, wśród 
których trudno byłoby dopatrzeć się 
form przybliżających nauczycielom 
ideę kształcenia zintegrowanego, 
uczących interpretować i realizować 
zapisy podstawy programowej, ra-
dzić sobie z nieprzystosowanymi do 
nowej koncepcji podręcznikami czy 
krytycznie analizować i oceniać po-
jawiające się lawinowo różne meto-
dyczne „obudowy” w postaci planów 
pracy, scenariuszy, konspektów i in. 
(s. 35–36). Problemy te towarzyszyły 
nauczycielom w następnych latach 
reformowania polskiej oświaty. 
Doszły do nich kolejne: dodatkowe 
obowiązki narzucane przez dyrek-

Dziecko w szkolnej rzeczywistości...
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torów, skrupulatnie rozliczanych 
z efektywności pracy placówki, tzw. 
„godziny karciane”, rozrastająca się 
w zastraszającym tempie biurokra-
cja, ciągłe zmiany podręczników, 
nieustanne przepełnienie zespołów 
klasowych, całkowicie niezrozumiałe 
w sytuacji niżu demograficznego. 
Wszystkie one spotykają się z dez-
aprobatą nauczycieli. Najbardziej 
jednak niepokojąca opinia, jaką 
wyrażają dziś nauczyciele, dotyczy 
jakości kształcenia w polskich szko-
łach, ich zdaniem – coraz gorszej  
(s. 48–49). 

W ścisłym związku z powyż-
szym pozostaje przygotowanie 
i organizacyjno-materialny stan 
polskich szkół. Badania przeprowa-
dzone w 107 szkołach dowodzą, iż 
reformatorskie zamysły ministerial-
nych urzędników „nie znajdują szans 
realizacji w codzienności szkolnej” 
(s. 67), jawiąc się jako działania fa-
sadowe i doraźne. Przytoczę jedynie 
niektóre – stwierdzone w badaniach 
– „rozminięcia się” urzędniczych po-
mysłów z realiami polskiej szkoły:

− postulat wszechstronnego, 
zindywidualizowanego kształcenia, 
zgodnego z potrzebami i możliwoś-
ciami dzieci, oraz równania szans 
edukacyjnych w obliczu przepeł-
nienia klas (szczególnie na terenach 
wielkomiejskich) (s. 66–68),

− zobowiązanie szkół do roz-
poznawania ryzyka występowania 
specyficznych trudności w uczeniu 
się już na pierwszym etapie eduka-

cyjnym w obliczu niepokojącego 
stanu zatrudnienia w szkołach 
specjalistów, w tym psychologów, 
i niewystarczających w przypadku 
wielu gmin środków na opłacenie 
nowych etatów (s. 56–59),

− postulat wyrównywania 
szans edukacyjnych, zapewnienia 
pomocy uczniom z różnymi zabu-
rzeniami w obliczu braku środków 
na prowadzenie w szkołach przez na-
uczyciela terapeutę specjalistycznych 
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
i delegowaniem odpowiedzialności 
za tę pomoc na nieprzygotowanych 
do jej udzielania nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej (s. 68–70),

− zobowiązanie szkół do za-
pewnienia dzieciom – poprzez dzia-
łalność świetlicy – zorganizowanej 
opieki wychowawczej i socjalnej 
w obliczu braku funduszy, w skali 
całego kraju, na ich funkcjonowanie, 
wyposażenie, a nawet etaty dla wy-
chowawców; dodatkowa bariera to 
sztywne godziny otwarcia świetlic, 
nieprzystające do zmieniających się 
godzin pracy i czasu zatrudnienia 
polskich rodziców, szczególnie z du-
żych miast (s. 60–63),

− postulat dbałości o kondy-
cję zdrowotną dziecka wobec braku 
warunków do realizacji tych zadań 
(s. 71–75).

Z tych, i wielu innych, powo-
dów podniesienie poziomu jakości 
kształcenia i wychowania staje się 
– przynajmniej w odniesieniu do 
klas I–III – wykonawczo ograniczo-
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ne (s. 68), stwierdzają poznańscy 
naukowcy, jeśli w ogóle realne. 

Przeprowadzone badania ujaw-
niły niewystarczające zaangażowanie 
nauczycieli w proces kreowania 
optymalnych warunków rozwoju 
najmłodszych uczniów. Dzieje się 
tak już na etapie wyboru programu 
– twierdzi Renata Michalak (Program 
nauczania w szkolnej rzeczywistości 
edukacji elementarnej). W edukacji 
wczesnoszkolnej powszechne jest 
stosowanie gotowych programów 
nauczania1, niedostosowanych do 
realiów pracy nauczyciela oraz ucz-
nia i jego potrzeb. Czy nauczyciele 
będą zatem tworzyć doskonalsze, 
autorskie programy, pozwalające 
kreować wartościową przestrzeń 
edukacyjną dla uczniów? Zdaniem 
autorki wiara ministerialnych urzęd-
ników w taki obrót sprawy wydaje 
się nieuzasadniona w sytuacji prze-
jawianej przez nauczycieli niechęci 
do opracowywania programów 
autorskich, w tym także profilaktycz-
no-wychowawczych, a nawet jedynie 
zmiany raz wybranego programu  
(s. 119–122).

Dokonana przez autorkę wni-
kliwa analiza dostępnych i wyko-
rzystywanych przez nauczycieli 
programów nauczania prowadzi 
do wniosku, że zdecydowana ich 

1 Znajomość tytułu i autora programu, 
z którym nauczyciel pracuje, już 
tak powszechna nie jest – tych 
podstawowych danych nie znało blisko 
69% badanych nauczycieli.

większość nie spełnia istotnych kry-
teriów integracji, m.in. treściowej, 
psychicznej, metodycznej. tych do-
brych – pisze R. Michalak – jest nie-
wiele, nauczycielom brakuje zatem 
rzetelnego narzędzia, drogowskazu, 
wspierającego ich w realizacji pod-
stawowych założeń kształcenia zinte-
growanego. Bolączką analizowanych 
programów jest nie tylko to, że ich 
autorzy rozwój dziecka sprowadzają 
głównie do rozwoju intelektualnego, 
ale na domiar złego postrzegają go 
„w kategoriach biernego przyswa-
jania i recepcji znaczeń, doprowa-
dzając co najwyżej do trenowania 
pamięci” (s. 111). Nie mogą zatem 
dziwić wyniki testów PISA, jeśli już 
od najwcześniejszych lat ćwiczymy 
naszych uczniów w zapamiętywaniu 
gotowych algorytmów i biegłym ich 
stosowaniu, kosztem działalności 
badawczej i poszukiwania niestan-
dardowych rozwiązań.

Zawartość treściowa większo-
ści programów wyraźnie promuje 
asocjacyjną strategię nauczania oraz 
odtwórczy, naśladowczy charakter 
zadań i czynności uczniów. W myśl 
takiego podejścia uczniowie w szkole 
mają zapamiętywać określone treści, 
a nie zmagać się z problemami, ćwi-
czyć pamięć (głównie mechaniczną), 
a nie umiejętność samodzielnego 
poszukiwania i odkrywania wiedzy, 
mają przyswajać obraz świata uka-
zywany przez nauczyciela (program, 
podręcznik), a nie konstruować 
osobiste jego rozumienie. tym-

Dziecko w szkolnej rzeczywistości...
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czasem „proces poznawania świata 
i tworzenia na jego temat wiedzy 
ma charakter konstrukcyjny, a nie 
receptywny. Podobny jest do dzia-
łania badacza, który tworzy na jego 
temat wciąż nowe hipotezy i teorie, 
poddając je nieustannym weryfika-
cjom i rekonstrukcjom” (s. 114).

W edukacji zintegrowanej, 
i nie tylko na tym etapie, od lat 
realizowany jest model nauczania 
po „śladzie nauczyciela”. Wielu 
nauczycieli klas I–III nie tworzy 
warunków do aktywnej edukacji 
– w różnych momentach procesu 
kształcenia uczeń pozostaje bierny 
lub skazywany jest na realizację 
form aktywności narzuconych przez 
nauczyciela (s. 147–148) – uważa 
R. Michalak (Poznawanie świa-
ta przyrody jako kontekst rozwoju 
kompetencji poznawczych trzeciokla-
sistów)2.Działalność badawcza ucz-
niów w kształceniu zintegrowanym 
jest praktycznie nieobecna, wciąż 
w niewystarczającym stopniu wyko-
rzystuje się walory pracy w grupach 
i uczenia się w bliskim kontakcie ze 
środowiskiem, poza murami szkoły. 
trudno także mówić o podmioto-
wości uczniów, wyzwalaniu poczucia 
sprawstwa i autentycznej aktywności 
2 Jedynie niespełna 5% spośród badanych 

trzecioklasistów ma duży zakres 
pozytywnych doświadczeń w zakresie 
organizowania  interaktywnego 
i zróżnicowanego środowiska uczenia 
się, w ogóle takie doświadczenia 
nie są udziałem ponad 28% dzieci  
(s. 149–150).

w sytuacji, gdy nauczyciele nie stwa-
rzają uczniom okazji do przejęcia 
odpowiedzialności i kontroli nad 
tym, co dzieje się podczas zajęć lub 
robią to bardzo rzadko (s. 151). 
Ponad połowa dzieci ma przeko-
nanie, że nauczyciel nie akceptuje 
uczniowskiego prawa do niezgadza-
nia się z jego poglądami (s. 286). 
Poczucie zależności od nauczyciela 
– stwierdza Halina Sowińska (Roz-
wój kompetencji społecznych dziecka 
na etapie edukacji wczesnoszkolnej) 
– jest wielkie; co trzecie dziecko już 
na etapie edukacji wczesnoszkolnej 
„przekonuje się, że odstępstwo od 
narzuconych przez nauczyciela reguł 
pracy i sposobu wykonania zadań 
i poleceń jest karane, a więc trzeba 
postępować zgodnie z jego instrukcją 
i wolą” (s. 286)3. 

Podążanie za nauczycielem i „po 
jego śladzie” ma liczne, negatywne 
implikacje. Narzuca prymat trady-
cyjnych metod pracy, bezpośredni 
bądź pośredni przekaz wiedzy od 
nauczyciela czy autora podręcznika 
wprost do głowy ucznia – niczym 
napełnianie mózgów przy użyciu 
magicznego lejka norymberskiego, 
opisanego przez Manfreda Spitze-
ra, w którego istnienie – jak się 
wydaje – wciąż wierzą nauczycie-
le4. Postulowane przez teoretyków 
3  Ponad połowa badanych trzecioklasistów 

nigdy w swej szkolnej karierze nie 
doświadczyła sytuacji podjęcia decyzji 
o realizacji zadania według własnego 
pomysłu (s. 547). 

4  M. Spitzer, Jak uczy się mózg, W.N. 



r
ec

en
zje

101

aktywne metody pracy z uczniem 
stanowią jedynie swego rodzaju 
ozdobnik, chwilowe urozmaicenie 
zajęć. Nie należy się dziwić, że clou 
zajęć zintegrowanych to nieśmier-
telna pogadanka i wypełnianie kart 
pracy. Komputer jest tu właściwie 
nieobecny. Praca z uczniami ma 
nadal charakter frontalny i indywi-
dualny, a mechanizmy uczenia się 
od rówieśników funkcjonują jedynie 
w nieformalnych relacjach dzieci  
(s. 294–295). 

Fizyczno-społecznym konteks-
tem rozwoju uczniów wciąż pozostaje 
klasa szkolna. Nauczyciele okazjonal-
nie korzystają z zasobów najbliższego 
środowiska, twierdzi Anna Basińska 
(Nauczyciel jako kreator aktywności 
dziecka w środowisku), koncentrując się 
na organizowaniu aktywności uczniów 
w kontakcie z podręcznikiem i mate-
riałami poglądowymi zastępującymi 
rzeczywistość. Prowadzi to, zdaniem 
autorki, do braku własnej aktywności 
koncepcyjnej uczniów i paraliżu inte-
lektualnego nauczycieli, którzy wiernie 
i bezrefleksyjnie realizują znajdujące się 
w przewodnikach metodycznych sce-
nariusze zajęć (s. 466–467), wierząc, że 
propozycje te najpełniej odpowiadają 
na potrzeby, oczekiwania i możliwości 
uczniów (s. 462).

Jakie konsekwencje dla rozwoju 
dziecka w młodszym wieku szkol-
nym ma tak rysująca się szkolna rze-
czywistość? Zapoznajcie się Państwo 
z szczegółowymi wynikami badań 

PWN, Warszawa 2011.

dotyczącymi kompetencji uczniów 
kończących etap wczesnej edukacji, 
opisanymi w drugiej części raportu. 
Jest nad czym myśleć.

uczniowie kończący edukację 
wczesnoszkolną nie opanowują 
wymaganych programem treści ma-
tematycznych w takim zakresie, by 
podołać wyzwaniom, jakie pojawią 
się w starszych klasach. Niewiele po-
nad 6% badanych dziesięciolatków 
przejawia wysoki poziom kompeten-
cji matematycznych, średni – nieco 
ponad 30%. Pozostała, dominująca 
grupa, to uczniowie o niskim po-
ziomie tych kompetencji. takie 
są efekty odtwórczego powielania 
prostych algorytmów przez trzy lata 
edukacji szkolnej i skupiania się 
wyłącznie na wypełnianiu kart pracy 
(Grażyna Rura i Michał Klichowski, 
Kompetencje matematyczne – założo-
ne sposoby kształtowania i dyskursy 
popkulturowe). 

trzecioklasiści nie opanowali 
podstaw ortografii i interpunkcji. 
Ich prace zawierają liczne błędy ję-
zykowe, charakterystyczne jest ubó-
stwo języka, nadużywanie określeń 
potocznych. Większość „nie uświa-
damia sobie istotnej różnicy między 
językiem mówionym a pisanym”  
(s. 193). W tekstach dominują wy-
powiedzi jednozdaniowe, z przewagą 
zdań pojedynczych, a próby rozbu-
dowania zdania czy skonstruowania 
dłuższej wypowiedzi często skutkują 
utratą kontroli nad poprawnością 
gramatyczną. uczniowie nie mają 

Dziecko w szkolnej rzeczywistości...
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przy tym utrwalonego nawyku 
samokontroli podczas pracy z teks-
tem, co nie może dziwić, skoro na-
uczyciele przypisują sobie wyłączne 
prawo do korygowania błędów ucz-
niowskich (s. 202) (Kinga Kuszak, 
Kompetencje językowe uczniów klas 
młodszych szkoły podstawowej). 

Z kolei badanie kompetencji 
emocjonalnych uczniów kończących 
edukację wczesnoszkolną ujawnia 
braki w zakresie świadomości wystę-
powania emocji złożonych – blisko 
60% uczniów ma np. problemy 
z rozpoznawaniem uczuć związanych 
z doznawaniem dumy i zadowole-
nia z siebie. Można przypuszczać, 
iż szkoła zbyt rzadko i zbyt małej 
liczbie dzieci pozwala na odnoszenie 
sukcesów, a co za tym idzie – nie 
sprzyja doznawaniu takich uczuć. 
Znacznie częściej jest to miejsce ko-
jarzące się z doznawaniem porażki, 
które to uczucie zostało rozpoznane 
i trafnie opisane przez 79% uczniów 
(s. 261). Niepokojącym faktem jest 
stwierdzona w badaniach nieumie-
jętność konstruktywnego radzenia 
sobie przez uczniów w sytuacjach 
konfliktowych – rzadko w tej sytu-
acji podejmują oni próby rozmowy 
i negocjacji, sporadycznie wycofują 
się z konfliktu, nie szukają też 
wsparcia u dorosłych. Dla 42% ba-
danych dzieci podstawowy sposób 
rozwiązania konfliktu stanowią: es-
kalacja walki i zachowania agresywne  
(s. 262–263). W toku badań stwier-
dzono ponadto, że najniższy poziom 

kompetencji emocjonalnych dotyczy 
uczniów szkół położonych w dużych 
miastach, co m.in. ma związek z li-
czebnością klas – najkorzystniejsze 
warunki do rozwoju tych kompe-
tencji stwarzają klasy liczące poniżej 
20 uczniów (Klaudia Mikołajczyk, 
Kompetencje emocjonalne dziecka w 
późnej fazie dzieciństwa). 

Raport Dziecko w szkolnej rze-
czywistości... podejmuje też problemy 
edukacji najmłodszych. o sytuacji 
przedszkoli i edukacji małego dzie-
cka pisze Kinga Kuszak w rozdziale 
pt. Zmiany w edukacji przedszkolnej 
jako warunek podniesienia jakości 
życia dzieci. W 1999 roku eduka-
cja przedszkolna „pozostała poza 
zakresem zainteresowań i działań 
ministerstwa” (s. 82). Kolejne lata 
nie przyniosły zasadniczych zmian 
– działania wspierające przedszkola 
są wciąż niewystarczające pomimo 
rosnącej liczby inicjatyw mających 
służyć upowszechnianiu edukacji 
na tym szczeblu oraz pomimo 
stworzonych podstaw prawnych do 
powoływania alternatywnych form 
wychowania przedszkolnego (rozpo-
rządzenie MEN z 2008 roku), a na-
wet spełniania rocznego obowiązko-
wego przygotowania do szkoły poza 
przedszkolem (nauczanie domowe). 
„W dalszym ciągu droga do przed-
szkola wysokiej jakości wymaga po-
konania wielu przeszkód, a kierunek 
podejmowanych działań ciągle nie 
jest jednoznacznie określony” (s. 96) 
– konstatuje autorka.
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omówieniu wyników badań 
dotyczących stopnia przygotowania 
dziecka pięcioletniego do przekro-
czenia progu szkolnego poświęcona 
została trzecia część raportu. Wszyst-
kie analizy, podobnie jak w części 
drugiej, poprzedzono teoretycznymi 
rozważaniami, które uczyniono 
punktem odniesienia dla formu-
łowanych wniosków, dotyczących 
kolejno: motorycznych sprawności 
pięciolatków (E. lewandowska, 
Poziom rozwoju sprawności moto-
rycznych dzieci pięcioletnich), ich 
kompetencji poznawczych (J. An-
drzejewska, Kompetencje poznawcze 
dzieci pięcioletnich), emocjonalnych 
(B. Grzeszkiewicz, Kompetencje 
emocjonalne dzieci pięcioletnich) 
oraz społecznych (J. lubowiecka, 
Kompetencje społeczne dzieci w sytu-
acjach edukacyjnych w przedszkolu). 
tę część książki zamyka opis badań 
prowadzonych wśród nauczycieli 
przedszkoli, którzy w większości 
– co warto podkreślić – reprezentują 
wyzwalający styl pracy z dziećmi (t. 
Parczewska, Strategie stosowane przez 
przedszkole w realizacji jego funkcji 
i zadań edukacyjnych). trzeba zapo-
znać się z tymi artykułami – obo-
wiązek szkolny dla sześciolatków to 
wciąż aktualny temat.

Zachęcam Państwa także do 
przeczytania tekstów zamieszczonych 
w czwartej części raportu, a dotyczą-
cych szkolnych i środowiskowych 
determinantów indywidualnego 
rozwoju dziecka na poziomie eduka-

cji elementarnej. Niezwykle ciekawe 
to analizy i refleksje, w których idee 
konstruktywizmu uczyniono teore-
tycznym kontekstem dokonywanych 
interpretacji. Jednym z niezwykle 
istotnych obszarów działań nauczy-
ciela, mającym szerokie konsekwen-
cje dla rozwoju ucznia, jest przyjęta 
przez niego strategia oceniania. 
Zagadnienie to podejmują Elżbieta 
Misiorna i Renata Michalak (Oce-
nianie jako mechanizm wspierania 
rozwoju dziecka. Mit czy rzeczywi-
stość). Badania ujawniły, że nauczy-
cielskie strategie oceniania w nikłym 
stopniu sprzyjają rozwojowi dziecka, 
a dla wielu mogą być nawet blokadą 
rozwojową. Wiąże się to, zdaniem 
autorek, z nierozumieniem istoty 
oceniania wspierającego rozwój, czy 
też brakiem świadomości jego war-
tości i celów. „Doświadczana przez 
dzieci strategia oceniania pozwala im 
dostrzec, że w szkole toczy się gra, 
w której najwyższą stawką są oceny 
i różne jej substytuty. Jednocześnie 
grą tą rządzą narzucone, twarde i nie-
zmienne zasady” (s. 443–444).

ocena koncentruje się przede 
wszystkim na poznawczym, typowo 
szkolnym funkcjonowaniu ucznia, 
niezmiernie rzadko uwzględniając 
jego społeczny i emocjonalny aspekt. 
Szkolne ocenianie dotyczy najczęściej 
stopnia opanowania treści programo-
wych, a stawiane uczniom wymagania 
podporządkowane są jedynie stan-
dardom zewnętrznym. Nauczyciele 
koncentrują się głównie na efekcie 

Dziecko w szkolnej rzeczywistości...
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finalnym, pomijając zaangażowanie 
i wysiłek dziecka, jego sposób rozu-
mowania, nakład i stosowane strategie 
pracy, samopoczucie, pomysłowość 
i in. Co więcej, nauczyciele wyłącznie 
sobie przypisują prawo dokonywania 
oceny – niezmiernie rzadko włączają 
uczniów w proces oceniania i ewalu-
acji zajęć. W stosowanych strategiach 
całkowicie pomija się osobistą wiedzę 
dziecka, postrzeganą jako „małowar-
tościowy zbiór potocznych doświad-
czeń” (s. 447). Pomimo wprowadzenia 
oceny opisowej nauczyciele wciąż 
odwołują się do filozofii oceniania 
cyfrowego. Niepokojący jest także 
fakt, że mechanicznie akceptują goto-
we formy wyrażania oceny opisowej, 
znalezione w sieci lub innych źródłach. 
taka „uniwersalna” ocena opisowa 
przestaje mieć wartość informacyjną 
dla konkretnego ucznia. 

W raporcie znajdziemy też 
szczegółową analizę szkolnej sytuacji 
dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym też dzie-
ci zdolnych i uzdolnionych (H. 
Krauze-Sikorska, Praca z dziećmi 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
i jej implikacje dla ich rozwoju). to 
kolejny obszar pracy szkoły wyma-
gający zasadniczych zmian i działań 
naprawczych. 

W kontekście doniesień po-
znańskich badaczy i ciągłości od-
działywań edukacyjnych, których 
gwarantem powinna być szkoła, 
warto zadać pytanie, na ile kom-
petencje i doświadczenia zdobyte 

przez uczniów w pierwszym etapie 
edukacji pozwolą im pomyślnie 
podejmować kolejne nowe wy-
zwania? odpowiada na nie Renata 
Michalak w rozdziale pt. Dziecko 
u progu edukacji przedmiotowej, 
kończącym ostatnią część raportu. 
„Dzieci przekraczają próg między 
edukacją zintegrowaną a przedmio-
tową z niewielkim bagażem cen-
nych kompetencji warunkujących 
ich dobrą i efektywną adaptację”  
(s. 542). Wynika to przede wszystkim 
z przyjętej i dominującej w szkolnej 
rzeczywistości badanych uczniów 
transmisyjnej ideologii edukacyj-
nej, przejawiającej się w sposobie 
projektowania, realizacji i ewaluacji 
procesu edukacyjnego. Nauczyciel 
jest tu dostarczycielem gotowych 
znaczeń, uczniowie – biernymi ich 
odbiorcami. Polska szkoła wciąż 
zamknięta jest na myśl konstrukty-
wistyczną, akcentującą konieczność 
rozwijania umiejętności interpreto-
wania i negocjowania znaczeń. tym 
samym znacząco ogranicza szanse 
nabywania wielu cennych doświad-
czeń edukacyjnych, warunkujących 
samodzielność i twórczość ucznia, 
jego wiarę we własne możliwości  
(s. 545). Model kształcenia oparty na 
korzystaniu z różnych środków i źró-
deł informacji – stwierdza autorka 
– zróżnicowaniu metod i form pracy, 
wyzwalających różnorodną działal-
ność badawczą, gdzie dziecko stawia 
hipotezy i praktycznie je weryfikuje, 
poszukuje informacji i odpowiedzi 
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na nurtujące je pytania, dzieli się 
własnym rozumieniem i spostrze-
ganiem faktów, korzysta z osobistej 
wiedzy i uprzednich doświadczeń, 
jest nadal pobożnym życzeniem 
i zapewne nieprędko doczeka się 
praktycznej realizacji (s. 549). Mo-
del, w którego centrum znajdzie się 
uczeń, jego wielostronna aktywność 
i indywidualny rozwój. 

Książkę kończą pogłębione 
refleksje zespołu autorów nad wy-
nikami przeprowadzonych badań, 
niestety – poza małymi wyjątkami 
– mało optymistyczne. „Analiza 
podejmowanych przez szkołę działań 
wskazuje, że idee i założenia reformy 
nie znalazły (...) odzwierciedlenia 
w praktyce edukacyjnej” (s. 479). 
Wsłuchując się w opinie dotyczą-
ce najnowszych zmian w polskiej 
szkole, trudno oprzeć się wrażeniu, 
że ich efekty nie będą znacząco 
odmienne.  

Zachęcam Państwa do prze-
czytania raportu Dziecko w szkolnej 
rzeczywistości... Jeśli uda się pokonać 
bariery w dostępie do książki (nie jest 
tania, ani też łatwa do zdobycia), jej 
lektura nie będzie czasem straconym. 
Poza zapoznaniem się z przykładami 
niebanalnych, starannie przemyśla-
nych zadań rozwiązywanych w toku 
badań przez uczniów oraz pogłę-
bioną analizą uzyskanych wyników, 
dla wielu nauczycieli może być 
ona cennym źródłem, przystępnie 
podanej, najnowszej wiedzy peda-
gogiczno-psychologicznej. to duży 

walor omawianej publikacji. Autorzy 
podjęli się przybliżenia nauczycie-
lom myśli konstruktywistycznej; jej 
droga do polskich szkół i umysłów 
nauczycieli wydaje się jeszcze bardzo 
daleka. 

Mimo deklarowanych zmian 
w sposobach organizowania warun-
ków rozwoju edukacyjnego uczniów 
w naszych szkołach nadal „dominuje 
przekazowy, mało atrakcyjny, za-
mknięty na doświadczenia dziecka 
i oparty na władzy nauczyciela 
model edukacji” (s. 150). Przepro-
wadzone badania pokazują, że  
„w szkole nie dokonują się oczeki-
wane zmiany ani w zakresie jakości 
nauczania, ani w obrębie stosunków 
społecznych między różnymi pod-
miotami uczestniczącymi w edukacji 
dziecka, ani nawet warunków or-
ganizacyjnych. Przeciwnie, nasilają 
się na dużą skalę różnorodne nowe, 
niekorzystne, zagrażające rozwojowi 
dziecka, zjawiska i procesy, z którymi 
szkoła i nauczyciel sobie nie radzą” 
(s. 560).

Do raportu pod redakcją pro-
fesor Haliny Sowińskiej powin-
ni więc sięgnąć wszyscy, których 
poruszają sprawy polskiej szkoły, 
w szczególności zaś jakości pierw-
szych doświadczeń edukacyjnych 
uczniów. Jestem przekonana, że 
warto zapoznać się z zamieszczo-
nymi tu wynikami badań, a trzeba 
głęboko się nimi przejąć. Dotyczy 
to nie tylko nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej i dyrektorów szkół, 

Dziecko w szkolnej rzeczywistości...



r
ec

en
zj

e

106

ale też, a może przede wszystkim, 
urzędników oświatowych szczebla 
centralnego i lokalnego. to wciąż 
ich decyzje zmieniają polską szkołę, 
pomimo wieloletnich dążeń do jej 
demokratyzacji i uczynienia przed-
miotem wspólnej troski środowiska, 
w którym funkcjonuje. 

Wśród odbiorców książki po-
winni też znaleźć się nauczyciele 
akademiccy i studenci specjalno-
ści przygotowujących do pracy 
z dzieckiem, dobre lub złe nawyki 

H. Sowińska (red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, 
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 593.

zaczynają się bowiem na etapie 
kształcenia. „Nauczyciele małych 
uczniów są źle przygotowywani do 
zawodu” (s. 561) – to jeden z istot-
nych wniosków płynących z raportu. 
Czy nowe standardy poprawią jakość 
kształcenia nauczycieli? Szeroka kry-
tyka nowego rozporządzenia w śro-
dowisku akademickim każe wątpić 
w naprawczą moc tego projektu. 

dr Dorota szumna
UR, pCEN Rzeszów

Jaki potencjał ma dziedzictwo 
kulturowe, jeśli potraktujemy je 
jako kontekst nauczania? Co łączy 
edukację rozwijającą kluczowe 
kompetencje u uczniów i edukację 
na rzecz dziedzictwa kulturowego? 
Jakie metody powinni stosować 
nauczyciele, którzy zdecydowa-
liby się uczyć z nastawieniem na 
rozwój kluczowych kompetencji 

Nabywanie kluczowych kompeten-
cji poprzez edukację na rzecz dzie-
dzictwa kulturowego – podręcznik 
projektu „Aqueduct”
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u uczniów? Jakie warunki orga-
nizacyjne sprzyjają edukacji roz-
wijającej kluczowe kompetencje? 
odpowiedzi na te i wiele innych 
pytań oraz kilkadziesiąt przy-
kładów dobrych praktyk znajdą 
Państwo w podręczniku projektu 
„Aqueduct” pt. Nabywanie kluczo-
wych kompetencji poprzez edukację 
na rzecz dziedzictwa kulturowego. 
Zarówno projekt „Aqueduct”, jak 
i podręcznik, koncentrując się na 
rozwijaniu u uczniów kluczowych 
kompetencji w kontekście dzie-
dzictwa kulturowego, realizują 
założenia Strategii lizbońskiej. 
Podręcznik został przygotowany 
w kilku językach: angielskim, 
włoskim, polskim, niemieckim, 
francuskim, rumuńskim i holen-
derskim. opublikowano książki 
w języku angielskim i włoskim, 
pozostałe wersje, w tym polska, 
są dostępne w postaci cyfrowej 
na stronie: www.the-aqueduct.
eu. Polską wersję można również 
pobrać ze strony Małopolskiego 
Instytutu Kultury: www.mik.
krakow.pl. 

tempo zmian we współczes-
nym świecie ma ogromny wpływ 
na edukację i powinno być przez 
nią uwzględniane, a nauczanie 
rozwijające kompetencje tym zmia-
nom odpowiada. Christa Bauer, 
nauczycielka, metodyczka i doradca 
metodyczny z Pädagogische Hoch-
schule Steiermark w Grazu (part-
ner projektu z Austrii) w jednym 

z newsletterów przygotowanych 
w ramach „Aqueductu” podkre-
ślała: „Przez kilka stuleci edukacja 
opierała się na modelu polegającym 
na dostarczaniu uczniom wiedzy. 
uczeń przychodził do szkoły, by od 
nauczyciela dowiedzieć się czegoś 
istotnego. Nauczyciel wykładał, wy-
magał przyswojenia i opanowania 
zadanego materiału. Nie zwracano 
uwagi na sam proces uczenia się. 
(…) obecnie obserwuje się zmiany 
na wielu płaszczyznach. (…) Edu-
kacja nie powinna koncentrować 
się tylko na przekazywaniu wiedzy, 
lecz na najbardziej efektywnym 
rozwijaniu talentów i zdolności. 
Szkolnictwo powinno wspomagać 
rozwój osobisty i wzmacniać indy-
widualne predyspozycje uczniów”. 
Doskonałym środowiskiem do 
wprowadzenia tego typu technik 
edukacyjnych jest dziedzictwo kul-
turowe, które może inspirować do 
poznawania nie tylko historii, ale 
także biologii, matematyki, fizyki 
– przedmiotów niekojarzących się 
z zabytkami.  

Projekt „Aqueduct” 

W 2009 roku Małopolski In-
stytut Kultury, instytucja kultury 
Województwa Małopolskiego, 
rozpoczął międzynarodową współ-
pracę w projekcie „Aqueduct”, 
realizowanym w ramach Programu 
Comenius, w obszarze Działania 

Nabywanie kluczowych kompetencji...
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Wielostronne. Partnerami projek-
tu było dziewięć instytucji eduka-
cyjnych i kulturowych z siedmiu 
państw europejskich. ogólnym 
celem projektu było umożliwienie 
i ułatwienie uczniom rozwijania 
kluczowych kompetencji poprzez 
edukację prowadzoną w środo-
wisku dziedzictwa kulturowego. 
W praktyce chodziło o budowanie 
umiejętności nauczycieli w zakresie 
nauczania kompetencji w kontek-
ście dziedzictwa kulturowego. Stąd 
pomysł, aby w projekcie wzięły 
udział znaczące instytucje zajmu-
jące się dziedzictwem kulturowym 
i edukacją. Instytucje kultury re-
prezentowały: landcommanderij 
Alden Biesen – koordynator pro-
jektu (Belgia), Małopolski Instytut 
Kultury (Polska), transylvania 
trust Foundation (Rumunia), 
Istituto per i Beni Artistici, Cul-
turali e Naturali, Emilia-Romagna 
(Włochy), Centre de Culture Eu-
ropéenne – Abbaye Royale Saint-
Jean d’Angély (Francja). Wielkim 
wsparciem merytorycznym służyły 
uniwersytety i instytucje pedago-
giczne: Katholieke Hogeschool 
leuven (Belgia), uniwersytet 
PlAto w lejdzie (Holandia), 
uniwersytet Babeş-Bolyai (Rumu-
nia) oraz Pädagogische Hochschu-
le Steiermark (Austria). 

Pomimo świadomości ograni-
czeń, wynikających ze sposobów 
funkcjonowania systemów edu-
kacyjnych poszczególnych państw, 

partnerzy projektu byli i są prze-
konani, że należy rozwijać formy 
współpracy pomiędzy instytucjami 
kultury i szkołami, ponieważ 
oprócz wymienionych już głów-
nych celów projektu, jakimi były: 
ułatwienie uczniom nabywania 
kompetencji w szkołach poprzez 
edukację na rzecz dziedzictwa, 
budowanie umiejętności nauczy-
cieli w zakresie edukacji zoriento-
wanej na nabywanie kompetencji 
w kontekście dziedzictwa, projekt 
miał także na celu wyprowadzenie 
uczenia się przez całe życie poza 
szkolną klasę i zaangażowanie 
w proces edukacji osób i instytucji 
działających w obszarach kultury 
i dziedzictwa, wywodzących się 
z lokalnych czy regionalnych spo-
łeczności. takie podejście zakłada 
szersze włączenie się społeczeństwa 
w procesy nauczania i przyczynia 
się do społecznej spójności, ak-
tywnego obywatelstwa i dialogu 
międzykulturowego. Podręcznik 
projektu „Aqueduct” zawiera kon-
kretne przykłady współpracy szkół 
i instytucji kultury. Może być nie 
tylko merytorycznym źródłem 
opisującym techniki nauczania 
zorientowanego na nabywanie 
kompetencji oraz narzędzia po-
zwalające ocenić efektywność tego 
typu metod, a także inspiracją, 
dzięki przeprowadzonym i opi-
sanym projektom pilotażowym 
i dobrym praktykom. 
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Podręcznik „Aqueductu”

Podręcznik projektu „Aque-
duct”, będący podsumowaniem 
dwuletniej pracy partnerów, jest 
skierowany nie tylko do nauczy-
cieli, ale także do metodyków 
nauczania, studentów kierunków 
pedagogicznych oraz autorów 
programów edukacyjnych w orga-
nizacjach zajmujących się promo-
waniem dziedzictwa. Publikacja 
jest podzielona na cztery części. 
W pierwszej opisano główne za-
łożenia projektu i jego partnerów, 
drugi przedstawia metodologię 
projektu. Scharakteryzowano tu-
taj edukację na rzecz dziedzictwa, 
edukację w oparciu o kluczowe 
kompetencje i pięć możliwych 
metod pracy odpowiadających 
założeniom projektu. trzecia część 
– praktyczna – zawiera opisy dzie-
więciu projektów pilotażowych 
zrealizowanych w ramach „Aque-
ductu” i trzydziestu jeden dobrych 
praktyk. Projekty pilotażowe to 
przykłady przekształcania teorii 
w praktykę. ostatnia część to opis 
narzędzi pomagających kontrolo-
wać pracę i postępy oraz pozwa-
lających ocenić, na ile w danym 
projekcie udało się sprostać wyma-
ganiom „Aqueductu”. Ewaluacja 
postępów nauczania jest trudnym 
zagadnieniem w nauczaniu kom-
petencyjnym. Proponowane na-
rzędzia oceny, zarówno projektów 
edukacyjnych, jak i ich rezultatów, 

stanowią jedynie propozycję, są 
interesującym głosem sugerującym 
sposoby oceny działań realizowa-
nych w środowisku szkolnym.  

Dlaczego kluczowe kom-
petencje i dziedzictwo 
kulturowe?

W części podręcznika poświę-
conej edukacji na rzecz dziedzictwa 
kulturowego i edukacji skoncentro-
wanej na nabywaniu kluczowych 
kompetencji, autorzy podręcznika 
wyjaśnili, dlaczego dziedzictwo 
kulturowe jest tak doskonałym 
środowiskiem ułatwiającym roz-
wijanie kluczowych kompetencji. 
Ale zanim przejdziemy do pojęcia 
i rozumienia dziedzictwa w duchu 
„Aqueductu”, należy wspomnieć, 
że projekt koncentruje się na tzw. 
przekrojowych kluczowych kom-
petencjach: umiejętności uczenia 
się, kompetencjach społecznych 
i obywatelskich, inicjatywności 
i przedsiębiorczości oraz świadomo-
ści i ekspresji kulturowej. Według 
definicji kompetencje to połącze-
nie umiejętności, wiedzy i postaw 
niezbędnych do realizacji zamie-
rzonych działań. W podręczniku 
czytamy: „W  potocznym języku 
można powiedzieć, że ważne jest nie 
tylko to, co wiemy, ale także – co 
istotniejsze – jak potrafimy tę wie-
dzę wykorzystać oraz czy umiemy 
rozwijać nasze umiejętności”(s. 17). 

Nabywanie kluczowych kompetencji...
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W rozdziale poświęconym meto-
dologii scharakteryzowano także 
główne cechy nauczania w oparciu 
o kompetencje, to m.in.: znaczące 
konteksty, podejście multidyscypli-
narne, uczenie się konstruktywne, 
wspólne, interaktywne, refleksyj-
ne, osobiste. tym inspirującym 
kontekstem umożliwiającym do-
świadczanie, aktywne odkrywa-
nie, rozwój osobisty ucznia, jest, 
zdaniem partnerów „Aqueductu”, 
dziedzictwo kulturowe. 

Dziedzictwo to dobra ma-
terialne, kulturowe, ale także 
naturalne i niematerialne. Dzie-
dzictwo jest nośnikiem pamięci, 
pozwala wejść w osobistą relację 
z przedmiotami i przestrzenią życia 
codziennego przeszłych pokoleń, 
dowiedzieć się, w jaki sposób lu-
dzie myśleli o sobie, wspólnocie 
w której żyli, w jaki sposób rozu-
mieli świat. W myśleniu o dziedzi-
ctwie można zaobserwować pewne 
zmiany: „poprzednio traktowano 
je jako coś, co trzeba wyłącznie 
chronić, obecnie coraz częściej 
kładzie się nacisk na jego kon-
kretne zastosowania w edukacji. 
W podejściu tym dziedzictwo jest 
uważane za coś mającego wartość 
samo w sobie, ale równocześnie 
posiadającego wartość dodatkową, 
jako że może służyć innym celom 
społecznym, na przykład tworze-
niu zdrowego i inspirującego śro-
dowiska, które sprzyja ludzkiemu 
samopoczuciu i podwyższa jakość 

życia kulturalnego oraz procesów 
ludzkich będących jego częścią, 
takich jak uczenie się, rozwój, 
komunikacja”(s. 14). Dla edukacji 
ma ono dodatkową wartość. ob-
cowanie z nim inspiruje i zachęca 
młodzież do poszukiwań. Poprzez 
naukę o dziedzictwie uczniowie 
zdobywają doświadczenia, dzięki 
którym mogą się wiele nauczyć 
w ogóle. I tutaj znajdujemy punkty 
łączące edukację na rzecz dzie-
dzictwa z edukacją rozwijającą 
kluczowe kompetencje: „uczenie 
się i nauczanie w oparciu o kom-
petencje nie mogą się odbywać 
w ramach tradycyjnych sytuacji 
dydaktycznych. Podejście to wy-
wodzi się z przekonania, że ludzie 
uczą się poprzez doświadczanie 
i odkrywanie, co bezpośrednio de-
terminuje sposób nauczania. Stąd 
wniosek, że uczniowie muszą być 
aktywnie zaangażowani w proces 
uczenia się. osiągają najlepsze 
wyniki, jeśli uczą się w znaczących 
kontekstach, poprzez współpracę 
i współdziałanie z sobą oraz na-
wiązując relacje z otoczeniem. (…) 
oczywiście nie oznacza to odejścia 
od tradycyjnego nauczania, lecz 
podkreśla konieczność prowadze-
nia go w sposób odpowiadający po-
trzebom uczniów, nie zaniedbując 
przy tym obowiązku ukazywania 
im nowych horyzontów i punk-
tów widzenia oraz rozbudzania 
entuzjazmu dla zjawisk, o których 
wcześniej nie słyszeli”(s. 17). 
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Metody

Autorzy książki w części poświę-
conej metodyce przedstawili cztery 
różne style uczenia się i konkretne 
metody pracy ułatwiające rozwój 
kompetencji u uczniów. W podręcz-
niku wymieniono ich pięć: opowieść 
wychowawcza, kontrolowane (wspo-
magane) odkrywanie, uczenie się po-
przez działanie, uczenie się poprzez 
współpracę, uczenie się w oparciu 
o dany problem. W sposób najbar-
dziej szczegółowy opisano opowieść 
wychowawczą, zdaniem autorów 
to ona spełnia większość kryteriów 
nauczania w oparciu o kompetencje. 
Pod koniec podrozdziałów pojawia 
się informacja odsyłająca do opisów 
projektów pilotażowych, w których 
można odnaleźć elementy poszcze-
gólnych metod.  

Sposoby podejścia do przed-
miotu nauczania można zmie-
niać, dobierać, korygować, ale 
w procesie edukacyjnym nie może 
zabraknąć: motywacji (zarówno 
u uczniów, jak i u nauczycieli), 
kontekstu umożliwiającego naukę 
i odkrycia oraz czasu na refleksję.

Jako instytucja kultury współ-
pracująca z nauczycielami od wielu 
lat przy konkursie plastycznym 
„Skarby Małopolski” mamy świa-
domość, jak ważna jest motywacja 
samych nauczycieli. Co roku, w ra-
mach wspomnianego konkursu, or-
ganizujemy warsztaty dla nauczy-
cieli, podczas których prezentujemy 

różnorodne metody pracy z dziedzi-
ctwem kulturowym. W ramach pro-
jektu „Aqueduct” zorganizowaliśmy 
także szkolenie dla nauczycieli, 
w którym staraliśmy się przekonać, 
że lokalne dziedzictwo kulturowe 
z powodzeniem może być wyko-
rzystane w edukacji przedmiotowej, 
z włączeniem takich przedmiotów 
jak matematyka czy fizyka. Mimo 
świadomości pewnych ograniczeń, 
jakie narzuca nauczycielom polska 
szkoła – trudności z „wyprowa-
dzeniem” nauki poza mury szkoły, 
namawiamy nauczycieli do współ-
pracy z muzeami, instytucjami 
kultury. Podkreślamy, jak ważna 
w poznawaniu dziedzictwa jest 
rola nauczyciela, który wspomaga 
odkrywanie, daje uczniom czas na 
refleksję i dyskusję. I właśnie czas 
na rozmowę, przekazanie metod 
i narzędzi badania rzeczywistości, 
jakimi dysponuje dziedzina nauki 
reprezentowana przez nauczyciela, 
to najważniejsze komponenty na-
uczania kompetencyjnego. Dzięki 
umiejętności segregowania i wery-
fikacji informacji oraz znajdywania 
powiązań pomiędzy elementami 
obejmującymi wiedzę z różnych 
dziedzin, uczeń zdobywa to, co 
jest najważniejsze w współczesnym 
życiu, czyli umiejętność uczenia 
się, opartą na krytycznej analizie 
danych i racjonalnych metodach 
opisu rzeczywistości. Kolejnym 
elementem, nieraz trudnym do 
wprowadzenia w życie, jest podej-

Nabywanie kluczowych kompetencji...
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ście do ucznia z szacunkiem dla 
jego pytań i wątpliwości. Poważ-
ne potraktowanie nawet bardzo 
buntowniczej postawy i rozmowa 
na ten temat z uczniem, prowadzi 
do uświadomienia rzeczywistego 
znaczenia stawianego przez ucznia 
problemu, co daje dobre rezultaty 
wychowawcze i edukacyjne. Nie na-
leży obawiać się nawet najbardziej 
prowokacyjnych pytań, łatwo je 
zdemaskować, gdy są tylko prowo-
kacją, a jeśli rzeczywiście dotykają 
istoty problemu, stają się znaczącym 
przyczynkiem do dokonywanych 
przez uczniów odkryć.

Podręcznik „Aqueductu” pre-
zentuje przykłady projektów eduka-
cyjnych z całej Europy, w tym także 
polskie, wykorzystujące nowoczes-
ne metody edukacyjne. Skupiając 
się na kluczowych kompetencjach 
w kontekście dziedzictwa kulturo-
wego, autorzy proponują rozwiąza-
nia, które ułatwiają realizację wielu 
elementów podstawy programowej 
w zakresie merytorycznym, a jed-
nocześnie pozwalają działać w jej 
duchu, realizując takie postulaty jak 
kształtowanie postaw i budowanie 
systemu wartości oraz tożsamości 
kulturowej uczniów. Doskonałym 
pretekstem do realizacji opisanych 
w podręczniku technik edukacyj-

nych jest obowiązkowa w gimna-
zjum metoda projektu, w której 
ramach można wykorzystać wiele 
z prezentowanych przykładów.  

Katarzyna Dzigańska jest 
pracownikiem Małopolskiego 

Instytutu Kultury w Krakowie. 
Koordynator konkursu 

plastycznego „Skarby 
Małopolski”, towarzyszącego 

Małopolskim Dniom 
Dziedzictwa Kulturowego. 

W latach 2009–2011 
koordynator projektu 

„Aqueduct”, poświęconego 
rozwijaniu kluczowych 

kompetencji poprzez edukację 
na rzecz dziedzictwa 

kulturowego. 
marcin Klag zajmuje się 

projektowaniem komunikacji 
wizualnej oraz książek, ale 
w polu jego zainteresowań 

leżą również tematy związane 
z dziedzictwem kulturowym. 

Przez wiele lat związany 
z Małopolskim Instytutem 

Kultury, bierze udział 
w pracach merytorycznych 

Instytutu oraz w wielu 
projektach edukacyjnych, 

między innymi w projekcie 
„Aqueduct”.

Jaap Van Lackerveld, Ingrid Gussen (red.), Nabywanie kluczowych kompetencji poprzez edukację na rzecz 
dziedzictwa kulturowego, Lies Kerkhofs, Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen 2012, s. 136

http://mik.krakow.pl/2011/12/14/nowa-publikacja-%E2%80%93-podrecznik-projektu-aqueduct/
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Już w okresie niewoli narodowej 
nauczyciele polscy nie ograniczali 
swojej działalności do murów szkoły. 
Na miarę istniejących możliwości 
prowadzili działalność społecz-
ną i kulturalną w środowiskach 
lokalnych. ta działalność została 
zintensyfikowana po odzyskaniu nie-
podległości przez Polskę w 1918 r. 
W zbiorowej pamięci mieszkańców 
wielu miast, miasteczek i wiosek 
przez długie lata funkcjonowały 
wspomnienia o pedagogach, którzy 
z wielkim oddaniem starali się wy-
eliminować zapóźnienia oświatowe 

społeczeństwa polskiego będące 
spuścizną rozbiorów. Niestety, na 
skutek upływu czasu, praca i sylwetki 
wielu wspaniałych nauczycieli tam-
tych czasów ulegają zapomnieniu. 
Stąd z wielkim uznaniem należy 
przyjąć prezentowaną książkę autor-
stwa dr Iwony Pałgan, dziekan Wy-
działu Nauk Społecznych w Wyższej 
Szkole Nauk Społecznych i tech-
nicznych w Radomiu, dotyczącą 
twórczości pisarskiej nauczycieli 
radomskich szkół średnich okresu 
międzywojennego, która ocala od 
zapomnienia twórczość i sylwetki 
wielu znakomitych pedagogów 
tamtego okresu. 

omawiana książka składa się 
z trzech rozdziałów. W rozdziale 
pierwszym Autorka ukazuje troskę 
społeczeństwa i władz Radomia o or-
ganizację szkolnictwa. Już podczas 
pierwszej wojny światowej założony 
w 1915 r. Komitet obywatelski 
powołał Komisję Szkolną Ziemi 
Radomskiej, która zreformowała 
szkoły powszechne oraz zreorgani-
zowała prywatne szkoły średnie. Po 
zakończeniu wojny zaczęto tworzyć 
szkoły zawodowe. Czytelnika książki 

Iwona pałgan, Problematyka wy-
chowawcza w twórczości pisar-
skiej nauczycieli radomskich szkół 
średnich (1918-1939)
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uderza zaangażowanie społeczne 
w ich powoływaniu. Dla przykładu 
Niższą Szkołę Handlową założyło 
w 1918 r. i prowadziło Stowarzy-
szenie Kupców Polskich. W 1926 r. 
Katolickie Stowarzyszenie opieki 
nad Dziewczętami powołało do życia 
Państwowe Żeńskie Gimnazjum Kra-
wieckie. towarzystwo Żydowskich 
Szkół Średnich „Przyjaciół Wiedzy” 
utrzymywało założone wcześniej 
Gimnazjum Żydowskie, przekształ-
cone w 1928/1929 r. na ośmio-
klasowe Gimnazjum Koedukacyjne 
typu humanistycznego. Rozwijały się 
także dwa seminaria nauczycielskie, 
które kształciły kadry nauczycielskie, 
niezbędne dla dynamicznie rozwijają-
cego się szkolnictwa w tym mieście. 
Poza kilkoma szkołami zawodowymi 
funkcjonowało w Radomiu też pięć 
średnich szkół ogólnokształcących. 

Autorka w sposób niezwykle 
wnikliwy ukazała sylwetki dziesięciu 
nauczycieli tych szkół, w tym trzech 
kobiet i siedmiu mężczyzn. Z przy-
toczonych biogramów wyłaniają się 
sylwetki pedagogów z pasją, niezwykle 
kompetentnych, stojących na wy-
sokim poziomie moralnym, którzy 
poświęcali swoje siły i czas nie tylko 
młodzieży, ale także na działalność 
społeczno-kulturalną i polityczną. Dla 
przykładu jeden z nich, działacz Na-
rodowej Demokracji, Stefan Sołtyk, 
został wybrany w 1919 r. na posła do 
Sejmu ustawodawczego, w którym 
pełnił funkcję sekretarza Prezydium 
Sejmu i był przewodniczącym Komisji 

oświatowej i sekretarzem Komisji 
Wojskowej. W 1920 r. wstąpił do ar-
mii ochotniczej i był szefem gabinetu 
gen. Józefa Hallera. W następnym 
Sejmie (1922) był również sekretarzem 
Prezydium Sejmu i przewodniczącym 
Komisji oświatowej. W 1930 r. został 
wybrany do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej, który to mandat piastował 
aż do jego rozwiązania w 1935 r. Był 
wielkim patriotą. Gdy do Radomia 
wkroczyli Niemcy w 1939 r., chciał 
uzyskać od nich pozwolenie na pro-
wadzenie szkoły. Został przez nich 
uwięziony i po pobycie w wielu obo-
zach koncentracyjnych zmarł w Sach-
senhausen w 1945 r. Również inni 
nauczyciele złożyli ofiarę swojego życia 
w czasie okupacji niemieckiej. Stani-
sław Bełżecki został zamordowany 
w 1945 r. w obozie koncentracyjnym 
w Buchenwaldzie, a Michał Małuja 
zmarł w oświęcimiu w 1941 r. Szcze-
gólnie cenne są zamieszczone w książce 
biogramy tych wybitnych nauczycieli, 
których dotychczas jeszcze nie opraco-
wano, np. Sylwii Borowskiej.    

Współczesnego czytelnika ude-
rza aktywność pisarska nauczycieli; 
została ona  zaprezentowana w roz-
dziale drugim. Nauczyciele byli au-
torami podręczników szkolnych, 
tekstów poetyckich, wierszy dla dzieci 
oraz prac naukowych o różnorodnej 
tematyce. Były one publikowane 
w radomskiej prasie, która w latach 
1918-1939 łącznie liczyła aż 73 
tytuły i miała różne preferencje po-
lityczne: od endecji do PPS. Prasa 
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poruszała problematykę społeczną, 
polityczną, religijną, gospodarczą 
i oświatowo-kulturalną. Adresowa-
na była do odbiorców z różnych 
warstw społecznych: ziemiaństwa, 
drobnomieszczaństwa, inteligencji, 
robotników. Nauczyciele z Radomia 
publikowali także w prasie ogólnokra-
jowej, np. w czasopiśmie „Bluszcz”, 
które było najbardziej poczytnym 
w tamtych czasach pismem kobie-
cym, w „Kurierze Warszawskim”, 
w miesięcznikach „Wiedza i Życie” 
oraz „Naokoło Świata”, a także 
pismach nauczycielskich: „Nasze 
Pismo”, „Promień” i „Życie Szkolne”. 
Niektórzy nauczyciele mieli dość 
znaczący dorobek publicystyczny, np. 
Sylwia Borowska opublikowała 82 
utwory, głównie wiersze. Stanisław 
Bełżecki opublikował 67 artykułów, 
a Emil Garboniak – 54. Autorka 
z wielką dokładnością ukazuje boga-
ctwo tematyki twórczości pisarskiej 
nauczycieli, która koncentrowała 
się na problemach wiary i Kościoła, 
przyrodniczej, wychowawczej, pa-
triotyczno-historycznej, kulturalnej, 
politycznej, społecznej, w tym rów-
nież kobiecej.        

W rozdziale trzecim zaprezento-
wana jest analiza przesłania ideowe-
go twórczości pisarskiej nauczycieli. 
Niektórzy z nich ukazywali znacze-
nie religii w wychowaniu człowieka. 
Z wielkim entuzjazmem propagowa-
li katolicką koncepcję wychowania 
zawartą w Encyklice o chrześcijańskim 
wychowaniu młodzieży (Divini ilius 

Magistri) papieża Piusa XI z 1929 r. 
Wielki miłośnik przyrody, Stanisław 
Bełżecki, potrzebę jej ochrony mo-
tywował argumentami biblijnymi. 
Zafascynowany był osobą św. Fran-
ciszka, który był dla niego wzorem 
właściwego traktowania przyrody 
przez człowieka. W twórczości 
nauczycielskiej są mocno akcento-
wane wartości patriotyczne. Można 
zauważyć wprost kultowe podejście 
do ludzi, którzy przyczynili się do 
odzyskania niepodległości, zwłaszcza 
do marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Czcią i szacunkiem otaczano legio-
nistów i żołnierzy walczących o nie-
podległość Polski. Jako wzorce do 
naśladowania ukazywano wybitne 
postacie historyczne, np. Jana III 
Sobieskiego. Podkreślano także rolę 
skautingu w propagowaniu patrio-
tyzmu wśród młodzieży. 

Autorka w sposób niezwykle 
dobitny ukazuje wielkie zatroskanie 
nauczycieli o dobro Polski. Nawoły-
wali oni skłócone partie polityczne 
do zgody i współpracy dla dobra 
ojczyzny. Kładli nacisk na to, by 
do rządzenia krajem wybierać ludzi 
uczciwych i prawych. Nie brakuje 
także krytyki ówczesnych polityków, 
którzy ich zdaniem lekceważyli 
naród. Wychowywali też społeczeń-
stwo do ofiarności na rzecz ojczyzny 
(pożyczka narodowa), oszczędności, 
większej pracowitości i poszanowania 
przyrody. Cechowała ich też wielka 
wrażliwość społeczna. Jako wzór do 
naśladowania ukazywali społeczeń-

Problematyka wychowawcza...
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stwu sylwetki wielkich społeczników 
radomskich pochodzących z różnych 
stanów i zawodów,  podejmujących 
liczne inicjatywy na rzecz społecz-
ności lokalnej, np. budowę szkół. 
Zachęcali społeczeństwo do popie-
rania różnych inicjatyw społecznych, 
których w tamtym czasie było w tym 
mieście dosyć dużo. troszczyli się 
o polepszenie warunków sanitarnych 
i higienicznych w mieście. Dużo 
uwagi poświęcali też życiu kultu-
ralnemu Radomia, np. recenzując 
przedstawienia teatralne. Wycho-
wywali także widzów, pouczając ich 
np. o potrzebie posiadania elegan-
ckiego stroju w teatrze. Sporo uwagi 
poświęcali też tematyce kobiecej.  
Propagowali potrzebę szacunku 
i ochrony przyrody. ukazywali jej 
piękno i związki z człowiekiem. 
Popierali ideę tworzenia parków 
narodowych oraz piętnowali przeja-
wy niehumanitarnego traktowania 
zwierząt, ptaków i ryb. 

Nauczyciele radomscy włą-
czali się w dzieło reformy oświaty 
w Polsce. Wypowiadali się też, 
często bardzo krytycznie, na temat 
propozycji rządowych i wysuwali 
własne. Szczególną ich aktywność 
w tym względzie daje zauważyć się 
w czasie reformy jędrzejewiczowskiej 
(1932 r.). Podkreślali rolę samo-
rządów w budzeniu aktywności 

społecznej wśród uczniów. Wiele 
uwagi poświęcali także wychowaniu 
młodzieży moralnie zaniedbanej 
i niepełnosprawnej pod względem 
umysłowym oraz dydaktyce i me-
todyce nauczania poszczególnych 
przedmiotów. Zachęcali do pro-
wadzenia badań regionalistycznych 
z zakresu flory, fauny, uwarunkowań 
geograficznych kultury ludowej 
i ochrony zabytków.

omawiana książka posiada 
logiczną i przejrzystą strukturę 
i jest napisana komunikatywnym 
językiem. Autorka wykorzystała 
bogate źródła archiwalne, materiały 
ze źródeł prywatnych, źródła publi-
kowane oraz opracowania i literaturę 
pomocniczą. Książkę wzbogaca 
dokumentacja fotograficzna oraz 
przykłady twórczości pisarskiej 
nauczycieli. Mimo że dotyczy na-
uczycieli konkretnego terenu, to 
jednak jest ważnym przyczynkiem 
do pogłębienia wiedzy na temat 
olbrzymiego wkładu nauczycieli 
polskich w budowę II Rzeczpospo-
litej. Wiele z ich przemyśleń nic nie 
straciło ze swej aktualności i mogą 
być z powodzeniem realizowane 
także w naszych czasach.     

ks. dr Czesław Galek
Wyższa szkoła Zarządzania  
i administracji w Zamościu

I. Pałgan, Problematyka wychowawcza w twórczości pisarskiej nauczycieli radomskich szkół średnich (1918-
1939), Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, Radom 2011, s. 262 + dokumentacja 
fotograficzna i aneksy



r
ec

en
zje

117

Życie współczesnego człowie-
ka obfituje w stresowe sytuacje. 
Każdy z nas doświadcza ich w róż-
nych obszarach. Niekiedy działają 
one mobilizująco, częściej jednak 
– zwłaszcza przy ich obfitości 
– prowadzą do mniej lub bardziej 
poważnych zaburzeń w codzien-
nym funkcjonowaniu, a niekiedy 
– poważnych problemów psy-
chologicznych. Dlatego radzenie 
sobie z tego typu obciążeniami 
(bo przecież uniknąć ich raczej 
nie można) staje się poważnym 
wyzwaniem dla współczesnego 
człowieka. I tak naprawdę każdy 
jakoś sobie z nimi radzi. Problem 

polega jednak na tym, że niektóre 
z wybieranych strategii zaradczych 
same stają się w bliższej lub dalszej 
perspektywie źródłem kolejnych 
problemów (tak niewątpliwie bywa 
w przypadku „pokonywania” stresu 
przy pomocy alkoholu czy naduży-
wanych środków farmakologicz-
nych). Szczególnie cenne wydają 
się wobec powyższego wszelkie 
publikacje, które na analizowany 
problem pozwalają spojrzeć z niego 
innej, szerszej perspektywy i do-
starczają konkretnych wskazówek, 
jak działać, by uniknąć nadmier-
nych obciążeń dla naszej psychiki. 
taki charakter z całą pewnością 
ma książka dr. Davida Servana-
Schreibera, Zdrowiej! Pokonaj lęk, 
stres i depresję. Autor proponuje 
w niej spojrzenie na zagadnienie 
problemów psychologicznych  
z perspektywy medycyny emocji, 
odwołując się przy tym do kon-
cepcji psychologicznych, których 
wartość w ostatnich latach bardzo 
mocno podkreślano (teorii inteli-
gencji emocjonalnej, porozumienia 
bez przemocy). 

Nawiązując do sytuacji prze-
ciętnego człowieka, którego życie 
we współczesnym świecie jest pełne 
różnych problemów, autor zauważa: 

David servan-schreiber, Zdro-
wiej! Pokonaj lęk, stres i depresję
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„Istnieją jednak ludzie szczęśliwi, 
wiodący harmonijną egzystencję. 
Najczęściej żywią oni przekonanie, 
że życie jest szczodre. umieją to 
docenić i cieszyć się z własnego 
położenia, z najdrobniejszych co-
dziennych przyjemności: posiłków, 
snu, piękna przyrody, urody miasta. 
lubią tworzyć i budować zarówno 
w sferze materialnej, jak i w sferze za-
mierzeń na przyszłość czy kontaktów 
z otoczeniem. […] ogólnie jednak 
rzecz biorąc, ludzie tacy potrafią le-
piej »układać« się z przeciwnościami 
losu: można powiedzieć, że mają 
szczególną zdolność uchylania się 
przed niepowodzeniami, unikania 
ich, nadawania sensu swej egzy-
stencji, jakby mieli głębszy kontakt 
z sobą, z innymi oraz z tym, co zde-
cydowali się czynić w życiu” (s.12). 

W swojej książce dr Servan-Schre-
iber charakteryzuje szereg sposobów 
zwiększających prawdopodobieństwo 
osiągnięcia takiego stanu zadowolenia 
ze swojego życia. Podkreśla jednocześ-
nie, że uczenie się takich sposobów jest 
niezwykle ważne, jeśli weźmie się pod 
uwagę fakt, iż stres stanowi w przy-
padku niektórych schorzeń czynnik 
ryzyka znacznie poważniejszy niż np. 
palenie papierosów (s. 37). Kolejne 
rozdziały książki stanowią prezentację 
metod terapii (takich, które muszą być 
prowadzone przez profesjonalistę, ale 
także tych mogących stać się po prostu 
sposobami radzenia sobie w trudnych, 
obciążających psychicznie sytuacjach), 
skierowanych bezpośrednio do mózgu 

emocjonalnego („mózgu w mózgu” 
– układu limbicznego). Mózg emocjo-
nalny – jak zauważa autor – kontroluje 
wszystko, co zarządza naszym samopo-
czuciem psychicznym i w dużej części 
fizjologią naszego organizmu: funk-
cjonowaniem serca, ciśnieniem krwi, 
hormonami, układem pokarmowym, 
a nawet układem odpornościowym. 
Zaburzenia emocjonalne są konse-
kwencją zakłóceń w funkcjonowaniu 
tego „mózgu w mózgu” (s. 20-21). 
Jeżeli oba mózgi – emocjonalny 
i rozumny – zamiast współpracować 
„rywalizują” ze sobą, czyni to nas 
nieszczęśliwymi. Natomiast, kiedy 
się uzupełniają, mózg emocjonalny 
– aby ukierunkować to, co pragniemy 
przeżyć, a mózg rozumny – aby nas 
posunąć do przodu w tym dążeniu 
w sposób jak najbardziej umiejętny 
i inteligentny, wówczas odczuwamy 
wewnętrzną harmonię, czujemy się 
dobrze (s. 38). Autor podkreśla przy 
tym, że: „Brak łączności między móz-
giem kognitywnym a emocjonalnym 
powoduje powstanie nadzwyczajnej 
wręcz zdolności do niedostrzega-
nia słabych sygnałów alarmowych 
wysyłanych przez układ limbiczny. 
Zawsze znajdziemy tysiące powodów, 
dla których kontynuujemy trwanie 
w związku lub pracy zawodowej, 
w rzeczywistości stanowiących dla 
nas udrękę i każdego dnia zadających 
gwałt naszym najgłębszym wartoś-
ciom. Zamykanie się na istniejący 
problem i niedostrzeganie ukrytego 
zmartwienia nie powoduje pozbycia 
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się ich. Ciało stanowi główny obszar 
działania mózgu emocjonalnego, 
toteż taka impasowa sytuacja ujawnia 
się w dolegliwościach fizycznych. Jej 
symptomami są klasyczne choroby 
wywołane przez stres: niewytłumaczal-
ne zmęczenie, nadciśnienie tętnicze, 
nawracające infekcje, dolegliwości ser-
cowe, zaburzenia pracy jelit, problemy 
dermatologiczne” (s. 43).

odwołując się do koncepcji 
inteligencji emocjonalnej, autor 
stwierdza, iż podstawę panowania 
nad sobą i osiągnięcia sukcesu życio-
wego tworzą cztery składające się na 
nią zasadnicze funkcje (umiejętność 
rozpoznawania własnego stanu 
emocjonalnego i stanu emocjo-
nalnego innych osób; umiejętność 
rozumienia naturalnego rozwoju 
emocji; umiejętność analizowania 
własnych i cudzych emocji; umiejęt-
ność sterowania emocjami własnymi 
i emocjami innych osób) (s. 26). 
Inteligencja emocjonalna najlepiej 
przejawia się wówczas, gdy obydwa 
systemy mózgu – układ korowy 
i układ limbiczny – bez przerwy ze 
sobą współpracują. Fizjologicznym 
wyznacznikiem takiej umysłowej 
harmonii jest uśmiech (s. 43-44).

Jednym ze sposobów „obła-
skawiania” mózgu emocjonalnego 
(a tym samym radzenia sobie ze 
stresem) jest osiąganie stanu kohe-
rencji serca. „W życiu codziennym 
odczuwamy to jako stan, w którym 
proces myślenia przebiega w sposób 
naturalny i bez wysiłku: bez wahania 

znajdujemy właściwe słowa dla wy-
rażenia tego, co chcemy powiedzieć, 
nasze ruchy są energiczne i dokład-
ne. Jest to również stan najwyższej 
gotowości do natychmiastowego 
przystosowania się w wypadku 
nieprzewidywalnej sytuacji. Fizjo-
logia bowiem jest wówczas w stanie 
optymalnej równowagi, gotowa do 
właściwych reakcji, zdolna znaleźć 
odpowiednie rozwiązanie stosowne 
do okoliczności” (s. 62). Korzystnie 
wpływa to również na układ odpor-
nościowy. Na kolejnych stronach 
książki autor charakteryzuje metodę, 
za pomocą której stan koherencji 
serca można osiągnąć. 

D. Servan-Schreiber poświęca 
także sporo uwagi skutkom po-
ważnych urazów. Jako metody ich 
niwelowania wskazuje – stosunkowo 
mało jeszcze u nas znane – odczu-
lanie z zastosowaniem ruchu gałek 
ocznych oraz przeformułowanie 
negatywnych schematów poznaw-
czych. Charakteryzuje również takie 
sposoby regulowania funkcjonowa-
nia mózgu emocjonalnego (a tym 
samym oddziaływania na fizyczne 
i psychiczne samopoczucie), jak 
regulowanie zegara biologicznego za 
pomocą energii światła czy oddzia-
ływanie akupunktury.

Autor przypomina również 
o oczywistym wydawałoby się fakcie 
(o którym jednak w codziennym ży-
ciu spora część współczesnych ludzi 
wydaje się nie pamiętać), iż do pra-
widłowego funkcjonowania mózg 

Zdrowiej!...
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potrzebuje dostarczenia odpowied-
nich składników. opisuje rewolu-
cyjne wręcz działanie kwasów tłusz-
czowych omega-3. Są to informacje 
niezwykle istotne dla współczesnego 
przeciętnego członka społeczeństwa 
wysoko rozwiniętego kraju. ulegając 
swoim nawykom żywieniowym, 
tak odżywia on mózg, iż można go 
porównać „do wysoce wyspecjalizo-
wanego silnika, któremu, zamiast na 
najwyższej jakości benzynie, każemy 
pracować na bardzo marnym oleju 
napędowym” (s. 157).  W tym miej-
scu nieodparcie nasuwa się refleksja 
dotycząca sposobu odżywiania się 
typowego współczesnego dziecka, 
które na przykład ulega wpływom 
wszechobecnej reklamy i sięga po 
„najzdrowsze” i dające najwięcej 
przyjemności pokarmy. Czy po-
winno dziwić, że jego intelektualne 
i psychospołeczne funkcjonowanie 
niejednokrotnie dalekie jest od 
normy?

Kolejnym sposobem – rów-
nież zapomnianym, ewentualnie 
bagatelizowanym przez typowego 
współczesnego człowieka  – radzenia 
sobie ze stresem, unikania epizodów 
depresji są regularne ćwiczenia fizycz-
ne. Poświęcony tej kwestii rozdział 
prezentowanej książki nosi bardzo 
wymowny tytuł Prozac czy adidasy? 
Ćwiczenia fizyczne oddziałują na 
mózg emocjonalny poprzez endorfi-
ny. „A osoby systematycznie uprawia-
jące ćwiczenia fizyczne czerpią więcej 
radości z licznych życiowych drobno-

stek: z posiadania przyjaciół, kota, 
posiłków, lektury książek, uśmiechu 
przechodnia na ulicy. tak jakby ła-
twiej im było osiągnąć zadowolenie. 
Doznawanie różnych przyjemności 
jest przeciwieństwem depresji, która 
definiowana jest właśnie jako ich brak 
w większym stopniu niż jako smutek. 
uwalnianie endorfin wywołuje więc 
bardzo wyraziste skutki antyde-
presyjne i likwiduje stany lękowe” 
(s. 176). taka naturalna stymulacja 
mózgu emocjonalnego powoduje 
również pobudzenie układu odpor-
nościowego.

Rolą mózgu emocjonalnego jest 
nie tylko kontrolowanie wewnętrz-
nych procesów fizjologicznych orga-
nizmu. Ważną jego funkcję stanowi 
również „czuwanie nad równowagą 
naszych związków emocjonalnych 
i upewnianie się, że przez cały czas 
mamy jakąś pozycję i własne miejsce 
we wspólnocie, grupie, plemieniu 
czy rodzinie” (s. 180-181). Autor 
przypomina, że: „lęk i depresja są 
często sygnałem alarmowym wysy-
łanym przez mózg emocjonalny po 
wykryciu niebezpieczeństwa zagra-
żającego naszej pozycji społecznej. 
Aby go uspokoić i żyć z nim w har-
monii, należy z większą życzliwością 
traktować otoczenie i mając to na 
względzie, odpowiednio kształtować 
wzajemne relacje” (s. 181). Miłość 
jest potrzebą biologiczną każdego 
człowieka, a na poziom funkcjono-
wania jego mózgu emocjonalnego 
niebagatelny wpływ wywiera jakość 
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relacji emocjonalnych z najbliższy-
mi osobami, ewentualnie również 
zwierzętami. Aby lepiej panować nad 
własną fizjologią, musimy nauczyć 
się lepiej zarządzać wszystkimi naszy-
mi związkami z otoczeniem (s. 197). 
Jest to możliwe dzięki opanowaniu 
zasad „komunikacji emocjonalnej”.

Rozdziały poświęcone komuni-
kacji emocjonalnej wyraźnie nawią-
zują do koncepcji porozumienia bez 
przemocy, stworzonej przez Marshal-
la Rosenberga. Dr Servan-Schreiber 
charakteryzuje podstawowe założe-
nia tego sposobu komunikowania 
się (podając konkretne przykłady), 
analizuje również czynniki utrudnia-
jące lub wręcz uniemożliwiające wza-
jemne porozumienie się. Nawiązuje 
do refleksji innych autorów, a także 
dzieli się z czytelnikiem własną kon-
cepcją porozumiewania się, której 
naucza młodych lekarzy. te tech-
niki opracował na potrzeby relacji 
lekarz – pacjent. Mają one jednak 
zdecydowanie bardziej uniwersalny 
charakter. Z powodzeniem można 
z nich korzystać w większości relacji 
interpersonalnych. Z całą pewnoś-
cią mogą się one okazać przydatne 
w pracy wychowawczej.           

Rozważania dotyczące strategii 
„leczenia mózgu emocjonalnego” 
– po zaprezentowaniu sposobów 
rozwijania zdolności panowania nad 
fizjologią dzięki metodom skiero-
wanym na ciało oraz kształtowania 
(albo doskonalenia) umiejętności 
komunikacji emocjonalnej – au-

tor kończy przypomnieniem, jak 
istotna dla każdego człowieka jest 
świadomość ważności nie tylko dla 
niego samego, ale także dla innych 
jego własnych działań. Chodzi tu 
o rolę odgrywaną w społeczności, 
wykraczającą poza naszą własną 
osobę i poza naszych najbliższych. 
„Człowiek jest istotą z gruntu spo-
łeczną. Nie może czuć się szczęśliwy 
ani dogłębnie zdrowy, nie widząc 
sensu w stosunkach łączących go 
z otaczającym światem – to znaczy 
w tym wszystkim, czym może ob-
darzyć innych” (s. 232). „Życie jest 
ciągłą walką. Nie warto jej jednak 
toczyć dla niej samej. Nasz umysł 
zawsze poszukuje jakiegoś sensu wy-
kraczającego poza granice zwykłego 
«trudzenia się, żeby być sobą» […]” 
(s. 233). o tej właściwości człowieka 
warto pamiętać w dzisiejszych cza-
sach, gdy niemal wszechobecna staje 
się tendencja do indywidualizmu 
(nieraz za wszelką cenę), a uznanymi 
wartościami są autonomia, niezależ-
ność, wolność, wyrażanie własnego 
„ja” (s. 234).

W swojej książce dr David Ser-
van-Schreiber dokonuje przeglądu 
wielu metod „pozwalających dotrzeć 
do najgłębszych obszarów istoty 
emocji i odbudować ich koherencję” 
(s. 244). Na koniec podaje „receptę”, 
jak opisane przez siebie strategie 
wprowadzać w życie. Po pierwsze, 
trzeba nauczyć się nadzorować 
własne wnętrze, stosując skuteczne 
techniki pobudzające możliwości sa-

Zdrowiej!...
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molecznicze mózgu emocjonalnego, 
pozwalające przywrócić harmonię 
między zdolnością poznawczą, emo-
cjami i ufnym spojrzeniem w przy-
szłość. Następnie należy – w miarę 
możliwości – rozpoznać bolesne 
wydarzenia, które zaistniały w prze-
szłości i w dalszym ciągu wywołują 
trudne do zniesienia emocje. Ze 
skutkami takich bolesnych przeżyć 
można sobie poradzić, korzysta-
jąc z fachowej pomocy terapeuty. 
Kolejnymi ważnymi kwestiami są: 
zmiana sposobu odżywiania się 
oraz uprawianie ćwiczeń fizycznych. 
I w końcu, osiągnięcie prawdziwe-
go spokoju wewnętrznego często 
uzależnione jest od odnalezienia 
głębokiego sensu w zaangażowaniu 
się w życie społeczności, do której 
należymy (poza najbliższym środo-
wiskiem rodzinnym), w roli, jaką 
w nim odgrywamy (s. 245–247). 

Wśród ogromnej obfitości 
poradników psychologicznych, 
które obecnie możemy spotkać 
na księgarskich półkach, książka 
Davida Servana-Schreibera z całą 
pewnością zasługuje na szczególną 
uwagę. Jest to bowiem pozycja, 
która współczesnemu człowiekowi, 
niekiedy boleśnie doświadczającemu 
otaczającej go rzeczywistości, może 
ułatwić osiągnięcie wewnętrznej 
równowagi, polepszenie stosunków 

z otoczeniem, a w konsekwencji 
– podniesienie jakości codziennego 
życia. Większości z sugerowanych 
przez autora sposobów radzenia 
sobie z obciążeniami codzienności 
można z powodzeniem nauczyć się 
samemu, bez konieczności poszu-
kiwania profesjonalnego wsparcia 
(co tym bardziej zachęca do ich wy-
próbowania). Istotnym elementem 
refleksji umieszczonych w analizo-
wanej pozycji jest przypomnienie 
wydawałoby się oczywistej prawdy, 
że człowiek jest biopsychospołeczną 
jednością i by osiągnąć stan szczęścia, 
zadowolenia, by zoptymalizować ra-
dzenie sobie z codziennymi wyzwa-
niami, powinien zadbać o wszystkie 
sfery tej jedności. 

Niewątpliwym walorem dzieła 
jest oparcie go nie tylko na osiąg-
nięciach współczesnej nauki, ale 
także na osobistych, praktycznych 
doświadczeniach autora, który jest 
neuropsychiatrą zajmującym się 
terapią osób cierpiących na cho-
roby nowotworowe i inne ciężkie 
schorzenia. Wszystko to sprawia, 
że książka Zdrowiej! Pokonaj lęk, 
stres i depresję jest lekturą naprawdę 
godną polecenia. 

dr Wiesława Walc
Instytut pedagogiki UR

David Servan-Schreiber, Zdrowiej! Pokonaj lęk, stres i depresję, Wyd. Albatros Andrzej Kuryłowicz, Warszawa 2010.
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W kwietniu 2011 r. zakończyła 
się realizacja 3-letniej innowacji peda-
gogicznej pt. „Kształcenie na odległość 
ucznia ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi”, która została zarejestrowana 
w Podkarpackim Kuratorium oświaty 
pod numerem WNP/ Z.403/15/08. 

Realizację innowacji rozpoczęto 
w dniu 1 września 2008 roku, a za-
kończyła się 29 kwietnia 2011 r. Miała 
charakter organizacyjno–metodyczny 
i obejmowała 14 przedmiotów ogólno-
kształcących i 13 przedmiotów zawodo-
wych ekonomicznych. Adresowana była 
do niepełnosprawnego ruchowo ucznia 
technikum ekonomicznego - Bogdana, 
który mieszka wraz z rodzicami w ma-
łej bieszczadzkiej wiosce Zatwarnica. 
Codzienny dojazd do szkoły ponad-
gimnazjalnej w ustrzykach Dolnych 
był niemożliwy, a pobyt w internacie 
nie wchodził w rachubę, ze względu na 
konieczność zapewnienia stałej pomocy 
w codziennych czynnościach życiowych. 
Dla Bogdana jedyną możliwą formą 

dalszej edukacji było nauczanie indywi-
dualne, ale w formie dostosowanej do 
sytuacji życiowej ucznia. 

Za namową wizytatora Kuratorium 
oświaty w Rzeszowie, rodzice Bogdana 
skierowali swoje kroki do Zespołu Szkół 
Kształcenia ustawicznego w Krośnie, 
który w czerwcu 2006 r. utworzył Re-
gionalny ośrodek Kształcenia Na odle-
głość i rozpoczął realizację pilotażowego 
programu kształcenia osób dorosłych, 
w tym także niepełnosprawnych z wy-
korzystaniem Internetu oraz platformy 
edukacyjnej Moodle. 

Z pewnymi obawami dyrekcja 
tej szkoły podjęła decyzję, że szkoła 
i nauczyciele podejmą się zupełnie 
nowego i niełatwego dla nich wyzwa-
nia, jakim była organizacja kształcenia 
ucznia, który mieszka 110 km od 
siedziby szkoły. Decyzja o pilotażo-
wym kształceniu niepełnosprawnego 
ucznia w technikum ekonomicznym, 
z wykorzystaniem Internetu i platfor-
my e-learningowej, była uzasadniona 
potrzebą wyjścia naprzeciw prośbom 

Innowacja pedagogiczna 
„Kształcenie na odległość 
ucznia ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi” – 
podsumowanie

recenzje •	sprawozdania
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Bogdana i jego rodziców, choć zdawano sobie sprawę z mogących po-
jawić się trudności, zarówno dydaktycznych, jak i organizacyjnych. Już 
pierwsze tygodnie realizacji zajęć pokazały, że pierwotne założenia w or-
ganizacji kształcenia należy zmodyfikować. Zajęcia prowadzone poprzez 
Internet i z wykorzystaniem platformy Moodle oraz za pośrednictwem 
komunikatora internetowego Skype, należało koniecznie uzupełnić 
zajęciami stacjonarnymi po to, by móc udzielić większego wsparcia 
edukacyjnego uczniowi w opanowaniu trudniejszych partii materiału 
nauczania. Zaplanowano i organizowano 3-dniowe zjazdy stacjonarne 
ucznia oraz jego rodzica w szkole, podczas których prowadzone były 
bezpośrednie zajęcia lekcyjne. 

ten model kształcenia był testowany w klasie I, a jego pozytywne 
efekty stały się zachętą i podstawą do opracowania i wdrożenia innowacji 
pedagogicznej na kolejne trzy lata szkolne, tj. 2008 – 2011.

W ramach przydzielonych 12 godzin nauczania indywidualnego, 
a w klasie IV maturalnej 16 godzin, nauczyciele prowadzili zajęcia w formie 
mieszanej (blended-learningu). Realizacja zajęć dydaktycznych odbywała się 
w następujący sposób:

a) cotygodniowe zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystaniem 
platformy edukacyjnej Moodle i komunikatora internetowego Skype;

b) 3-dniowe stacjonarne zjazdy w szkole - organizowane średnio 
co 1,5 miesiąca (przy zapewnieniu bazy noclegowej dla ucznia i jego 
rodzica), podczas których prowadzone były zajęcia indywidualne z ucz-
niem ze wszystkich przedmiotów objętych programem nauczania; Bog-
dan miał wtedy bezpośredni kontakt z nauczycielami i rówieśnikami,  
a  nauczyciele mieli możliwość sprawdzenia stopnia opanowania wiadomości  
i umiejętności, określonych programem nauczania;

c) integrację z rówieśnikami poprzez włączenie i udział w niektórych 
zajęciach lekcyjnych (np. godziny z wychowawcą, religia) oraz nieformalne 
spotkania z kolegami i koleżankami z klasy w trakcie pobytu w szkole.

Zajęcia edukacyjne z uczniem prowadzili nauczyciele posiadający 
specjalistyczne przygotowanie pedagogiczne uzyskane na studiach pody-
plomowych z zakresu organizacji i prowadzenia kształcenia na odległość. 
uczeń objęty był również pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze stro-
ny pedagoga szkolnego. Z uwagi na posiadane przez ucznia orzeczenie 
o potrzebie nauczania indywidualnego i orzeczenie o potrzebie kształce-
nia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 
wszyscy nauczyciele dostosowali wymagania edukacyjne do możliwości 
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. 
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Informacje uzyskane od zdecydowanej większości nauczycieli wskazy-
wały, że Bogdan mocno angażował się w naukę. Był uczniem ambitnym, 
zależało mu, by osiągnąć jak najlepsze wyniki. Jako mocne strony ucznia na-
uczyciele wymieniali: komunikatywność, zdyscyplinowanie, zaangażowanie 
w proces kształcenia, szybkie czytanie ze zrozumieniem, logiczne myślenie 
i wyciąganie wniosków, szybkie liczenie z wykorzystaniem kalkulatora, 
umiejętność łączenia teorii z praktyką.

W trakcie procesu dydaktycznego występowały również u ucznia 
trudności. Bogdan miał problemy z rozwiązywaniem zadań tekstowych 
wymagających koncentracji przez dłuższy czas i zastosowaniem różnych 
umiejętności i wiadomości wcześniej zdobytych, miał problemy z zapamię-
taniem kolejnych epok, autorów dzieł i bohaterów literackich. uczniowi 
sprawiało trudność rozwiązywanie zadań z przykładowych arkuszy matural-
nych z matematyki. Zdarzało się, że uczeń zniechęcał się przy napotykanych 
niepowodzeniach.

Część nauczycieli zauważała, że Bogdan wymagał naprowadzania na 
poprawny tok rozumowania. Występowały także trudności wynikające 
z przyczyn niezależnych od ucznia, takie jak: wolne tempo pisania (z powo-
du niepełnosprawności), a także trudności techniczne, które związane były 
z czasową niestabilnością łącza internetowego i jego jakością, gdyż uczeń 
posiada wyłącznie radiowy dostęp do Internetu, na który znaczny wpływ 
mają stany pogodowe, a te w Bieszczadach są szczególnie zmienne. 

Innowacja pedagogiczna była poddawana semestralnej, rocznej 
i końcowej ewaluacji, które dokonywano w oparciu o zebrane następujące 
informacje:

- wyniki klasyfikacji: semestralne, roczne i końcowe,
- opinie od ucznia i jego rodziców,
- opinie od nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem,
- opinie od wychowawcy klasowego,
- opinie od pedagoga szkolnego.
Do zbierania tych informacji wykorzystano takie narzędzia jak:
- ankieta dla ucznia,
- ankieta dla rodziców,
- ankieta dla nauczycieli,
- testy,
- sprawdziany.
Wdrożenie innowacji pedagogicznej przyniosło sukces. Kryteriami 

tego sukcesu są pozytywne wyniki klasyfikacji końcowej ucznia oraz dobra 
integracja ucznia z klasą. W wyniku klasyfikacji końcowej Bogdan uzyskał 
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wysoką średnią 3,69 ze wszystkich przedmiotów, która jest wyższa niż średnia 
klasowa dla wszystkich uczniów z jego klasy.

Podkreślić należy, że na sukces tej innowacji złożyły się następujące 
elementy: znaczące zaangażowanie nauczycieli - prowadzących zajęcia 
dydaktyczne z uczniem, ogromne zaangażowanie pani pedagog, która 
utrzymywała bieżący kontakt z uczniem i jego rodzicami, opracowywała 
harmonogramy zajęć, a także zapewniała wszelką możliwą pomoc psycholo-
giczno-pedagogiczną, niezbędną w trakcie 4-letniej nauki. Niezbędną pomoc 
zapewniła także dyrekcja szkoły, udostępniając nieodpłatnie pokój na czas 
pobytu ucznia i jego rodzica w szkole podczas zajęć stacjonarnych, a także 
współfinansując koszty powrotu ucznia do jego domu rodzinnego. 

 Sukces tej innowacji byłby niemożliwy bez bardzo dobrej współpracy 
szkoły z rodzicami Bogdana. to bowiem rodzice ucznia zapewnili niezbęd-
ne warunki materialne, opiekę oraz wsparcie, jakże potrzebne Bogdanowi 
w trakcie całej jego edukacji; pomagali także nauczycielom w rozwiązywa-
niu pojawiających się trudności dydaktycznych z niektórych przedmiotów, 
a także współpracowali z pedagogiem szkolnym w opracowywaniu harmo-
nogramów zajęć i zjazdów stacjonarnych.

Jest jeszcze jeden wymiar sukcesu tej innowacji. Bogdan zdał pozytyw-
nie egzamin maturalny i podjął pierwszą pracę zawodową, która pozwoli 
mu na osiągnięcie stabilizacji finansowej i zawodowej, a także umożliwi 
w przyszłości podjęcie studiów wyższych w formie e-learningu, gdyż formy 
stacjonarne są dla niego niedostępne ze względu na niepełnosprawność.

Jako współautorzy tej innowacji pragniemy gorąco zachęcić innych 
podkarpackich nauczycieli i wychowawców do podejmowania podobnych 
innowacji pedagogicznych, które są szczególnie adresowane do tych grup 
szkolnych - dzieci i młodzieży, mających specyficzne potrzeby edukacyjne, 
szczególnie związane z ich niepełnosprawnością. Do ich kształcenia można 
z powodzeniem wykorzystać nowoczesne technologie informacyjne i ko-
munikacyjne, a zwłaszcza darmowe platformy e-learningowe.

Ze swojej strony zapewniamy wszelką możliwą pomoc i chętnie po-
dzielimy się naszymi doświadczeniami w tym zakresie. 

Małgorzata Rybczyńska, Ewa Wajs, Bogdan Skotnicki 
– współautorzy innowacji; nauczyciele Zespołu Szkół 
Kształcenia ustawicznego w Krośnie 
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Mariusz Kalandyk
To lubię!

Matura w stylu pop?

A może w stylu hip-hop? Niektó-
rzy utrzymują, że egzaminy maturalne 
zdaje się śpiewająco. Się idzie, się śpiewa 
(pisze), się wychodzi, się ma.

Się wie.
Albo i nie wie, bo po co, jeżeli 

wiadomo, że wiedzieć nie trzeba zbyt 
wiele; gdy się wie, to wtedy można się 
zagalopować i kompromitacja gotowa. 
Bo głupio tak wiedzieć więcej niż klucz 
i wprawiać w zakłopotanie. Wszak klucz 
z reguły wie najwięcej: więcej nawet 
niż egzaminator, bo gdy egzaminator 
dojdzie do wniosku, że wie więcej niż 
klucz, lub  – nie daj Boże – wie inaczej, 
katastrofa na skalę ogólnopolską goto-
wa! Klucz jest kuty przez tęgie głowy 
w korpuskularnym ogniu zawziętej 
dyskusji kalibrującej, dającej placet 
na bycie kluczem świecącym jako ten 
gwiaździsty dyjament na firmamencie 
matury naszej prześwietnej.

„Klucza naszego powszedniego daj 
nam dzisiaj” wzdychają co bardziej eg-
zaltowani kuracjusze oKo (ośrodków 
Koordynacji oceniania), wszak klucz 
zapamiętany, klucz zinterioryzowany 
i wprowadzony do organizmu staje się 
celem nadrzędnym w pracy ideowego 
egzaminatora, który wtedy wie, że jest 
narzędziem jasnem i szlachetnem na 

niwie, sędzią i egzekutorem w jednym, 
metrem z Sčvres, ziszczonym snem po-
miarowca o raju obiektywnego pomiaru 
dydaktycznego. 

A rzeczywistość skrzeczy. ostatnio 
do skrzeku krzyk stentorowy jakowyś się 
dołącza i jazgot czyni a to w telewizji, 
a to w gazecie, a to na blogu autorskim 
odkrywczem jakimś i mąci eter prze-
zacny atmosfery naszej egzaminacyjnej. 
Krzyk ów – gdy bardziej artykułowa-
nym się staje – obwieszcza wszem, że 
wobec zastanych okoliczności egza-
minacyjnych protesty składać należy, 
wszak młodzież nasza, ogłupiana coraz 
bardziej, nic nie pojmuje, nie wie, nie 
rozumie, stając się łatwą ofiarą krwiożer-
czego przemysłu konsumpcyjno-degu-
stacyjnego. Człowiek taki, na studiach 
będąc, pokazuje braki swe wszystkie, 
niesmak wielki u kadry profesorskiej 
budzi i złorzeczenia na system, który 
raczej produkcją – jak mówią – młot-
ków i kilofów jest zainteresowany, a nie 
technologią high-tech. 

Niektórzy profesorowie, cnót 
– a jakże – wszelakich pełni, bić się 
w piersi zaczynają, własne piersi, i jere-
miadę wznoszą, że sami żaków swoich 
na bezdroża ignorancji wpychają, oszu-
kańcze ersatze miast esencjonalnych 
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eliksirów warząc w retortach wielkich 
akademickich. Retorty owe zbyt ob-
szerne są jak na możliwości bakałarzy 
przerobowe, stąd i srom, i lament doo-
kolny. tudzież wodnistość dydaktyczna 
wielu dryjakwi akademickich. Zacne 
ciała profesorskie, wiekowe przecież, 
obarczone obowiązkami wszelakimi, 
po dziedzinach różnych dzikich jeździć 
muszą, tłumom spragnionym wiedzy 
czynić zadość, kwity wypełniać, pro-
jekta przedsiębrać, sylabusy redagować 
konkretne i szczegółowe. Pauperyzują 
się przy tem intelektualnie i naukowo 
wielce. Płaczą więc teraz rzewnymi łza-
mi na łamach przeróżnych, obwiniają 
strasznymi słowy, szaty – jako ten Rejtan 
– rozdzierają, krzyżem nieomal kładąc 
się w przedsionkach Gmachu Wiedzy 
do(sto)jnych.

Niektórzy pytają wtedy, czy nie za 
późno jest na gesty patetyczne a jało-
we? Co robili wcześniej mędrcy owi? 
Jakie to towary, rzucone na wulgarny 
stragan idei inteligenckich, stragan 
z desek paździerzowych zbity, bo szko-
da zachodu, tanieją zbyt raptownie? 
Czy aby nie odwaga? teraz można, 
dziwią się, bo rzeczy istotne psuć się 
zaczynają i śmierdzą tak bardzo, że 
wytrzymać nie można…

Wspominają owi błaznowie swa-
wolni, że może – jak mówi nasz mądry 
socjolog Zbigniew Bauman – łowiska 
dotychczasowe przetrzebiono zanadto 
i w poszukiwaniu nowych, wędy lepsze 
sposobiąc, stare bambusowe wędziska 
między motłoch się wrzuca, niech wie-
rzy, że intencje były zacne, tylko ryb 

w akwenie, tym akwenie, co za pech 
(!), zabrakło?

Niektórzy, przeciwnie, założywszy 
czapki uszanki, w przeciągach krytyk 
wszelakich zapalenia uszu i migdałków 
wszak dostać można, pióra swe gęsie 
ostrzyć rozumem biegłym urzędniczym 
zaczynają i smarować sympatycznym 
atramentem na czerpanym papierze 
wizje swe dalekosiężne czasowo jako 
armaty na kompaktowych pancernikach 
oświaty naszej publicznej, za przepro-
szeniem.

Śpieszmy więc krytykować, po-
tępiajmy w czambuł, rozdzierajmy 
lamentem wielkim serca drogich naiw-
nych słuchaczy, spowiadajmy innych ze 
swoich grzechów. unośmy się, troską 
prawdziwą zdjęci, wysoko w obłoki 
nonsensu. lepiej późno niż później. 

mariusz Kalandyk





Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Przeciętny nauczyciel mówi,

dobry nauczyciel wyjaśnia,

lepszy nauczyciel demonstruje, 

wspaniały nauczyciel inspiruje

W.A. Ward 

PODKARPACKIE SZKOLENIE INFORMATCZYNO-METODYCZNE

Na szkoleniach podpowiemy, jak atrakcyjniej realizować na przedmiocie podstawę programową, pokażemy,
 jak znaleźć wspólny język z uczniem, stosując narzędzia multimedialne!

Przybliżamy najaktualniejsze treści związane z nową podstawą programową. 
Z nami poznajecie najnowocześniejsze rozwiązania problemów dydaktycznych
 i bezpłatne oprogramowanie zastępujące komercyjne wydawnictwa. 
Wspólnie odkrywamy odmienne sposoby korzystania z narzędzi informatycznych w tym z tablic 
interaktywnych oraz mini-sieci kierowanej do najmłodszych uczniów. 
 Ukazujemy nowe oblicza Internetu. 
Każdy uczestnik otrzymuje na własność dobrze opracowany podręcznik, gadżety promujące projekt, pendrive, 
na którym znajdują się treści szkoleniowe i pomoce oraz wygodną torbę do przechowywania materiałów.  
Zapewniamy  nocleg – pokoje 2-osobowe z pełnym wyposażeniem sanitarnym, całodzienne wyżywienie oraz 
znakomitą atmosferę podczas szkoleń.
Dla wszystkich uczestników Certyfikat Kluczowych Kompetencji 
– wystarczy wypełnić formularz i odesłać pocztą do biura projektu. 

Akredytowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Rzeszowie 
i projekt systemowy 

Podkarpackie Szkolenie 

Informatyczno-Metodyczne 

zapraszają na szkolenia z zakresu zarządzania 

i administrowania placówkami oświatowymi 

oraz nowych sposobów wykorzystywania technologii 

w trakcie realizacji procesów dydaktycznych 

w nauczaniu przedmiotowym

PROJEKT REALIZOWANY DO 30 CZERWCA 2013

Co i za ile?

80-godzinne szkolenie w trzech modułach (zjazdy 2-, i 3-dniowe).

Cena całości to pond 4000 zł 

- kierujący na szkolenie (lokalna jednostka samorządowa,

lub dyrektor w przypadku nauczyciela)

zapłaci jedynie 596,30 zł czyli 15 proc. kosztów specjalistycznego szkolenia.

BIURO PROJEKTU:

35-036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2

tel.: 178534097, wewn. 36  

INTERNET

www.psim.pcen.pl

psim@pcen.pl





Liceum Ogólnokształcące im. ks. piotra skargi w sędziszowie małopolskim
Szkoła ma ponad sześćdziesięciopięcioletnią tradycję. Jest placówką, w której historia przeplata się 

z nowoczesnością. Powstanie liceum przypada na zakończenie działań II wojny światowej. Kto Ojczyźnie Swej 
służy, sam sobie służy – słowa księdza Piotra Skargi, widniejące na sztandarze szkoły i tablicy upamiętniającej 
patrona, stanowią misję sędziszowskiego liceum i są przesłaniem wszelkich działań wychowawczych.

Podsumowując ponad 65-letni okres działalności liceum ogólnokształcącego w Sędziszowie Mało-
polskim, należy podkreślić, że placówka dzieliła powojenne losy kraju. Szkoły nie ominęły dramatyczne 
wydarzenia z najnowszej historii Polski, przez wiele lat trapiły ją problemy finansowe i lokalowe. Jednak 
upór sędziszowskiej społeczności nie dopuścił do upadku szkoły i do jej likwidacji. obecnie szkoła funk-
cjonuje w dużym dwupiętrowym budynku przy ul. Fabrycznej 5, otoczonym obiektami sportowymi: 
wspaniałą halą widowiskowo-sportową, salą gimnastyczną i kilkoma boiskami. uczniowie korzystają 
także z pracowni przedmiotowych wyposażonych w sprzęt multimedialny, pracowni komputerowych, 
nowoczesnej czytelni i biblioteki. 

Szkoła wychowała ponad pięć tysięcy absolwentów. Zdecydowana większość ukończyła studia wyższe 
i często zajmuje znaczące miejsce w społeczeństwie. Są wśród nich: pracownicy administracji państwowej 
i placówek dyplomatycznych, wyższych uczelni, instytucji rządowych i samorządowych, właściciele bardzo 
dobrze prosperujących znanych firm prywatnych, pracownicy marynarki wojennej i wojska, lekarze, praw-
nicy i inżynierowie, prezesi firm państwowych i prywatnych, nauczyciele, księża, politycy, m.in. senator 
RP; pracownicy administracji rządowej, w tym były wojewoda podkarpacki.

ostatnie lata istnienia szkoły obfitują w wiele różnych przedsięwzięć, z których na szczególną uwagę 
i wyróżnienie zasługuje licealny teatr Muzyczny, który zaprezentował dla szerokiej publiczności regionu 
musicale: Upiór w operze, Odnaleźć świt, Dzwonnik z Notre Dame oraz Nędznicy, wzbudzając zachwyt, 
czasem niedowierzanie i niekłamany podziw dla odwagi twórców i talentu oraz pracowitości młodzieży.

Szkoła solidnie przygotowuje do wyzwań współczesnego świata, oferując:
• wysoki poziom kształcenia, potwierdzony bardzo dobrymi wynikami egzaminu maturalnego 

i sukcesami zawodowymi absolwentów,
• możliwość nieodpłatnego udziału w kursach języka angielskiego z elementami ekonomii,
• możliwość uzyskania certyfikatu Instytutu Przedsiębiorczości CISCo potwierdzającego umie-

jętność zakładania i prowadzenia własnej firmy,
• możliwość uzyskania tytułu ratownika drogowego,
• wdrażanie do aktywnego wolontariatu i pracy w zespole,
• stosowanie metod nauczania rozwijających kreatywność, samodzielność i zaradność,
• udział w warsztatach i zajęciach prowadzonych przez pracowników uczelni wyższych: Politech-

niki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, uniwersytetu Jagiellońskiego, 
uniwersytetu Rzeszowskiego, uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Szkoła nasza pomaga rozwijać zainteresowania i pasje, proponując:
• pracę w licealnym teatrze Muzycznym,
• szkolenie wojskowe w ZS „Strzelec” – organizacji Społeczno-Wychowawczej,
• pracę w szkolnych mediach: telewizji PIXElo, gazecie „lokomitywa”,
• łamanie głów w Szkolnym Klubie Gier logicznych,
• udział w ciekawych wyjazdach turystyczno-krajoznawczych i sportowych (narty, lodowisko, 

ścianka wspinaczkowa ),
• udział w szlachetnych przedsięwzięciach: „Góra Grosza”, „Szlachetna Paczka”, „Pomóż i ty”, 

„orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Dzień Przedsiębiorczości”, „Młodzi Głosują”, w akcjach Amnesty 
International Polska i wielu innych,

• współpracę z niemiecką szkołą w Meldorf.
liceum ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. zapewnia atmosferę zaufania 

i otwartości, poczucie bezpieczeństwa oraz znakomitych, życzliwych nauczycieli. Szkoła ma swoją stronę 
internetową: http://www.losedziszow.edu.pl/ i konto na facebooku. 


