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Szanowni Państwo
Zima za pasem. Zapraszam więc do lektury kolejnego numeru kwartalnika. Myślę, 

że proponowana w niniejszej odsłonie tematyka winna się mocno zakorzeniać w naszych 
codziennych belferskich rozmowach. Wszak dramat komunikowania się jest podstawowym 
dramatem poznawczym. Pytanie o to, czy „w nowych czasach mamy nowy język”? prob-
lem ów unaocznia w sposób bezdyskusyjny. Wizja świata, którą w sobie nosimy, jest wizją 
językową. Ten truizm brzmi mocno w kontekście rozpoznawania najnowszych językowych 
trendów oraz najbardziej popularnych stylów komunikowania się. Językowe granice pozna-
wanego świata ulegają bowiem ogromnym przekształceniom i mamy prawo przypuszczać, 
że niebezpieczeństwem nie jest już tworzenie pojęciowych klisz, symulakrów. Przeciwnie: to 
nie nadmiar determinuje sposób rozmowy o języku naszych uczniów i studentów (dorosłych 
też), lecz ubożenie. 

Znaliśmy się tylko z poczty mailowej. Jeden raz rozmawiałem z Nią telefonicznie. 
Wiem jednak na pewno, że przyjaźniliśmy się trochę w tak nietypowy sposób. Była bardzo 
dyskretna; wspomniała raz czy dwa o tym, że cierpi na chorobę nowotworową. Mówiła, 
że jest już dobrze i czuje się całkiem nieźle. W ostatnim mailu napisała, że w Krakowie 
jest bardzo gorąco, źle znosi upały i idzie na dwa, trzy dni do kliniki. Życzyła mi dobrego 
odpoczynku na urlopie…

A teraz Jej nie ma. Umarła. I jest mi bardzo ciężko. Pani Krystyna Zaufal była bowiem 
nie tylko wspaniałym człowiekiem, lecz znakomitym fachowcem, często do nas pisywała, 
była pełna entuzjazmu i dobrych myśli. Jej oddanie idei poprawy jakości kształcenia oraz 
współpracy międzynarodowej w tym względzie było przysłowiowe…

Pani Krystyno, będzie nam Pani bardzo bardzo brakowało…
Mariusz Kalandyk
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w kręgu nowych idei

Kazimierz Ożóg

Czy w nowych czasach mamy 
nowy język polski?

Język po rewolucji

Ważny w historii Polski rok 1989 wyznacza także w dziejach języka polskiego 
istotną cezurę1. Od tego roku obserwujemy w naszym kraju gwałtowne przemiany 
w ojczystym języku a przeobrażenia te odzwierciedlają wielość zmian politycznych, 
obyczajowych, ekonomicznych i – szerzej – kulturowych, zachodzących z taką 
intensywnością w ostatnich dwudziestu latach. W wyniku pokojowej rewolucji 
Solidarności zmienił się w Polsce ustrój totalitarny (autorytarny, niedemokra-
tyczny) na demokratyczny, co było początkiem rozpadu systemu komunistycz-
nego w Europie. Te historyczne wydarzenia przyniosły także nową jakość języka 
polskiego, gdyż każda rewolucja, prócz wywrócenia stosunków politycznych 
i społecznych, zmienia język. Jest to dla badacza relacji język – kultura bardzo 
ciekawy przedmiot dociekań. Każda gwałtowna zmiana systemów politycznych 
powoduje przeobrażenia głównego elementu kultury, jakim jest język. Wystarczy 
przypomnieć radykalną zmianę języka francuskiego po rewolucji z 1789 r. czy 
nowy język rosyjski po rewolucji październikowej z 1917 r. Przywódcy rewolucji 
bolszewickiej uznali, że język rosyjski jest dziedzictwem feudalnym, carskim, 
burżuazyjnym i religijnym (prawosławnym) – trzeba zatem te znienawidzone 
elementy wykorzenić, zupełnie zmienić. Noszono się z zamiarem utworzenia 
zupełnie nowego języka rewolucji radzieckiej. Te utopijne zapędy, traktowane 
jednak na serio z całą brutalnością i pogardą dla „dawnego” języka i kultury 
rosyjskiej, przerwał dopiero Józef Stalin, publikując – natychmiast ogłoszono go 

1 Rok 1989 jest dla zmian językowych datą umowną, gdyż przeobrażenia polszczyzny zaczęły 
się już w roku 1980 z chwilą powstania pierwszych, prawdziwie niezależnych w systemie 
komunistycznym, związków zawodowych Solidarność. Stan wojenny z roku 1981 
wstrzymał odnowę języka. Dopiero rok 1989 – poprzez historyczne wydarzenia, m.in. 
obrady Okrągłego Stołu, częściowo demokratyczne wybory z 4 czerwca i powstanie rządu 
Tadeusza Mazowieckiego – wywołał proces gwałtownych zmian, które ciągle zachodzą. 
W dwudziestoleciu 1989–2010 nastąpiły zmiany języka chyba największe w jego całej 
historii. Nie było w dziejach rozwoju języka polskiego od jego prapoczątków w IX wieku 
drugich takich dwudziestu lat, które tak gwałtownie przeorałyby naszą mowę.
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Kazimierz Ożóg

przeto „genialnym językoznawcą” – dzieło Marksizm a językoznawstwo. 
Rewolucje chcą zatem wszystko zmienić, także i język.

W Polsce nie było wprawdzie dekretów w sprawie odrzucenia dawnej 
mowy, ale pierwszym sygnałem nadejścia nowych czasów w roku 1989 
stało się gwałtowne odrzucenie nowomowy komunistycznej, czyli dawnego 
języka władzy i propagandy. Język ten obowiązywał w polskiej przestrzeni 
politycznej i w oficjalnym życiu politycznym od II wojny światowej, od 
objęcia władzy przez komunistów. 

Była to polszczyzna skostniała, ideologiczna, podporządkowana 
doktrynie marksizmu i leninizmu, zakłamująca rzeczywistość, narzucająca 
dychotomiczną wizję świata według wartościowania: dobre jest to, co służy 
interesom partii komunistycznej, złe wszystko to, co nie służy partii, usta-
lająca wygodne dla władzy znaczenia wyrazów, np. takich ważnych słów 
jak: władza ludu (której nigdy nie było w tym systemie), demokracja, pokój, 
sprawiedliwość społeczna. To wszystko zostało w roku 1989 usunięte wraz 
z odejściem starej władzy. Kolejno nastąpiły inne zmiany, które gwałtownie 
zmieniły język polski.

Nowa epoka w życiu narodu, zasługująca na miano historycznego 
zwycięstwa bez rozlewu krwi, kiedy naród odzyskał suwerenność i stał się 
narodem wolnym, przyniosła też nowy język polski. Jakie występują tu 
zależności? W jakim stopniu jest to nowy język polski? Oto podstawowe 
pytania, które będą przedmiotem moich rozważań.

Każdy język etniczny rozwija się razem z narodem, a dzieje społecz-
ności narodowej to także losy języka. W historii narodów mamy okresy 
spokojne i burzliwe. Natychmiast widać ich ślady w języku, który zawsze 
jest najczulszym wskaźnikiem zarówno stabilizacji, pomyślnego budowania, 
jak i gwałtownych zmian. 

Radykalne zmiany w życiu społeczeństw przynoszą natychmiast 
przeobrażenia w systemie aksjologicznym niesionym przez język. Każda 
formacja społeczna opiera się na określonych fundamentach wartościowa-
nia elementów rzeczywistości. Te podstawy życia społecznego nazywamy 
ideologią. Język, który sam jest główną wartością kultury, nacechowany jest 
aksjologicznie i ideologicznie także w inny sposób – jest to podstawowy 
instrument wyrażania wartości, według których działają społeczności, ergo 
jest ważnym czynnikiem sprawowania władzy i regulowania stosunków 
społecznych. Wielkie wartości systemów politycznych są artykułowane 
w języku. Jeśli następuje rewolucja, to zawsze działa ona w imię innych 
wartości aniżeli formacja poprzednia, zatem musi się zmienić język. Po-
dam prosty przykład: system komunistyczny, ateistyczny z założenia, także 
w Polsce walczył z Kościołem, zatem religia była negatywnie wartościowana, 
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Czy w nowych czasach...

a wielkie wartości duchowe wyrażane przez stulecia przez język polski, 
były usuwane i z życia, i z języka. Podobnie było i z innymi wartościami 
demokratycznymi, nieprzypadkowo potężny ruch społeczny i polityczny 
walczący z komunizmem został nazwany Solidarność. Ruch ten odwoływał 
się bowiem do wielkiej wartości, jaką jest ludzka solidarność, a ta zawsze 
usuwana jest przez systemy totalitarne, które chcą bez reszty panować nad 
jednostką, atomizując społeczeństwo.

Nowe wartości, zapoznane w systemie komunistycznym, przywróciła 
je dopiero rewolucja Solidarności, stały się fundamentem aksjologicznym 
nowej polskiej rzeczywistości. Były to np.: Bóg, honor, ojczyzna, chrześci-
jańska tożsamość narodu, godność człowieka, moralna odnowa narodu, spra-
wiedliwość, wychowanie patriotyczne, wiara, miłosierdzie, miłość bliźniego, 
narodowe tradycje, prawowita własność, wspólnota polska, wolność słowa, 
prawda w życiu społecznym. To był trzon, potem w rozwoju wolnej Polski 
przyszły inne, także lewicowe.

Rewolucja Solidarności dała początek nowym porządkom w państwie, 
dlatego trzeba było nazwać setki nowych zjawisk, rozwiązań ustrojowych, 
relacji i konsekwencji zmian. Język rozszerzył się o tysiące nowych wyrazów. 
Powstały nowe style, których dawniej w polszczyźnie nie było: styl reklamo-
wy (w komunistycznej Polsce nie występował, bo nie było co reklamować) 
oraz styl komputerowy, związany z rozwojem informatyki.

Kolejny skutek językowy przyniosło otwarcie Polski na Zachód. 
Po roku 1989 zaczęły napływać do naszego kraju tłumione wcześniej 
przez państwo komunistyczne zachodnie tendencje kulturowe, zwłaszcza 
konsumpcjonizm, medialność, amerykanizacja życia, rewolucja informa-
tyczna, postmodernizm praktyczny i teoretyczny. I znów tysiące nowych 
wyrazów.

W roku 2004 Polska została przyjęta do Unii Europejskiej. Skutek 
językowy jest oczywisty w postaci nowych słów i eurożargonu.

Mimo takich wielkich przeobrażeń język polski pozostał nadal naszym 
językiem narodowym. Jest odmieniony, ale dalej polski. Istnieje bowiem 
taki mechanizm, który tę polskość naszego języka podtrzymuje wbrew 
tysiącom zapożyczeń z języków obcych, zwłaszcza z języka angielskiego. 
Mechanizmem regulującym napięcie w relacji trwanie języka – zmiana 
jest utwierdzona od stuleci gramatyka języka polskiego. Jej reguły, a więc 
sposoby odmiany wyrazów i zależności ich łączenia w syntagmy są bardzo 
oporne na gwałtowne zmiany, choć i tu obserwujemy ostatnio rozluźnienie 
reguł, porównajmy chociażby konstrukcje typu Sport telegram, biznes plan, 
agrolinia. To właśnie system gramatyczny powoduje, że polszczyzna po 
rewolucji Solidarności pozostaje nadal językiem polskim.
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Ważniejsze zmiany po roku 1989

Zmiany w polszczyźnie po roku 1989 są wywołane głównie przez 
czynniki pozostające na zewnątrz języka, minimalną rolę odgrywa tu we-
wnętrzna ewolucja systemu. Liczni badacze starają się opisać istotne zjawi-
ska, głównie zależności leksykalne i stylowe, a także te na poziomie tekstu. 
Ciągle jednak daleko do wyczerpującej syntezy. Z ważniejszych opracowań 
należy tu koniecznie przypomnieć prace autorskie bądź redakcyjne następu-
jących badaczy: A. Markowskiego2, S. Gajdy, Z. Adamiszyna3, W. Pisarka4, 
B. Dunaja5, J. Mazura6, K. Ożoga7. Ogromne ciśnienie rzeczywistości na 
polszczyznę obserwujemy w trzech aspektach. Każdy z nich daje liczne 
językowe ślady nowego świata, stopniowo narastające w postaci nowych 
wyrazów, konstrukcji, odmian języka, zmian w budowie tekstu.

Domena pierwsza. Nowy stan polszczyzny spowodowały głównie 
zmiany polityczne, gospodarcze, społeczne i obyczajowe zachodzące 
w naszym kraju po roku 1989. Ta podstawowa przyczyna zmian języka 
polskiego dominowała mniej więcej do połowy lat 90. XX wieku. Naj-
ważniejsza była tu zmiana ustroju z socjalistycznego na demokratyczny. 
Pociągnęło to lawinę zmian gospodarczych, ekonomicznych i społecznych. 
Radykalnie zmieniła się z tego powodu zarówno polszczyzna oficjalna, 
jak i potoczna, bo także słowa – jak ujęła to celnie I. Kamińska-Szmaj 
– odzyskały wolność i Polacy w nowych warunkach zaczęli inaczej mówić 
o sprawach publicznych i prywatnych. W nowej, demokratycznej Polsce 
zaistniał wielogłos różnych partii politycznych.

W ciągu zaledwie kilku lat trzeba było nazwać nowe elementy szybko 
zmieniającej się rzeczywistości; porównajmy: w połowie demokratyczne 
wybory, sejm kontraktowy, gruba kreska, weto prezydenta, konstruktywne 
wotum nieufności, kohabitacja, konwencja wyborcza, billboard, hipermarket, 
strukturalne bezrobocie, syndyk masy upadłościowej, podatek VAT, pokolenie 
Frugo, dziura budżetowa. Na podstawie tych leksemów można opisać ko-
lejne etapy polskiej transformacji we wszystkich jej przejawach. To zaklęty 
w słowach swoisty dokument wszystkich polskich przemian ostatniego 
dwudziestolecia8.
2 A. Markowski, Polszczyzna końca XX wieku, Warszawa 1992.
3 S. Gajda, Z. Adamiszyn (red.), Przemiany współczesnej polszczyzny, Opole 1994.
4 W. Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, 

Kraków 1999. 
5 B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996.
6 J. Mazur (red.), Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, Lublin 2000.
7 K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, wyd. III, 

Rzeszów 2007.
8 Por.: K. Mosiołek-Kłosińska, Ślady polskich przemian po roku 1989 w słownictwie 
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Domena druga, dająca najliczniejsze ślady językowe. Zaczęło się 
wkrótce po przełomie roku 1989, zrazu prawie niezauważalnie, a później 
stopniowo z coraz większą mocą, szczególnie od połowy lat 90. XX wieku; 
chodzi o oddziaływanie na język polski obcych tendencji.

Pierwszą z nich jest prąd najbardziej uniwersalny, stanowiący o sensie 
życia i działania wielu ludzi – konsumpcjonizm. 

Konsumpcjonizm stworzył polszczyznę konsumpcyjną, która obsłu-
guje niezwykle dzisiaj rozbudowaną sferę nabywania i używania dóbr ma-
terialnych. Dzisiaj w wielu społeczeństwach, podobnie i w Polsce, zaczyna 
dominować postawa mieć. Pojawił się więc język, który ową postawę wy-
raża. Znajdziemy tu tysiące nowych wyrazów nazywających wprowadzone 
ostatnio do Polski, często przez międzynarodowe firmy, nowe produkty, 
zjawiska, cechy, czynności związane z handlem, wymianą, świadczeniem 
różnych usług i korzystaniem z nich. Polszczyzna konsumpcyjna obejmuje 
także teksty związane z propagowaniem sprzedaży, z polecaniem wyrobów 
czy usług. Mamy więc tu teksty reklamowe, w latach ostatnich bardzo 
mocno rozbudowane, mamy także teksty etykietek zamieszczanych na 
towarach, teksty informacyjne o możliwościach nabywania towarów, teksty 
pijarowskie, ogłoszenia komercyjne, katalogi, teksty instrukcji, różnego 
rodzaju promocje, konkursy zachęcające do kupna, mamy dialogi między 
sprzedawcą a klientem9. Z tysięcy leksemów przytoczę jako przykład szereg 
określeń zadowolenia, które swoiście łączą się z fetyszyzowaniem rzeczy: 
rzecz X sprawia, że jestem happy, czuję się wystrzałowo, odlotowo, odjazdo-
wo, zajebiście, czadersko, kosmicznie, fajnie, cool, super, ekstra, spoko. Przed 
rokiem 1989 większości tych określeń nie było.

Po wtóre, jest to medialność, która łączy się z konsumpcjonizmem, 
bo powstał potężny przemysł medialny produkujący na sprzedaż teksty 
kultury masowej. Ślady tego działania są w języku ogromne. Nie tylko 
mamy tu nowe wyrazy, ale i sposoby relacjonowania rzeczywistości: komu-
nikat (tekst kultury) musi być z pomysłem, najlepiej aby był sensacyjny, 
brutalny, wulgarny, erotyczny, eksponujący przemoc. Następuje zatem 
tekstowe (a więc językowe) zakłamanie rzeczywistości. Media przyczyniają 
się także do obniżenia rangi języka polskiego przez eksponowanie obrazu, 
kiedy widzieć zastępuje rozumieć, oraz wykorzystywanie niskich rejestrów 

ogólnym, [w:] Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, W. Gruszczyński, 
J. Bralczyk, G. Majkowska (red.), Warszawa 1999, s. 37–61.

9 Por. K. Ożóg, Współczesna polszczyzna a konsumpcjonizm, [w:] Współczesna polszczyzna. 
Stan, perspektywy, zagrożenia, Z. Cygal-Krupa (red.), Kraków–Tarnów 2008,  
s. 59–70; P. Pałka, Perswazja w dyskursie handlowym – wpływ obcych wzorów, [w:] 
Przemiany języka na tle przemian kultury, K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida (red.), 
Rzeszów 2006, s.117–131.

Czy w nowych czasach...
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języka. Oto kilka przykładów medialnych określeń artysty: król, legenda, 
kultowy twórca, ikona, charyzmatyczny wykonawca.

Po trzecie, bardzo wielką liczbę nowych wyrazów i ich połączeń dała 
modna dziś amerykanizacja. Polacy fascynują się wszystkim, co ma związek 
ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Porównajmy tylko częste wśród mło-
dzieży wyrażenia: cool, okay, sorry, ekstra, best, beściak, happy, party, hi!

Po czwarte, w Polsce wyrosła już nowa e-generacja, która świetnie 
posługuje się komputerem i Internetem. Ludzie ci posługują się też zna-
komicie stylem komputerowym. Rewolucja informatyczna, która jest 
obecnie główną siłą napędową cywilizacji XXI w., daje w obfitości nowe 
wyrażenia i sposoby budowy tekstu, porównajmy na przykład swoistość 
meili i esemesów.

Wreszcie tendencje postmodernistyczne wpływają na język polski przez 
relatywizację zastanych wartości, nowe podejście do języka i instrumentalne 
traktowanie tekstu.

Domena trzecia. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej  
(1 maja 2004 r.) przybył następny element mocno wpływający na współ-
czesny język polski – tym czynnikiem jest postępująca integracja Polski 
z Unią Europejską. Jest to ogromny krąg słownictwa specjalistycznego, 
związanego z długim procesem przygotowań do akcesji, obecnie już 
z bieżącymi problemami członka Unii i uczestnictwem w jej bieżącym 
życiu politycznym, gospodarczym i kulturalnym. Są to przede wszystkim 
wyrazy i ich połączenia z kręgu prawa, administracji, ekonomii, polityki; 
porównajmy: fundusze strukturalne, proces wyrównawczy, dopłaty bezpośred-
nie, programy unijne, strategiczne dokumenty, zasada podwójnej większości. 
To właśnie teksty z tym słownictwem są bardzo trudne w odbiorze, bo 
mają charakter tekstów specjalistycznych. Są to w sumie teksty urzędo-
we, administracyjne z wszystkimi cechami tego stylu: schematycznością 
składni, skostnieniem konstrukcji, z występowaniem terminologii unijnej, 
z występowaniem rzeczownikowych nomina actionis typu: podwyższenie 
standardu, wdrożenie pakietu, stworzenie odpowiednich warunków, zwięk-
szenie dostępności. Nowe słowa to także nazwy instytucji europejskich, 
programów, funduszy, dokumentów. Mamy tu rzeczywiście ogromny zbiór 
specjalistycznych form. Poruszanie się w tym systemie jest bardzo trudne, 
dlatego też odnotowują sukcesy w staraniach o fundusze te osoby, które 
dogłębnie, całościowo zgłębiły ten dla laika prawie język tajemny.

Unia Europejska wymusza na Polakach język poprawności politycznej. 
W myśl tych zaleceń nie wolno używać niektórych słów, które są opresyjne 
wobec człowieka czy grupy, porównajmy „stare” określenia: pedał, Cygan, 
murzyn. Obecnie nie wolno by było zatytułować artykułu (jak zrobiono to 

Kazimierz Ożóg
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kilka lat temu w opiniotwórczej gazecie) Czarno to widzę, tekst traktował 
o zawodniku z Afryki, który grał w drużynie narodowej w piłkę nożną, 
otrzymał polskie obywatelstwo i przeszedł do obcego klubu.

Język po rewolucji w pierwszej dekadzie XXI w.

Nadal trwa moda na potoczność. Można nawet stwierdzić, że ta moda 
się intensyfikuje. Elementy potoczne są dla tekstów w innych stylach bardzo 
atrakcyjne, szczególnie licznie występują w języku mediów, w reklamie 
i w języku polityki. Moda na potoczność jest ciągle motywowana przez 
atrakcyjną w dzisiejszej kulturze normę pospolitości. To ona sprawia, że 
potoczność jest ważnym czynnikiem zmian we współczesnej polszczyźnie. 
Często używane zwroty potoczne są w innych stylach obrazowym elemen-
tem treści, mają proste znaczenie, także emocjonalnie, są zawsze blisko prze-
ciętnego odbiorcy. Potoczna dosadność czy wulgarność ma przy tym walor 
medialny, przyciąga słuchaczy i widzów, przełamuje schematy oficjalności, 
tworząc wrażenie luzu językowego. Oto kilka tytułów potocznych:

 Pogonimy sejmowych pijaków („Fakt” 145/2009),
 Żenada! I on rządził Polską! Kazio lata za Isabel („Super Expres” 
132/2009),
 PiS jak PO chce odchudzić Sejm („Dziennnik”, 29.01.2009),
 Rząd łata dziurę w budżecie („Fakt” 145/2009).

Kolejnym zjawiskiem, które nasila się w polszczyźnie początków XXI 
wieku, jest intertekstualność. Jest ona także motywowana przez tendencje 
postmodernistyczne. Coraz częściej polskie teksty różnych gatunków, 
zwłaszcza medialne i reklamowe, zawierają zamierzone odniesienia do 
innych, funkcjonujących już w kulturze, wcześniejszych tekstów i stano-
wią tym samym niekiedy bardzo skomplikowaną strukturę rozmaitych 
zapożyczeń, cytatów, klisz, przytoczeń, nawiązań, czytelnych transformacji 
semantycznych. Oto kilka przykładów. W kampanii PLAY ONLINE przed 
świętami Bożego Narodzenia w roku 2008 na billboardach w całej Polsce, 
a także w licznych gazetach, ukazał się plakat nawiązujący do słynnej od 
lat 60. XX wieku fotografii Ernesta Che Guevary, argentyńskiego lekarza, 
rewolucjonisty w służbie Fidela Castro, który – jak oficjalnie twierdziły 
źródła kubańskie – z pobudek ideowych zrezygnował w połowie lat 60. XX 
wieku z ważnych stanowisk w rządzie rewolucyjnej Kuby i z grupą kilku 
towarzyszy rozpoczął walkę partyzancką (rewolucję) w Boliwii. Wkrótce 
zginął, zastrzelony w październiku 1967 roku przez żołnierzy miejscowego 
reżimu. Jego osoba, głównie przez znaną fotografię, stała się dla pokolenia 
1968 roku, a także dla wielu młodych z lat 70. i 80. XX wieku (a i teraz to 

1.
2.

3.
4.

Czy w nowych czasach...



W
 K

R
ĘG

U
 N

O
W

Y
C

H
 I

D
EI

10

zdjęcie często jest widoczne) przedmiotem swoistej idealizacji i znakiem 
buntu przeciwko zastanej rzeczywistości.

Interpretacja fotografii Che Guevary, którą noszono na koszulkach, 
zawieszano w akademikach, zakładała sprzeciw wobec niesprawiedliwości 
społecznej i bezinteresowne poświecenie dla dobra uciskanych grup. Plakat 
z 2008 roku wykorzystuje tę popularność i zmienia tamte znaczenia, prze-
suwając je w stronę znaczeń konsumpcyjnych. Do rewolucyjnego beretu 
Che dodano bowiem bombkę choinkową, czerwoną czapeczkę św. Mikołaja 
amerykańskiego i wielką brodę. Eksponowane hasło nowego plakatu – tym 
razem już reklamowego – brzmi: Rewolucja na święta. Najtańszy szybki 
Internet za 1 zł miesięcznie, dodatkowo wzmacnia i nazywa bezpośrednio 
treści konsumpcyjne. Spójrzmy na inne przykłady:

 Gaza – raport z oblężonego miasta (wojna izraelsko-palestyńska, od-
niesienie do wiersza Z. Herberta, „Dziennik”, 10–11.01.2009),
 Pamiętnik znaleziony w Sieradzu (brazylijski zawodnik piłki nożnej 
gra w Sieradzu, odniesienie do powieści Jana Potockiego, „Rzecz-
pospolita”, 23.12.2008).

W polszczyźnie I dekady XXI wieku daje o sobie znać jeszcze jedna 
tendencja związana z postmodernizmem – jest to ludyczność (karnawa-
lizacja języka), czyli dążenie do zabawy słownej, gry językowej. Kultura 
współczesna wysoko stawia wśród proponowanych wartości rozrywkę 
i zabawę. Także i różnego rodzaju teksty – według tych założeń – winny 
być elementem zabawy słownej. Ludyczność i karnawalizacja zachowań 
językowych stają się więc celem wielu tekstów współczesnej kultury. Także 
i język został wprzęgnięty w wieczny karnawał. Wielu badaczy podkreśla, 
że znaczna część mediów straciła już swą służebną rolę informacyjną, 
edukacyjną, opiniotwórczą, słowem kulturową misyjność względem spo-
łeczeństwa, a stała się potężnym instrumentem ogłupiania społeczności, 
przynoszącym płaską rozrywkę polegającą głównie na powtarzaniu wzorów 
obcych... i pieniądze. To wszystko rzutuje na język, który, niestety, u wielu 
Polaków staje się kodem ograniczonym – marketingowo-medialnym.

Tworzy się nowa kultura pisma. Następuje wizualizacja tekstów pisa-
nych, powszechnie widać ubóstwo słownictwa, rozpowszechnia się niski 
stopień strukturalizacji, czyli wzorców połączeń składniowych, zatem 
i zaczynają się zmieniać utwierdzone od stuleci reguły gramatyki. Teksty 
pisane przez współczesną młodzież mają cechy przekazów ustnych, a przy 
ich tworzeniu wykorzystuje się – jak przy tekstach mówionych – sytua-
cyjność i interakcyjność. Na te zależności nakłada się wizualność. Idą za 
tym wszystkim nowe sposoby widzenia świata przy pomocy wizualnych, 
potocznych, ludycznych, marketingowych, (multi)medialnych tekstów 

1.

2.
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pisanych. Stosowana powszechnie przez młodzież dość prymitywna pa-
rataksa (konstrukcje współrzędne) zdaje tylko relację z rzeczywistości, nie 
dostrzegając w niej głębszych zależności, które wyrażamy przy pomocy 
hipotaksy (konstrukcji podrzędnych o różnych nacechowaniach modal-
nych i logicznych).

Sumując, nowe czasy, w których przyszło nam żyć, przynoszą odmie-
niony język polski. Język ten niesie z sobą wszystkie zależności współczes-
nej cywilizacji i kultury ojczystej, i nadal podlega radykalnym zmianom. 
Niesie on też wiele problemów edukacyjnych. Trzeba odpowiedzieć na 
pytanie, jak uczyć polszczyzny wysokiej, literackiej, kodu rozwiniętego, 
który najlepiej wyraża ducha kultury polskiej i pojedynczego człowieka, 
gdy wokół cała kultura masowa krzyczy do obłędu językiem prymityw-
nym, zwulgaryzowanym, ograniczonym do wartości hedonistycznych 
i konsumpcyjno-medialnych? Jak sprawić, aby w powszechnej kulturze 
obrazu młodzież wróciła do czytania książek, gdyż to najlepiej wzbogaca 
język? Jeśli zmiany będą się pogłębiać, to za kilkadziesiąt lat, co w rozwoju 
języka nie jest okresem zbyt długim, polszczyzna zostanie zdegradowana 
do rangi mało znaczącego dialektu słowiańskiego. Komunikacją oficjalną, 
rozrywką, dyskursem naukowym może wtedy zawładnąć język angielski. 
Widzimy go już powszechnie w tekstach piosenek (prawie nie ma już 
w mediach piosenek polskich), w reklamie, w życiu codziennym, w wielu 
tekstach publicznych. Niektóre uczelnie zaczynają już dla Polaków wykłady 
w języku angielskim. Jako badacz języków nie jestem przeciwny językowi 
angielskiemu, Polacy powinni go znać i rozsądnie używać bez zatracania 
tożsamości języka polskiego.

Na koniec zadaję jeszcze jedno pytanie, czy zatem przychodzi 
zmierzch języka polskiego w czasach powszechnej amerykanizacji, nazy-
wanej globalizacją? Jeśli zmiany będą się pogłębiać, to odpowiedź musi 
być twierdząca.

prof. zw. dr hab. Kazimierz Ożóg jest dziekanem Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz członkiem 
Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. W latach 
1976–1990 pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
a w latach 1990–1994 na Uniwersytecie Lille III pod 
kierunkiem prof. Daniela Beauvois
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z warsztatu badawczego  innowacje

Agnieszka Pomianek, Aneta Pomianek

Moda na potoczność,
czyli o stylu potocznym  
w reklamie dla dzieci

Wprowadzenie

W reklamie dla dzieci kreowana jest rzeczywistość, nowe hierarchie wartości 
a także wzorce językowe. O ile dorośli umieją zdystansować się do owych ele-
mentów, o tyle dziecko na pewno nie. Przyjmując z typową dla siebie naiwnością 
komunikat reklamowy, akceptuje ono bez żadnych zastrzeżeń przekazywane treści, 
a co niepokojące, naśladuje je. Dlatego tak istotny jest wpływ reklam na dzieci, na 
ich język, w którym, m.in. pod wpływem komunikatu reklamowego, pojawiają 
się bardzo liczne kolokwializmy. W niniejszym artykule omówimy zatem sposób 
funkcjonowania stylu potocznego w reklamie dla dzieci.

Styl potoczny – podstawa komunikacji

Wykorzystywany powszechnie w reklamie styl potoczny służy ukazaniu fa-
miliarnego stosunku nadawcy do adresata wypowiedzi i stworzeniu swobodnego 
kontaktu1. Reklama adresowana do dzieci nie odbiega tu od reklamy standardo-
wej, tym bardziej że styl potoczny pozwala właśnie zmniejszyć dystans między 
nadawcą a odbiorcą. „Potoczność jest wiązana z indywidualnym, lokalnym typem 
kontaktów językowych, z językiem obiegowym i powszechnym, który obsługuje 
szeroki krąg kontaktów społecznych oraz ze zjawiskiem preferowania bytowej 
tematyki, która dokumentuje antropocentryczną orientację leksyki potocznej. 
Zwraca się też uwagę na obecność w języku potocznym leksyki ekspresywnej, 
często humorystycznie przedstawiającej otaczający świat oraz na spontaniczność, 
mniejszą staranność i prymarnie mówiony charakter wypowiedzi”2. Język potoczny 
określa się mianem kolokwialnego, mówionego, ustnego, oralnego i codziennej 
1 D. Buttler, Polskie słownictwo potoczne, „Poradnik Językowy” 1977, z. 3, s. 91.
2 A. Starzec, Współczesna polszczyzna popularnonaukowa, Opole 1999, s. 178.
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Moda na potoczność...

obiegowej nieoficjalnej polszczyzny3. Jest on przyswajany jako pierwszy 
spośród innych stylów. Posługuje się nim największa liczba ludzi, zarówno 
do komunikowania się, formułowania podstawowych potrzeb, a także do 
objaśniania określonych zagadnień lub rzeczy. Styl potoczny obejmuje 
wypowiedzi ustne i pisane, jednak prymarnie realizowany jest w formie 
mówionego dialogu. Można mówić o kilku płaszczyznach, na których 
odbywa się komunikowanie treści, tj. o płaszczyźnie werbalnej, gestów 
pozawerbalnych, inferencji i presupozycji4. Tworzenie tekstów potocznych 
na płaszczyźnie werbalnej odpowiada kilku zasadom. Zasada eliptyczności 
opiera się na pomijaniu nieważnych (czyli nieaktualnych, znanych już 
odbiorcy) elementów. Zasada redundancji polega z kolei na powtarza-
niu elementów istotnych dla odbiorcy. Oznacza też duże występowanie 
tych elementów, które są odpowiedzialne za spójność tekstu. Natomiast 
z zasady zmniejszonego stopnia zgramatykalizowania tekstu wynika duża 
akceptacja tekstów niezgramatykalizowanych, jeśli tylko ich odbiorca jest 
je w stanie zrozumieć.

Jeżeli chodzi o płaszczyznę gestów pozawerbalnych, to w języku 
potocznym jednakowo ważne są znaki werbalne i wszelkie gesty, jak np. 
ruchy głowy, nóg, grymasy twarzy. Płaszczyzna inferencji i presupozycji 
odnosi się z kolei do tego, że „przy okazji każdej rozmowy możemy ziden-
tyfikować porcję wiedzy nadawcy, porcję wiedzy odbiorcy i ich wspólną 
wiedzę, która jest w danej chwili potrzebna, aby się po prostu rozumieli”5. 
Podstawowy słownik wyrazów w stylu potocznym, bez których nie można 
się obyć, liczy w wersji minimalnej około 1500–2000 słów, a w wersji 
standardowej 4000–5000 słów. Za Jerzym Bartmińskim przytaczamy, 
że są to wyrazy, które nazywają m.in. części ciała człowieka, jego rozwój 
i funkcjonowanie, odżywianie się, dom, ubieranie się, rodzinę, ruch i środki 
lokomocji oraz dbałość o ciało6. Styl potoczny posiada wewnętrzne zróż-
nicowanie gatunkowe oraz środki językowe wykorzystywane zależnie od 
sytuacji. Charakteryzuje go konkretność, bo akcentuje elementy, które 
są dostępne obserwacji zmysłowej, a także obrazowość, w wyniku której 
fachowe terminy zastępowane są okazjonalnymi metaforami. Styl potoczny 
charakteryzuje więc dążenie do konkretności obrazowania, intersubiektyw-
ność, czyli współprodukowanie, sytuacyjność (sytuacja jako interpretant 
słów), ulotność indywidualnych wykonań a także trwałość schematów 

3 J. Warchala, Warunki współprodukowania tekstu potocznego, [w:] Język w komunikacji, 
t. 1, G. Habrajska (red.), Łódź 2001, s. 165-169.

4 Ibidem, s. 167–168.
5 Ibidem, s. 168.
6 J. Bartmiński, Styl potoczny, [w:] Współczesny język polski, J. Bartmiński (red.), Lublin 

2001, s. 115–134.
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i stereotypowość7. Przy zagadnieniu stylu potocznego warto także zwrócić 
uwagę na dwie orientacje teoretyczne, w których potoczność językowa 
traktowana jest w odmienny sposób. Chodzi tu o koncepcję stylistyczno-
sytuacyjną oraz antropologiczno-kulturową8. Za tą pierwszą opowiadają 
się m.in. W. Lubaś, H. Kurkowska, T. Skubalanka, S. Grabias, D. Buttler, 
A. Markowski, natomiast z koncepcją antropologiczno-kulturową zgadza 
się J. Bartmiński, J. Anusiewicz9. Koncepcja stylistyczno-sytuacyjna jest 
zależna od określonej sfery funkcjonalno-komunikatywnej. Styl służy tu 
sygnalizowaniu określonego stosunku do adresata wypowiedzi, ukazywaniu 
różnych dyspozycji psychicznych itp. Natomiast koncepcja antropologicz-
no-kulturowa opiera się głównie na pojęciu antropocentryzmu, bada środki 
stylu i uznaje go za główny wariant języka narodowego. 

Sposoby funkcjonowania stylu potocznego w reklamie 
dla dzieci

W przypadku reklamy dla dzieci można mówić o modzie na potocz-
ność10. Ulotki mają nieskomplikowaną warstwę syntaktyczną, charaktery-
styczną dla stylu potocznego. Jest to widoczne w konstruowaniu zdań i toku 
emocjonalnego. Potoczność wykorzystuje się do wywołania w wyobraźni 
adresata obrazów, a następnie do utrwalania ich jako już znanych. Zasto-
sowanie języka potocznego służy więc wywołaniu w pamięci określonej, 
stereotypowej sytuacji, która jest następnie przekształcana w świat warto-
ści11. Nadmierne używanie potoczności, zwłaszcza w sytuacjach, które na 
to nie pozwalają, może świadczyć o niedbalstwie językowym lub wygodzie 
mówiącego. Nie próbuje on bowiem podjąć wysiłku sformułowania wypo-
wiedzi w innym stylu. Reklama dla dzieci jest tu znamiennym przykładem, 
tym bardziej że kształtuje wzorce mówienia. Porównajmy:

(1) Super plecak Gratis! (Moja pierwsza encyklopedia),
(2) Pierwsze 10 000 osób otrzyma gwarantowane odjazdowe smycze 

 z uchwytami na komórkę i klucze (żelki Jojo),
(3) Inne patyczki z fajnymi wzorkami znajdziesz w Danonkach (jogurty),
(4) 8 tysięcy gadających zwierzaków ze świecącymi oczami rozbiegło się po 

świecie (cukierki Zozole),
(5) Super prezent! Sprężynowy zwierzak (Kraina zwierząt),

7 J. Warchala, op. cit., s. 165.
8 J. Bartmiński, op. cit., s. 131.
9 M. Kita, Język potoczny jako język bliskości, [w:] Język w komunikacji, op. cit., s. 170.
10 K. Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 

2001, s. 51. 
11 J. Warchala, Kategoria potoczności w języku, Katowice 2003, s. 240.



z w
ar

sztatu
 bad

aw
c

zeg
o

  in
n

o
w

ac
je

15

(6) Odlotowa torba gratis! (Klub Kubusia Puchatka),
(7) Prezent gwiazdkowy totalnie Puchatkowy! (Klub Kubusia Puchatka).

Używane w reklamie modne wśród dzieci słowa typu super, fajny, 
odjazdowy, odlotowy, totalny są środkiem budowania wspólnoty z młodym 
odbiorcą. Leksemy owe doskonale oddają klimat tego środowiska, służą in-
tensyfikacji i wyrażają maksymalne natężenie cechy12. Wyrażenia potoczne 
pełnią również w tekście reklamowym funkcję perswazyjną, opisują dany 
produkt. Fachowe terminy są tu zastępowane przez środki językowe, które 
działają na wyobraźnię. Prowadzi to do uproszczeń, a komunikat staje się 
bardziej przystępny i czytelny dla odbiorcy.

Styl potoczny odwołuje się więc do wszelkich zwyczajów językowych 
 i kulturowych, by tylko zwrócić uwagę konsumenta. W reklamie można 
np. zauważyć dialogi, w których jest widoczna osoba nadawcy i odbiorcy. 
„Dialog to zespół wypowiedzi co najmniej dwóch osób na określony te-
mat. Charakterystyczna jest wymienność ról nadawcy i odbiorcy – żadna 
z wypowiedzi nie stanowi autonomicznej części znaczeniowej, dopiero 
powiązanie wszystkich replik (czyli partii dialogu), tworzy układ znacze-
niowo kompletny i samodzielny”13. Dialogi są najczęściej zorganizowane 
w formie pytania, które zadaje konsument i odpowiedzi wygłaszanej przez 
producenta lub bohatera przemawiającego w jego imieniu. Porównajmy:

(8) A: Płatki Chocapic są pyszne.
B: A jak to się stało, że są tak czekoladowe?
A: Pewnego dnia nad wyspą kakaową rozpętała się czekoladowa burza…

W rozumieniu Bachtinowskim dialog jednak to nie tylko para: pyta-
nie – odpowiedź, ale „interlokucja w ogóle, wszelka interakcja językowa 
zachodząca bezpośrednio między dwiema osobami, będąca składnikiem 
definicyjnym gatunku ludzkiego”14. Odbiorca reklamy ceni w dialogu 
strukturę wymiany. Tekst nieciągły, tworzony przez rozmówców jest ła-
twy w odbiorze. Dialog sprawia też wrażenie autentyczności, rozmowy są 
uznawane za prawdziwe, co jest bardzo ważne przy nakłanianiu, polecaniu 
czegoś. Forma potocznej rozmowy jest więc bardzo często wykorzystywana, 
zwłaszcza w reklamie telewizyjnej. Komunikaty przedstawiają dane sytua-
cje, w których dialog jest naturalną formą porozumiewania się15.

Reklama dla dzieci, wykorzystując styl potoczny, stosuje także rymy, 
na przykład w taki sposób:
12 K. Ożog, op. cit.
13 B. Ostromęcka-Frączak, E. Grochulska, Intertekstualność reklamy telewizyjnej, [w:] 

Tekst w mediach, K. Michalewski (red.), Łódź 2002, s. 490.
14 M. Bachtin, cytat za: M. Kita, Medialna moda na dialog, [w:] Dialog a nowe media, M. Kita  

J. Grzenia (red.), Katowice 2004, s. 171–188.
15 B. Ostromęcka-Fraczak, E. Grochulska, op. cit.

Moda na potoczność...



z 
w

ar
sz

ta
tu

 b
ad

aw
c

ze
g

o
 

 i
n

n
o

w
ac

je

16

(9) Karolinka, Karolinka, sama chodzi i raczkuje ta dziewczynka (lalka firmy 
EPEE),

(10) Nowa cyber Mycha do akcji popycha (czasopismo),
(11) Nabiał wzmocni Twoje kości i poczucie godności (mleko Mlekosław),
(12) Codzienne pyszności dla mocnych kości (jogurt Danonki),
(13) Zabawa tkwi w Toffifee (czekoladki).

W reklamie dla dzieci charakterystyczne jest również wykorzystywanie 
związków frazeologicznych, znaczna ich część ma potoczny charakter. Fra-
zeologia jest to zbiór połączeń wyrazowych o określonych parametrach oraz 
nauka o jednostkach tego zbioru16. Do kanonu frazeologii polskiej zalicza 
się utarte, powszechnie znane połączenia, które są obrazowe, emocjonalne 
i ekspresywne. Autorzy reklam korzystają z zasobów frazeologicznych z dużą 
swobodą, aktualizując je17. Polega to na użyciu zautomatyzowanej postaci 
frazeologizmu, występującej w języku obiegowym. „Zautomatyzowany 
kontekst to zarówno stały kontekst minimalny, w którym realizuje się 
schemat leksykalnej łączliwości frazeologizmu, jak i kontekst maksymalny, 
czyli tło leksykalne wypowiedzi, z którym frazeologizm jest semantycznie 
i stylistycznie zestrojony, a zatem pojawia się w otoczeniu wyrazów i zwro-
tów, które wraz z nim wchodzą w skład tego samego pola semantycznego 
i nie różnią się między sobą barwą”18. W reklamie dla dzieci, której odbiorca 
jest młody i jego kompetencje językowe dopiero się wykształcają, wykorzy-
stuje się związki frazeologiczne, które są zrozumiałe dla młodego adresata. 
Odwołują się one do sfery codziennych realiów i oparte są na wyrazach, 
które znajdują się w słowniku dzieci. Są to więc frazeologizmy o prostej 
konstrukcji, charakteryzujące się potocznością. Służą one plastycznemu 
przedstawieniu sytuacji życiowych i stanów psychicznych19. Frazeologizmy, 
będąc ważnym środkiem ekspresji w reklamie, prezentują produkt jako 
cenny, doskonały, o pożądanych właściwościach; porównajmy:

(14) Można pobujać w obłokach (wafel Knoppers),
(15) Dla Ciebie otworzą się wrota Sezamu (chipsy Star Foods),
(16) Z dodatkiem cynamonu, co się nie śniło nikomu (płatki Cini Mi-

nis),
(17) Tak dobre, że można stracić głowę (chipsy Cheetos),
(18) Z życiem za pan brat (czasopismo „Kubuś Puchatek”),
(19) Apetyt na dobry dzień (wafel Knoppers),

16 W. Chlebda, Frazeologia, [w:] Język polski. Najnowsze dzieje języków słowiańskich,  
S. Gajda (red.), Opole 2001, s. 178.

17 J. Lizak, Funkcyjna i semantyczna wartość związków frazeologicznych w czasopismach 
dla dzieci, „Poradnik Językowy” 1996, nr 4, s. 58–64.

18 Ibidem, s. 59.
19 Ibidem, s. 63.

Agnieszka Pomianek, Aneta Pomianek
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(20) O to biega (buty Bartek),
(21) Mam bzika na punkcie Nesquicka,
(22) Soki Bobo Vita – na wagę zdrowia,
(23) Zabawa nie z tej ziemi (baton Milky Way).

Użyte w powyższych przykładach związki frazeologiczne występują 
w funkcji nośnika perswazji. Frazeologizmy mogą też charakteryzować 
odbiorcę:

(24) Ten smak postawi Cię na nogi! (płatki Cheerios),
(25) Dołącz do nas, bądź równy gość! (serki Danonki),
(26) Trzymaj formę ponad normę (witaminy Vibovit Junior).

Użycie w reklamie frazeologizmu jest więc pewną semantyczną grą,  
w której odbiorca, czyli dziecko, jest kuszone charakterystycznymi sformu-
łowaniami, będącymi środkiem ekspresji. Jeżeli stałe połączenia wyrazowe są 
modyfikowane, świadczy to o wolności językowej autora i przykuwa uwagę 
odbiorcy. W tekstach wykorzystujących niezmienioną formę frazeologizmu 
przeważa natomiast intencja pragmatyczna. Frazeologizmy są wówczas 
znakami o funkcji informacyjnej, mają pomóc w zrozumieniu tekstu.

W reklamie dla dzieci jest też obecny język angielski. Zwykle obce 
wyrazy pojawiają się w języku w wyniku konieczności nazwania nowych 
elementów rzeczywistości (funkcja nominacyjna) lub wyrażania do nich 
swojego stosunku (funkcja ekspresywna)20. Można także mówić o przy-
czynach wewnątrzjęzykowych i zewnątrzjęzykowych. Do przyczyn we-
wnątrzjęzykowych zalicza się:

„1) niską frekwencję pewnych wyrazów, co powoduje, że ulegają 
one zapomnieniu i stąd wynika konieczność wprowadzania w ich miejsce 
pożyczek,

2) występowanie par homonimicznych, co prowadzi do zastępowania 
jednego z homonimów przez obce jednostki leksykalne,

3) utratę ekspresywności przez niektóre rodzime leksemy, co przyczy-
nia się do zapożyczania nowych wyrazów ekspresywnie nacechowanych,

4) niewystarczające zróżnicowanie pewnych pól semantycznych w ję-
zyku-biorcy w porównaniu z językiem-dawcą,

5) niekorzystne asocjacje rodzimych leksemów”21.
Natomiast do przyczyn zewnątrzjęzykowych zalicza się wcześniej 

wspomniana potrzeba nazywania nowych wyrazów oraz swoista moda 

20 B. Dunaj, O stanie współczesnej polszczyzny, [w:] Język trzeciego tysiąclecia. Zbiór 
referatów z konferencji, G. Szpila (red.), Kraków 2000, s. 28.

21 E. Mańczak-Wohlfeld, Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich 
w języku polskim, Kraków 1995, s. 18.

Moda na potoczność...
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językowa22. Wpływy języka angielskiego na polskie reklamy uwidacznia-
ją się m.in. w nazwach firm i produktów, por.: Zapf Creation, 7 Days, 
Chocapic, Furby, Cheerios, Milky Way, Knoppers, Cini Minis, Star Foods, 
Mamba, Algida. Zjawisko przechodzenia wyrazów obcych z jednego języka 
do drugiego jest naturalnym przejawem wzajemnych kontaktów między 
narodami i kulturami. Niepokojący jest jednak fakt, że zapożyczanie nie 
sprowadza się dziś tylko do przyjmowania licznych słów, ale dotyczy także 
częstego pojawiania się całych serii wyrazów obcych, które przechodzą do 
słownictwa potocznego. Występują one w wypowiedziach młodzieży, są 
obecne w żargonie uczniowskim, a także przenikają do różnych sytuacji 
komunikacyjnych. Mamy więc: jem Algidę zamiast jem loda; żuję Mambę 
zamiast żuję gumę; lubię Nesquicka zamiast lubię płatki kukurydziane. 
Jednocześnie odbiorca reklamy, w związku z nadmiernym występowa-
niem słów angielskich, staje przed pewnymi trudnościami, o których 
piszą W. Chłopicki i J. Świątek. Komunikat reklamowy zakłóca wówczas 
dotychczasowe przyzwyczajenia językowe, co powoduje obniżenie jego 
wartości informacyjnej, „zapożyczenia w wielu przypadkach wykazują 
znaczne rozbieżności jeśli chodzi o pisownię. […] zapomina się często, iż 
nagromadzenie nazw obcych w tekście, przy jednoczesnym braku odmiany 
i stosowaniu związków frazeologicznych słabo zakorzenionych w pol-
szczyźnie, sprawia, że tekst taki jest trudny w odbiorze i stwarza wrażenie 
obcości”23. Należy więc unikać nadwyżki leksykalno-semantycznej lub też 
inaczej tendencji do eponimizacji, czyli zastępowania tradycyjnych nazw 
gatunkowych szczegółowymi nazwami marek24.

Podsumowanie

Obecnie najpopularniejszym medium jest ciągle jeszcze telewizja. 
Oprócz ulubionych bajek młody odbiorca ogląda również bloki rekla-
mowe, a za najbardziej atrakcyjne uznaje te skierowane bezpośrednio do 
niego. Idealny świat stworzony przez autorów reklam kusi dziecko. Język 
w reklamie dla dzieci to styl potoczny. Jego użycie spowodowane jest chę-
cią uatrakcyjnienia wypowiedzi. Autorzy reklam dbają także o to, by ich 
komunikat był zrozumiały dla odbiorcy, a teksty pisane stylem potocznym 
są przystępne i nie sprawiają trudności w interpretacji. Komunikat rekla-
mowy zyskuje przez to na atrakcyjności. Styl potoczny jest bowiem bogaty 

22 Ibidem.
23 W. Chłopicki, J. Świątek, Wpływ języka angielskiego na współczesny język polskiej 

reklamy, [w:] Język w komunikacji, op. cit., s. 320.
24 J. Warchala, op. cit., [Kategoria potoczności w języku], s. 159.

Agnieszka Pomianek, Aneta Pomianek



z w
ar

sztatu
 bad

aw
c

zeg
o

  in
n

o
w

ac
je

19

zarówno w środki, jak i techniki stylizowania wypowiedzi. W reklamie dla 
dzieci występuje też słownictwo zaczerpnięte z języka angielskiego, które 
wchodzi na stałe do wypowiedzi dzieci. Istotny jest tu fakt, że reklama 
kształtuje wzorce mówienia, zwłaszcza wśród dzieci, które bezkrytycznie 
powielają zasłyszane teksty w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Są 
przy tym przekonane, że mówią poprawnie, ponieważ posługują się takim 
stylem, jaki używany jest w reklamie. Ze względu na to, że żyjemy w świe-
cie wszechogarniającej reklamy, warto uświadamiać dziecku jej wpływ na 
odbiorcę z uwzględnieniem języka. 

mgr Agnieszka Pomianek jest doktorantką na Uniwersytecie 
Rzeszowskim, nauczycielem języka polskiego w Szkole 
Podstawowej Nr 15 w Przemyślu 
mgr Aneta Pomianek jest doktorantką na Uniwersytecie 
Rzeszowskim

Moda na potoczność...



z 
w

ar
sz

ta
tu

 b
ad

aw
c

ze
g

o
 

 i
n

n
o

w
ac

je

20

Maria Kocór

Kompetencje 
komunikacyjne nauczycieli

Nauczyciel, gdy chce naprawdę być dobry szybko orientuje się, 
że stoją przed nim ogromne zadania. 

Aby dobrze uczyć, musi być jakoś zaakceptowany, 
by być akceptowanym – musi wyrobić sobie pewien styl komunikowania się z klasą, 

by się kontaktować – trzeba uczniów zrozumieć, 
by ich rozumieć – trzeba ich poznać

(A. Janowski)

Wprowadzenie

Współczesny czas jest trudnym dla szkoły, nauczyciela i dla wychowa-
nia w ogóle. Składają się nań liczne czynniki związane z coraz większymi 
wymaganiami i oczekiwaniami społecznymi wobec instytucjonalnego 
wychowania, złożonymi problemami, jakie powinien nieustannie diag-
nozować i rozwiązywać nauczyciel wychowawca, jego niewystarczającym 
przygotowaniem do trudnych ról i zadań, niskim prestiżem zawodu, 
powodowanym trudną sytuacją materialną oświaty, kryzysem autorytetu, 
niepowodzeniami, złą polityką oświatową itp.

Od lat powszechny jest niemal pogląd o kryzysie funkcjonowania 
edukacji i szkoły we wszystkich jej ważnych obszarach: dydaktycznym, 
wychowawczym i opiekuńczym w szczególności. Za liczne trudności i nie-
powodzenia edukacyjne często obwinia się nauczycieli – ich postawy, zacho-
wania i kompetencje. Nauczyciele zaś powodów obecnego stanu oświaty 
i miernych efektów wychowawczych upatrują w czynnikach zewnętrznych: 
uczniach, ich rodzicach, osobach kierujących oświatą, w dysfunkcjonal-
nym systemie nauczycielskiego kształcenia, dokształcania i doskonalenia, 
zbyt licznych klasach, źle wyposażonych salach, w braku odpowiednich 
pomocy i środków finansowych, niskich uposażeniach, niepowodzeniach 
dotychczasowych zmian i reform edukacyjnych, mało perspektywicznej 
polityce oświatowej, problemach finansowych samorządów terytorialnych, 
które, ratując swoje budżety, oszczędzają na oświacie, i in. Myślę, że rację 
ma jedna i druga strona. Winą za kryzys funkcjonowania szkoły należy 
obarczyć zarówno społeczeństwo i jego instytucje, które często cechuje niska 
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Kompetencje komunikacyjne nauczycieli

świadomość pedagogiczna i brak rzeczowej współpracy ze szkołą, a przez to 
i brak współodpowiedzialności za los rodzimej edukacji, jak i nauczycieli, 
nieznajdujących w sobie winy, „zamykających się” ze swoimi problemami 
i trudnościami, odgrywających często pozorne role i „budujących mur 
obronny” przed innymi podmiotami lokalnego wychowywania, skrywają-
cych swoje niskie kompetencje, ciągłe życie w stresie, często powodowane 
barierami komunikacyjnymi między uczącymi a społecznością uczniowską, 
rodzicami, innymi nauczycielami, dyrektorami szkół i placówek równole-
głego wychowania, politykami i reformatorami oświaty, przedstawicielami 
samorządów terytorialnych itp.

Za niezwykle ważne i fundamentalne uznałam w związku z tym 
zagadnienie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli. Należy bowiem 
pamiętać, że komunikacja i dialog w edukacji mają ważny sens i wymiar, 
jeśli przyświeca im wspólny cel, jakim jest dobro i interes ucznia. Ko-
munikowanie się z różnymi podmiotami szkoły i środowiska stanie się 
mocną stroną nauczycieli, jeśli będą oni prezentować emancypacyjny 
i krytyczny styl myślenia, gdy będą merytorycznie przekonani i gotowi 
do zmian jakościowych w oświacie. Nauczyciele powinni odróżniać 
funkcje założone od rzeczywistych, oczekiwane od faktycznych, aby 
mogli dostrzegać wady i niedociągnięcia w pracy szkoły i środowiska, 
w którym są zatrudnieni. 

Jak są rozumiane kompetencje zawodowe nauczycieli? Jaka jest ich 
struktura i komponenty? Jakie ich klasyfikacje znaleźć można w literaturze 
zagadnienia? Co to są kompetencje komunikacyjne nauczycieli i jak są 
oceniane przez główne podmioty szkoły, tj. uczniów i samych nauczycieli? 
Jakie działania należy podjąć, aby zaistniały w szkole zrozumienie i dialog? 
Pytania te stały się inspiracją do napisania niniejszego artykułu. Posłużyłam 
się w nim krytyczną analizą literatury oraz wynikami badań empirycznych, 
przeprowadzonych wśród 188 nauczycieli i 900 uczniów różnych typów 
szkół miejskich i wiejskich województwa podkarpackiego. Badania zostały 
zrealizowane w 2008–2009 r. za pomocą sondażu diagnostycznego oraz 
kwestionariusza umiejętności nauczycielskich.

Pojęcie kompetencji zawodowych

Na temat kompetencji zawodowych istnieje dość bogata literatura 
z zakresu wielu nauk: teorii organizacji, ekonomii, socjologii, pedagogiki 
i in. Piszą o tym: K. Denek, Cz. Banach, M. Dudzikowa, R. Schulz, R. 
Kwaśnica, S. Dylak, W. Strykowski, Z. Kwieciński, M. Czerepaniak-Wal-
czak, J. Szempruch. 
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Maria Kocór

Pojęcie kompetencji jest różnie rozumiane i nie ma jednej, uniwer-
salnej ich definicji. Z reguły kompetencja oznacza potencjał, możliwości, 
zdolności człowieka, które należy rozwijać, doskonalić, aby mógł posłu-
giwać się nimi do pełnienia określonych ról i zadań. 

W ujęciu słownikowym termin „kompetencja” (łac. competentia) 
oznacza uprawnienie do działania, zakres wiedzy, umiejętności i odpowie-
dzialności za podejmowane zadania i czyny1.

W Słowniku wyrazów obcych czytamy, że kompetencja to zakres peł-
nomocnictw, uprawnień i obowiązków danej instytucji bądź organu do 
realizowania określonego przepisami działania; a także zakres czyjejś wiedzy, 
umiejętności i odpowiedzialności2.

W Słowniku pedagogiki pracy kompetencja rozumiana jest jako nadany 
na podstawie kwalifikacji zakres pełnomocnictw i uprawnień do działania, 
decydowania, wydawania sądów w danym obszarze. Kompetentną jest 
osoba mająca uprawnienia do działania i kwalifikacje3.

W pedagogice kompetencja traktowana jest jako zdolność do samore-
alizacji i podstawowy warunek wychowania. Jako zdolność do określonych 
obszarów działań jest uważana za rezultat procesu uczenia się. Wartość 
treściową kompetencji stanowią: wiedza, umiejętności i zdolności4.  
M. Dudzikowa rozumie kompetencje jako zdolność do czegoś, uzależnioną 
od znajomości wchodzących w nią umiejętności i sprawności, jak i od 
przekonania o możliwości posługiwania się nimi5. Według M. Czerepaniak-
Walczak kompetencja to świadomy, wyuczalny i satysfakcjonujący poziom 
sprawności warunkujący efektywne zachowanie się6.

 Wśród wielu znaczeń nadawanych temu terminowi we współczesnych 
opracowaniach naukowych znajdują się takie, które stanowią, że jest to 
zdolność i gotowość do wykonywania zadań na określonym poziomie (Jen-
kins)7, czy wyuczalna umiejętność robienia rzeczy dobrze, jak i sprawności 
niezbędne do radzenia sobie z problemami (Fontana)8. 
1 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, s. 174–175; J. Gnitecki, 

Kompetencje nauczyciela w cywilizacji informacyjnej, [w:] Rozwój zawodowy 
nauczyciela, Moroza H. (red.), Kraków 2005, s. 119.

2 Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1978, s. 372.
3 T. Nowacki, K. Korabiowa-Nowacka, B. Baraniak, Nowy słownik pedagogiki pracy, 

Warszawa 2000, s. 101.
4 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996, s. 129.
5 M. Dudzikowa, Kompetencje autokreacyjne – możliwości ich nabywania w toku studiów 

pedagogicznych, „Edukacja. Studia, Badania. Innowacje” 1993, nr 4.
6 M. Czerepaniak-Walczak, Refleksja krytyczna i jej miejsce w dyskusji nad reformowaniem 

oświaty (próba zastosowania), „Rocznik Pedagogiczny”1997, nr 20.
7 H. O. Jenkins, Getting it Right. A.Handbook forsuccessful School Leadership, Oxford 

Blackwell, „Education”, 1991, s. 161.
8 D. Fontana, Psychology for Teachers, Basingstoke Macmillan 1992, s. 245.



z w
ar

sztatu
 bad

aw
c

zeg
o

  in
n

o
w

ac
je

23

Kompetencje zawodowe nauczycieli i ich struktura

Uogólniając można powiedzieć, że kompetencje są rozumiane jako 
zakres uprawnień i obowiązków umożliwiających podejmowanie pewnych 
decyzji lub zasób wiedzy i umiejętności zapewniających wykonanie zadań 
określonych przez inne osoby lub instytucje. W odniesieniu do nauczyciela 
mamy na uwadze zakres jego wiedzy, umiejętności i sprawności, który 
przesądza o sile oddziaływania na uczniów, ich postawy, poziom wiedzy, 
zachowanie, aktywność, przygotowanie do dalszej edukacji, pracy, życia. 
Jednak zakres oddziaływań nauczyciela jest niezwykle szeroki i zróżni-
cowany, stąd niełatwo ustalić rodzaje kompetencji. Ów zakres zadań, 
obowiązków i czynności nauczycieli odnosi się m.in. do: organizowania 
i kierowania procesami nauczania i wychowania, wspierania wychowanków 
w ich rozwoju, socjalizacji i resocjalizacji dzieci i młodzieży, prowadzenia 
działań korekcyjnych i wyrównawczych, rozwijania zdolności i zaintere-
sowań uczniów, kształtowania ich postaw, współpracy z rodziną, środo-
wiskiem społecznym oraz instytucjami edukacji równoległej itp. Tylko 
łączne ujmowanie wymienionych zadań, działań i czynności związanych 
z nauczaniem i wychowaniem czyni nauczyciela kompetentnym. 

Najczęściej działania te koncentrują się wokół trzech grup czynności, 
a mianowicie:

czynności merytorycznych, dotyczących treści nauczanych przed-
miotów,
czynności pedagogiczno-psychologicznych, odnoszących się do 
warsztatu pracy nauczyciela, organizowania i kierowania procesami 
nauczania, wychowania, opieki, jak i posługiwania się właściwymi 
metodami oraz technikami nauczania, 
czynności wychowawczych, odnoszących się do różnych sposobów 
postępowania pedagogicznego, do których należą: umiejętności ko-
munikowania się, motywowania, kształtowania postaw społecznych, 
rozwiązywania problemów, współdziałania itp.

Analiza literatury oraz własne przemyślenia, będące syntezą częściowo 
tylko przedstawionych tu definicji i poglądów na temat rozumienia kom-
petencji, pozwalają zdefiniować kompetencje zawodowe nauczycieli jako 
zespół zdolności i umiejętności, umożliwiających, w różnych sytuacjach 
życiowych, wykorzystanie wiedzy i doświadczenia dla zrealizowania zadań 
związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży na określo-
nym poziomie i przyjmowanie za nie odpowiedzialności.

W tym rozumieniu kompetencje zawodowe nauczycieli obejmują 
dwie grupy cech: 

•

•

•

Kompetencje komunikacyjne nauczycieli
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trwałe wartości jednostki, takie jak: wiedza, doświadczenie i zdolności,
zespół umiejętności umożliwiających wykorzystywanie wiedzy 
i doświadczenia do wykonania konkretnych zadań lub rozwiązania 
problemów, które napotykają w swojej pracy. 

Wymienione cechy u różnych nauczycieli mogą mieć i zazwyczaj mają różny 
stopień nasilenia. Są zatem stopniowalne i mierzalne. Poziom nasilenia tych cech, 
czyli poziom kompetencji nauczycieli wydaje się jedną z najważniejszych miar 
ich zawodowej dojrzałości. Owa dojrzałość, niezależnie od tego, jak interpretują 
i rozumieją ją różni pedagodzy i nauczyciele, sprowadza się do określenia, na ile 
nauczyciel potrafi nauczyć, wychować i przygotować uczniów do życia społecz-
nego. Poziom kompetencji zawodowych nauczyciela jest w praktyce wyznaczony 
poziomem jego zdolności, umiejętności i sprawności, wspartych wiedzą, doświad-
czeniem oraz specyficznymi dla tego zawodu cechami osobowymi. 

Na kompetencje zawodowe nauczycieli składają się zatem: wiedza, 
umiejętności i cechy osobowości, które ułatwiają rozumienie świata i swojej 
w niej roli oraz motywują do rozwoju. Wykorzystanie trzech komponentów 
wiedzy – ogólnej, merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej – w prak-
tyce wiąże się z umiejętnościami kompetentnego nauczyciela, do których 
należą: umiejętności komunikacyjne, kierownicze i społeczne.

Jednakże kompetencje zawodowe są ściśle uwarunkowane postawami 
i osobowością nauczycieli. Są to głównie ich cechy osobowe: subiektywne, 
moralne i kreatywne. Przyjąć należy, że bez odpowiednio rozwiniętych 
postaw emancypacyjnych, otwartych, krytycznych i kreatywnych nie jest 
możliwy rozwój moralny i zawodowy nauczyciela. 

Rozwijanie i ugruntowywanie nauczycielskich kompetencji umożliwia 
doświadczenie praktyczne w zawodzie i krytyczna nad nim refleksja. Można 
je zatem traktować jako czwarty element kompetencji zawodowych na-
uczyciela, tzw. refleksyjnego praktyka. Doświadczenie praktyczne to zatem 
ważny komponent kompetencji zawodowych nauczycieli, a krytyczna nad 
nim refleksja jest warunkiem i zarazem instrumentem rozwoju posiadanej 
wiedzy, umiejętności i cech osobowości kompetentnego nauczyciela. Tylko 
za ich pomocą może wciąż stawać się lepszy, sprawniejszy i efektywniejszy, 
przekonany do swych działań, świadomy i odpowiedzialny9.

9 Bliżej o kompetencjach nauczycieli piszę w artykule: Samoocena kompetencji 
zawodowych nauczycieli [w:] Wychowawcy i ich kompetencje – poszukiwanie 
profesjonalizmu w wychowaniu, E. Kubiak-Szymborska i D. Krauze (red.), Bydgoszcz, 
w druku; Oczekiwane kompetencje zawodowe nauczycieli, [w:] Profesjonalizm w opiece, 
wychowaniu i pracy socjalnej, U. Gruca-Miąsik, A. Tokărova, E. Lukăĉ (red.), Rzeszów 
2010; Kompetencje kreatywne nauczycieli, Lwów, w druku; Gotowość nauczycieli 
do rozwijania kompetencji zawodowych, „Rocznik Naukowy PAN w Krakowie”,  
J. Krukowski (red.), w druku.

1.
2.

Maria Kocór
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Zastosowana metoda i opis próby badawczej

Funkcjonowanie nauczycieli w szkole uspołecznionej i demokratycz-
nej wymaga w szczególności kompetencji komunikacyjnych. Służą one 
porozumieniu i współpracy z wieloma podmiotami edukacyjnymi, przede 
wszystkim z uczniami i rodzicami, dyrektorem, pedagogiem szkolnym, 
innymi nauczycielami, a także z instytucjami środowiska lokalnego. 

Chcąc wstępnie określić poziom kompetencji komunikacyjnych 
nauczycieli, przeprowadziłam badania sondażowe wśród 188 nauczycieli 
i 900 uczniów różnych typów szkół z województwa podkarpackiego.

Wśród ankietowanych uczniów jedną czwartą stanowili uczniowie 
szkół podstawowych, niemal tyle samo – licealiści. Co trzeci respondent 
to gimnazjalista, a co szósty był uczniem technikum. Niemal połowę 
badanych uczniów stanowiły dziewczęta. Zbliżony był odsetek uczniów 
mieszkających w mieście i na wsi. Zdecydowana większość badanych miała 
dobrą sytuację materialną, a co czwarty – przeciętną. Co trzeci ojciec i co 
trzecia matka osoby z wykształceniem średnim. Jednak więcej matek niż 
ojców ukończyło studia wyższe. Wyższym wykształceniem legitymowała 
się matka co czwartego, zaś ojciec co piątego ucznia. Natomiast po zasad-
niczych szkołach zawodowych więcej było ojców, aniżeli matek.

Zdecydowana większość spośród badanych nauczycieli to kobiety, 
co wskazuje na feminizację zawodu. Badaniami objęci zostali nauczyciele 
w różnym wieku i o różnym stażu pedagogicznym. Najwięcej, bo ponad 
jedną trzecią ogółu stanowiły osoby w wieku 40–50 lat. Nieco mniej 
było nauczycieli 30–40-letnich. Co czwarty respondent nie skończył 30 
lat, a co dziesiąty miał 50 lat i więcej. Dane dotyczące wieku, jak i stażu 
pracy sugerują, że była to doświadczona kadra. Po jednej piątej badanych 
stanowiły osoby dopiero rozpoczynające pracę w zawodzie (staż do 5 lat) 
i najdłuższej w nim pozostające (25 lat i więcej). Większość jednak już 
wiele lat pracowała w szkole (od 5 do 25). 

Połowa badanych nauczycieli ukończyła wyższą szkołę lub akademię 
pedagogiczną. Co drugi to nauczyciel dyplomowany, a co czwarty – mia-
nowany. Jedną czwartą część badanej próby stanowili nauczyciele stażyści 
i kontraktowi, przy czym tych ostatnich było ponaddwukrotnie więcej.

W opracowanym przeze mnie narzędziu badawczym zamieściłam 
twierdzenia na temat różnych zachowań i umiejętności komunikacyj-
nych nauczycieli, które badani mieli oceniać w pięciostopniowej skali  
R. Likerta (5 – zdecydowanie zgadzam się, 4 – raczej się zgadzam, 3 – nie 
mam wyrobionego zdania, 2 – raczej się nie zgadzam, 1 – zdecydowanie 
nie zgadzam się). W artykule przedstawiam uzyskane tą drogą opinie obu 

Kompetencje komunikacyjne nauczycieli
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grup respondentów: uczniów i nauczycieli. Taki rozkład wyników pozwolił 
na porównanie ocen kompetencji komunikacyjnych nauczycieli i zdiagno-
zowanie ich poziomu w odniesieniu do umiejętności prowadzenia dialogu 
z uczniami, rodzicami i innymi podmiotami szkoły i środowiska.

Kompetencje komunikacyjne nauczycieli w ich samooce-
nie i opiniach uczniów

Pierwsze stwierdzenie oceniane przez uczniów i nauczycieli dotyczyło 
wspólnego komunikowania się z uczniami w zakresie stawianych im wy-
magań i oczekiwań. Wyniki zawarte w tabeli 1. umożliwiły porównanie 
ocen obu grup respondentów. 

Tabela 1.
Ocena składników kompetencji komunikacyjnych nauczycieli

Jasno formułuje/ę oczekiwania 
wobec uczniów

Nauczyciele 
N = 188

Uczniowie 
N = 900

N % N %

zdecydowanie tak 133 70,7 334 37,1
raczej tak 44 23,4 284 31,6
nie mam wyrobionego zdania 8 4,3 157 17,5
raczej nie – – 84 9,3
zdecydowanie nie – – 37 4,1
brak danych 3 1,6 4 0,4
Ogółem 188 100,0 900 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2008–2009

Z analizy danych zawartych w tabeli 1. wynika, że uczniowie bardziej 
krytycznie oceniali poziom kompetencji nauczycieli w zakresie formułowa-
nia oczekiwań, aniżeli oni sami. Nauczyciele bowiem byli dwukrotnie częś-
ciej zdecydowanie przekonani o posiadaniu bardzo wysokich umiejętności 
przekazywania uczniom wymagań oraz ich prawidłowego odbioru przez 
dzieci i młodzież. Dotyczyły one m.in.: pracy uczniów na lekcji, utrzy-
mania ładu i dyscypliny w klasie, odrabiania zadań domowych, oceniania 
postępów i zachowań uczniów, ich współdziałania i współpracy, udzielania 
wzajemnej pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Zebrany materiał empiryczny dowodzi, że uczniowie prezentowali bardziej 
umiarkowanie pozytywne opinie na ten temat. Była też grupa respondentów, 
którzy krytykowali uczących za brak jasności w zakresie komunikowania ocze-
kiwań i wymagań szkolnych, z którymi młodzież nie potrafi się pogodzić. Takie 

Maria Kocór
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negatywne postawy mogą wynikać z roszczeniowych postaw uczniów, którzy 
wciąż dopominają się o swoje prawa, zapominając o obowiązkach. Krytyka 
umiejętności nauczycielskich może również odzwierciedlać rzeczywisty niski 
poziom kompetencji oraz ich negatywne postawy wobec pracy zawodowej 
i uczniów. Być może są to nauczyciele w pewnym stopniu dotknięci zjawiskiem 
wypalenia, którzy depersonalizują uczniów. Depersonalizacja wiąże się z obo-
jętnością, dystansem uczuciowym wobec wychowanków, oznacza unikanie 
bezpośrednich kontaktów, zanik osobistego zaangażowania nauczycieli w ich 
potrzeby i problemy, izolowanie się od trudnych spraw dzieci i młodzieży. 
Prowadzi ona do obarczania uczniów odpowiedzialnością za własne niepo-
wodzenia, powierzchownego traktowania zadań i obowiązków zawodowych. 
W dalszych stadiach wypalenia dochodzi do przedmiotowego traktowania 
i etykietowania uczniów. Może się to przejawiać zwracaniem się do nich po 
nazwisku lub numerze z dziennika, używaniem złośliwych, ordynarnych 
słów i epitetów. Ten sposób obrony przed narastającym stresem i zwiększenia 
psychicznego dystansu wobec osób, którym nauczyciel ma pomagać prowadzi 
do utrwalenia negatywnych zachowań, utraty kompetencji komunikacyjnych 
i podmiotowego stosunku do wychowanków, a z czasem zaniku empatii 
i dialogu w szkole10. 

Stwierdzony niski poziom umiejętności komunikowania się nauczycieli 
w szkole wynika też z niewystarczającego ich przygotowania przez zakłady 
kształcące. Aby bowiem prawidłowo komunikować się z uczniami, wciąż trze-
ba ich poznawać i rozumieć. Pomocne są w tym kompetencje diagnostyczne 
nauczycieli, ich dociekliwa i badawcza postawa wobec potrzeb i problemów 
dzieci i młodzieży, ich nabytych cech środowiskowych, które nierzadko należy 
kompensować i naprawiać. Badawczy stosunek nauczyciela powinny uzu-
pełniać takie cechy, jak: empatia i tolerancja, otwartość i szczerość oraz chęć 
niesienia pomocy, zaufanie, poszanowanie praw, godności i wolności osobistej 
wychowanków. Tylko bowiem nauczyciel, któremu uczniowie ufają, szanują 
i doceniają będzie zdolny do rozwijania dialogu w szkole.

Dobry i komunikatywny nauczyciel wychowawca potrafi pozyskiwać 
do dialogu nie tylko dzieci i młodzież. Wiele bowiem spraw wychowaw-
czych wymaga kontaktu i porozumienia z innymi podmiotami szkoły 
i środowiska, z innymi nauczycielami, dyrektorem i pedagogiem szkolnym, 
a przede wszystkim z rodzicami, którzy są dziś bardzo trudnym partnerem 
lokalnego wychowania. Konieczne jest również prowadzenie wymiany 
informacji i porozumienie z instytucjami pozaszkolnymi, takimi jak: 
10 Na temat wypalenia zawodowego nauczycieli piszę w: Wypalenie zawodowe nauczycieli 

– przyczyny i skutki, [w:] Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych,  
T. Zbyrad (red.), Stalowa Wola 2008 oraz w krótkiej monografii: Diagnoza wypalenia 
zawodowego wśród nauczycieli, Rzeszów 2010.

Kompetencje komunikacyjne nauczycieli
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instytucje wspomagające rozwój dzieci i młodzieży, opiekuńcze, różne 
poradnie, sąd, policja, kościół, zakłady pracy.

Mając na uwadze te oraz inne aspekty trudnej i złożonej roli zawo-
dowej nauczyciela, poprosiłam badanych o ocenę poziomu składników 
jego kompetencji komunikacyjnych. Obie grupy badawcze wypowiadały 
się na temat nauczycielskich umiejętności prowadzenia dialogu z innymi 
uczestnikami edukacji szkolnej i pozaszkolnej. W tabeli 2. dokonałam 
zestawienia opinii badanych uczniów i samooceny nauczycieli.

Zgromadzone dane wskazują, że opinie obu podmiotów są zróżni-
cowane w mniejszym stopniu niż poprzednio. Podobna grupa uczniów 
(41,2%), jak i nauczycieli (47,3%) wypowiadała się bardzo pozytywnie 
o kompetencjach wychowawców do porozumiewania się i dyskutowania 
o ważnych sprawach w szkole. Dodatkowo jednak nauczyciele częściej od 
uczniów formułowali odpowiedzi raczej tak. Natomiast uczniowie byli 
bardziej niezdecydowani i krytyczni w ocenie poziomu umiejętności bycia 
rzecznikiem interesów klasy i uczniów wobec innych członków społeczności 
szkolnej i pozaszkolnej.
Tabela 2.
Ocena składników kompetencji komunikacyjnych nauczycieli

Jest/em łącznikiem klasy z innymi 
podmiotami szkoły: nauczycielami, 

dyrektorem, pedagogiem, itp.

Nauczyciele 
N = 188

Uczniowie 
N = 900

N % N %
zdecydowanie tak 89 47,3 371 41,2
raczej tak 77 41,0 279 31,0
nie mam wyrobionego zdania 18 9,6 139 15,5
raczej nie 1 0,5 71 7,9
zdecydowanie nie 1 0,5 36 4,0
brak danych 2 1,1 4 0,4
Ogółem 188 100,0 900 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2008–2009

Można zatem ogólnie powiedzieć, że zdecydowana większość obu grup 
respondentów – zarówno uczniów, jak i nauczycieli – pozytywnie oceniała 
umiejętności komunikacyjne wychowawców klas. Bardziej adaptacyjną 
postawę reprezentowali jednak wychowawcy. Bowiem, jak wynika z tabeli 
2., kompetencje te afirmował nieco większy odsetek badanych nauczycieli 
(88,3%), aniżeli uczniów (72,2%). Niemal co ósmy ankietowany uczeń 
krytykował zdolność nauczycieli do bycia łącznikiem klasy z innymi pod-
miotami szkoły i środowiska. To z jednej strony uspokajające, a z drugiej 
niepokojące, bo może oznaczać, że część uczniów trafnie rozpoznaje nie-
dobory w pracy wychowawcy klasy.

Maria Kocór
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Jednakże rzecznictwo spraw i interesów uczniów w stosunkach 
z innymi podmiotami edukacji nie jest możliwe bez odpowiednich cech 
osobowych nauczyciela, który powinien być otwarty na informacje ze 
strony młodzieży, umieć ją wysłuchać, przekonywać i motywować do po-
żądanych zachowań w szkole itp. Czy jednak w szkole tak jest? W moich 
badaniach podjęli próbę odpowiedzi na to pytanie zarówno nauczyciele, 
jak i uczniowie. Dałam im do oceny stwierdzenie o treści: Jest/em otwarty 
na informacje uczniów. Wysłuchuje/ę prośby i uwagi, jest/em przychylny ich 
sugestiom, pomysłom. W tabeli 3. zamieściłam opinie obu grup responden-
tów, aby można było dokonać porównania.

 Przedstawiony materiał empiryczny informuje, że niemal wszyscy 
nauczyciele dokonali wysokiej samooceny tego wskaźnika kompetencji 
komunikacyjnych. Nikt z nich nie odznaczał się samokrytyką i większość 
prezentowała postawę zdecydowanie adaptacyjną.

Wśród uczniów również przeważały pozytywne opinie o uczących 
(72,0%). Jednakże słowa krytyki poziomu kompetencji komunikacyjnych 
nauczycieli wyraziło 11,0% uczniów. Część młodzieży nie potrafiła ich 
ocenić, odpowiadając: nie mam wyrobionego zdania.

Tabela 3.
Ocena składników kompetencji komunikacyjnych nauczycieli

Jest/em otwarty na informacje 
uczniów. Wysłuchuje/ę prośby  
i uwagi, jest/em przychylny ich 

sugestiom, pomysłom

Nauczyciele 
N = 188

Uczniowie 
N = 900

N % N %

zdecydowanie tak 127 67,6 374 41,6
raczej tak 57 30,3 274 30,4
nie mam wyrobionego zdania 3 1,6 151 16,8
raczej nie - - 67 7,4
zdecydowanie nie - - 32 3,6
brak danych 1 0,5 2 0,2
Ogółem 188 100,0 900 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2008-2009

Ogółem można powiedzieć, że obydwa podmioty pozytywnie oceniły 
cechy osobowe nauczycieli, takie jak otwartość na informacje ze strony 
uczniów oraz chęć sprostania ich prośbom i oczekiwaniom jako ważny 
warunek zaistnienia dialogu w szkole. Jednakże brak było wśród nauczycieli 
samokrytycyzmu, choć trudne realia szkolne przeczą ich opinii. Sami też 
uczniowie poddawali krytyce umiejętność wzajemnego komunikowania 
się z uczącymi – bycia otwartymi na potrzeby, pragnienia, oczekiwania 
i problemy młodzieży.

Kompetencje komunikacyjne nauczycieli
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Przedstawiony wynik badania dowodzi przewagi myślenia adaptacyj-
nego nad emancypacyjnym i krytycznym kadry nauczającej i wychowującej 
dzieci i młodzież, którym przekazują swoje myślenie i postawy, niedające 
gwarancji zmian, lecz trwania w okowach kryzysu funkcjonowania szkoły 
i nauczyciela czy wychowania instytucjonalnego w ogóle.

Ostatnim analizowanym w artykule wynikiem badania postaw i opinii 
głównych podmiotów szkoły wobec kompetencji komunikacyjnych dzisiej-
szych nauczycieli była ocena stwierdzenia odnoszącego się do komponentu 
intelektualnego. W badaniach przyjęłam bowiem założenie, że komunikacja 
i dialog w szkole mają miejsce, gdy będą istnieć rzeczowe argumenty i pod-
stawa merytoryczna wzajemnego porozumiewania się. Uczniowie otworzą się 
przed nauczycielem, który będzie dobrze zorientowany w różnych obszarach 
wiedzy o świecie – jego zjawiskach, procesach i wydarzeniach, gdy będzie 
można z nim porozmawiać nie tylko o szkole, ale też o sztuce, muzyce, 
filmie, modzie, polityce, problemach młodzieży itp. Ocenę poziomu tak 
rozumianych kompetencji komunikacyjnych nauczycieli zawarłam w tabeli 
4., bazując na opiniach badanych grup respondentów.

Tabela 4.
Ocena wiedzy ogólnej o świecie jako ważnego składnika kompetencji 
komunikacyjnych nauczycieli

Uczniowie mogą z nim/ze mną 
podyskutować na różne tematy 

– posiada/m szeroką wiedzę 
o świecie i zainteresowania, 
które sprzyjają wzajemnym 

kontaktom

Nauczyciele 
N = 188

Uczniowie 
N = 900

N % N %

zdecydowanie tak 94 50,0 308 34,2
raczej tak 78 41,5 285 31,7
nie mam wyrobionego zdania 14 7,5 203 22,6
raczej nie - - 62 6,9
zdecydowanie nie 1 0,5 40 4,4
brak danych 1 0,5 2 0,2
Ogółem 188 100,0 900 100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2008–2009

Zgromadzony w tabeli 4. materiał empiryczny informuje, że niemal 
wszyscy nauczyciele (91,5%) dokonali wysokiej samooceny kompetencji, 
które są ściśle związane z dialogiem i porozumieniem w szkole, głównie 
w komunikacji nauczyciel – uczeń i uczeń – nauczyciel. Z badań ponadto 
wynika, że co drugi uczący był zdecydowanie przekonany o swoim potencjale 
komunikacyjnym, a tylko jeden dokonał samokrytyki. Natomiast około 
7,5% badanej kadry wahało się w wyrażeniu jednoznacznej opinii o sobie.

Maria Kocór
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Na podstawie zebranych danych można powiedzieć, że odmienne 
były postawy i opinie uczniów wobec komunikowania się z nauczyciela-
mi. Mimo iż większość z nich pozytywnie oceniła poziom ogólnej wiedzy 
o świecie swoich wychowawców (o gospodarce, polityce, etyce, ekonomii 
czy filozofii), to jednak co trzeci badany uczeń prezentował zdecydowane, 
co trzeci też umiarkowane opinie na ten temat. Niemal jedna piąta ankieto-
wanych uczniów nie miała wyrobionego zdania, zaś 11,1% z nich poddało 
krytyce kompetencje nauczycielskie do prowadzenia dialogu w szkole.

Zakończenie

Mając na uwadze przedstawiony materiał badawczy, można zauważyć, 
że instytucje edukacji wstępnej preferują dość wąskie przygotowanie na-
uczycieli do ich trudnej pracy. W szkołach wyższych, kształcących przyszłą 
kadrę, brak jest logicznie skorelowanych ze sobą standardów kształcenia 
i programów. Istnieje też ogromne zróżnicowanie w liczbie i formach za-
jęć odbywanych przez kandydatów na nauczycieli w różnych uczelniach, 
w szczególności w kształceniu prywatnym. Najczęściej jednak nauczyciele, 
którzy odbyli uniwersyteckie kształcenie i mają wykształcenie wyższe aka-
demickie posiadają wyższy poziom wiedzy ogólnej niż osoby dysponujące 
dyplomem ukończenia studiów zawodowych. Taki wniosek nasuwa się po 
badaniach prowadzonych wśród 1000 nauczycieli w Polsce11.

Syntetyzując krótko otrzymane wyniki sondażu przeprowadzonego 
wśród uczniów i nauczycieli na temat ich kompetencji komunikacyj-
nych, można zauważyć niepokojący fakt, że wśród badanej kadry wciąż 
dominuje myślenie adaptacyjne, które jest blokadą zmian rozwojowych 
w oświacie i w samych nauczycielach. Bardzo wysoko oceniają oni 
poziom posiadanych kompetencji w zakresie komunikacji z różnymi 
podmiotami szkoły i środowiska, a w szczególności z tymi, do których 
adresowane jest działanie pedagogiczne. Taka postawa utrudnia nauczy-
cielom poszukiwanie i wprowadzanie zmian w sobie i w innych ludziach. 
Konieczne jest w związku z tym kształtowanie wśród przyszłej kadry 
postaw krytyczno-emancypacyjnych wobec rzeczywistości oświatowej 
i dostrzegania potrzeby zmian. Stanie się to możliwe, gdy w kształceniu 
odchodzić będziemy od pedagogiki władztwa edukacyjnego i metod 
podających na rzecz zajęć warsztatowych i ćwiczeń praktycznych, które 
umożliwiają rozwijanie refleksji krytycznej nad status quo i dostrzeganie 
zasadności zmian rozwojowych.
11 Ich wyniki prezentuję w książce pt. Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce, 

Rzeszów 2006.

Kompetencje komunikacyjne nauczycieli
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Należy jednak pamiętać, że komunikację można uznać za efektywną 
wtedy, gdy zostanie zrealizowany jej główny cel i zamiar, gdy uczniowie 
będą rozumieć nauczycieli, a nauczyciele uczniów, gdy między nimi zaist-
nieją dialog, partnerstwo i współpraca. Konieczne jest przeto podmiotowe 
traktowanie uczniów – poszanowanie ich praw i wolności, otwartość 
i tolerancja, respektowanie obowiązków i uczenie odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje.

Uważam, że rzeczywistość szkolna i oświatowa przeczy istnieniu 
w szkole dobrej komunikacji, dialogu, partnerstwa i współpracy, gdyż 
mają one często pozorny charakter. Dowodem jest chociażby stwierdzony 
w badaniach fakt, że istnieje pewna, niemal taka sama grupa uczniów, 
którzy negatywnie oceniali kompetencje komunikacyjne nauczycieli. Być 
może uczniowie ci doświadczają negatywnych zachowań wychowawców, 
którzy nie rozumieją ich potrzeb, oczekiwań, trudności i problemów oraz 
depersonalizują młodzież. Dowodem niskich kompetencji nauczycieli jest 
też nieustannie powtarzająca się w badaniach niechęć do szkoły – dotyczy 
ona średnio 50–60% uczniów. Być może należy powrócić do lektury 
znanej książki M. Kargulowej pt. Dlaczego dzieci nie lubią szkoły? oraz 
na nowo „przemyśleć szkołę”, sposób budowania w niej merytorycznych 
i emocjonalnych podstaw komunikacji.

Maria Kocór jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie 
pedagogiki. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Maria Kocór
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Ewa Jaglarz

Lingwistyczna 
charakterystyka wypowiedzi 
dziecka autystycznego

Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka mowy autystycznego 
chłopca w wieku 11 lat. Szczególną uwagę skupiono na lingwistycznym ba-
daniu jakościowym i ilościowym struktury wypowiedzi dziecka z uwzględ-
nieniem tła występujących z nią zjawisk i zachowań nielingwistycznych. 
Dokonano charakterystyki wybranych aspektów mowy chłopca (Krzysz-
tofa), w normie intelektualnej, który funkcjonuje na wyższym poziomie 
komunikacji werbalnej.

W literaturze przedmiotu przez autyzm dziecięcy rozumie się „zespół 
zaburzeń odznaczających się trudnościami w nawiązywaniu przez dziecko 
kontaktu efektywnego z otoczeniem, charakteryzujący się poważnym 
nieprzystosowaniem społecznym i wymagającym wczesnej, systematycznie 
prowadzonej interwencji wychowawczej”1. 

Według klasycznej koncepcji Leo Kannera za najważniejsze objawy 
opisanego zespołu uznano:

znaczny brak emocjonalnego kontaktu z innymi osobami;
brak mowy lub specyficzny sposób mówienia, niesłużący komuni-
kowaniu się;
fascynację pewnymi przedmiotami i widoczną sprawność w mani-
pulowaniu nimi;
rutynowe i stereotypowe zachowania, obsesyjne pragnienie nie-
zmienności otoczenia, wysoki poziom lęku;
oznaki potencjalnie dobrego poziomu intelektualnego, widoczne 
w wyrazie twarzy, oraz dobrej pamięci; uzdolnienia do wykonywa-
nia zadań związanych zwłaszcza z montowaniem lub układaniem 
elementów2.

Współcześnie jednak objawy autyzmu widziane są jako pewne conti-
nuum w ramach triady zaburzeń, w których skład wchodzą:

1 T. Gałkowski J. Kiperski (red.), Encyklopedyczny słownik rehabilitacji, Warszawa 
1986.

2 E. Pisula, Autyzm, fakty, wątpliwości, opinie, Warszawa 1993, s. 11. 

1.
2.

3.

4.

5.
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Ewa Jaglarz

zaburzenia rozwoju języka i wszelkich form komunikowania się 
(w tym gestów, mimiki, i mowy ciała);
zaburzenia związków społecznych, szczególnie brak rozwoju empatii;
oznaki sztywności, brak elastyczności i płynności w przebiegu pro-
cesów myślowych i zachowaniu3.

Na jednym końcu spektrum autystycznego (ASD ‒ Autistic Spectrum 
Disorder) znalazłyby się dzieci prezentujące klasyczny, kannerowski autyzm 
dziecięcy, na drugim zaś znalazłyby się osoby, które można zaklasyfikować 
do dolnej granicy normy rozwojowej z zespołem zachowań autystycznych 
wynikających z osobowości. 

Najpełniej klasyfikuje autyzm DSM-IV (Diagnostic and Statistical 
Manual), który zakłada występowanie złożonych zaburzeń, a nie pojedyn-
czych symptomów. Usystematyzowano je w kategorie:

A. Jakościowe zaburzenia we wzajemnych interakcjach.
B. Jakościowe zaburzenia werbalnej i pozawerbalnej komunikacji.
C. Znacznie ograniczony repertuar aktywności i zainteresowań.
Warunkiem wystąpienia zaburzeń autystycznych byłoby wystąpienie 

co najmniej dwóch objawów z kategorii A, jeden objaw kategorii B i C. 
W DSM-IV podkreśla się również, że zaburzenia te powstają w okresie 
niemowlęctwa lub wczesnego dzieciństwa4.

Etiologia nie jest znana. Gałkowski przytacza za DeMyer trzy grupy 
przyczyn:

a. czynniki biologiczne;
b. czynniki psychogenne;
c. współwystępowanie czynnika biologicznego i psychogennego5.
W ramach biologicznych przyczyn wymienia się nieprawidłowy zapis 

EEG, podłoże genetyczne, w tym dziedziczenie mózgu „zbyt dobrego”, 
wrażliwego, ataki epilepsji, długość karmienia piersią, napady padaczkowe 
w niemowlęctwie, zakażenie, niedotlenienie podczas porodu, urazy oko-
łoporodowe, choroby matki w czasie ciąży, wiek matki. Ogólnie czynniki 
prenatalne, perinatalne i postnatalne. Nie stwierdzono natomiast żadnych 
czynników, które występowałyby wyłącznie w grupie osób autystycznych6.

Czynniki psychogenne to zaburzone relacje między rodzicami a dzie-
ckiem. Bruno Bettelheim eksponuje rolę matki jako indukującej negatywne 
uczucia. Matki określane są jako „lodowate uczuciowo”, „odrzucające”, 
„zimne intelektualistki”7.
3 Ibidem, s. 17.
4 M. Radochoński, Zarys psychopatologii dla pedagogów, Rzeszów 1996.
5 T. Gałkowski, Usprawnianie dziecka autystycznego w rodzinie, Warszawa 1980, s. 32.
6 E. Pisula, Autyzm, fakty, wątpliwości, opinie, Warszawa 1993. 
7 Ibidem.

•

•
•
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Lingwistyczna charakterystyka wypowiedzi...

Do objawów autyzmu przejawiających się w mowie dziecka zaliczyć 
można:

zakłócony okres gaworzenia w pierwszym roku życia i zdecydowaną 
przewagę tzw. mowy egocentrycznej;
trudności w przyswajaniu sobie struktur gramatycznych; 
częstsze używanie rzeczowników i zaimków; zdania są znacznie 
krótsze, uboższe8;
występowanie swoistego repertuaru pytań, które stawiane są w spo-
sób stereotypowy, bez intencji uzyskania odpowiedzi, powtarzane 
czasem wielokrotnie;
wyraźna tendencja do zastępowania jednych słów innymi, nie zawsze 
o zbliżonym znaczeniu;
perseweracja, tj. powracanie do już wypowiedzianych lub dawniej 
usłyszanych wzorów i niezdolność oderwania się od nich;
przedłużanie sylab;
wahanie między słowami;
nieprawidłowy akcent zdaniowy i wyrazowy;
brak właściwej intonacji, nadającej odpowiednie zabarwienie9;
niedostosowane do rozmówcy tempo wypowiedzi;
często nieumotywowanym objawem jest głośny krzyk;
przesadne artykułowanie niektórych głosek;
pojawiają się różnice w iloczasie wypowiadanych głosek, przez to 
jedne bywają dłużej artykułowane;
ubogie słownictwo, brak części mowy określających właściwości 
przedmiotów, stosunki przestrzenne, czasowe 10;
zaburzona melodia wypowiedzi, przez co staje się monotonna 
i bezbarwna;
charakterystyczne (szczególnie) niewykształcenie się zaimka zwrot-
nego „się” oraz zaimka osobowego „ja”; stałe używanie form drugiej 
lub trzeciej osoby liczby pojedynczej – Kanner nazywa ten objaw 
„odwróceniem zaimkowym”11;
trudności w rozumieniu znaczenia słów i sytuacji, zwłaszcza innych 
niż ta, w której dziecko się aktualnie znajduje;
zaburzenie rozumienia zwrotów kolokwialnych12.

8 Ibidem, s.58.
9 T. Gałkowski, op. cit., s.57–68.
10 A. Pankiewicz, Charakterystyka mowy 9-letniej dziewczynki autystycznej, [w:]: Dziecko 

autystyczne, Warszawa 1988, nr 1–4.
11 T. Gałkowski, op. cit.
12 E. Pisula, op. cit., s. 59.
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W charakterystyce mowy tych dzieci nie należy dokonywać zbyt daleko 
idących uogólnień, bowiem ich wypowiedzi noszą znamiona indywidualnych 
właściwości wynikających z nasilonych cech autystycznych, rodzaju uszkodzenia 
i wpływu środowiska. Dlatego istotnym źródłem informacji, które wzbogacą 
stan dzisiejszej wiedzy o autyzmie, są charakterystyki indywidualne.

Metodologia badań własnych i ich organizacja

W badaniach własnych posłużono się studium indywidualnego przy-
padku. Charakterystyka indywidualna jest niezbędna przy poznawaniu 
i wychowaniu dzieci „trudnych”13, a do nich należą niewątpliwie dzieci 
dotknięte autyzmem. Studium przypadku zostało uznane za podstawową 
metodę badania klinicznego, w tym logopedycznego14. Będąc metodą ba-
dań jakościowych, podzielono je na 3 etapy: etap zbierania danych, etap 
analizy danych, etap wyjaśniania danych15.

Pierwszy etap zawierał: 
A. Rozmowę kierowaną z matką, wspartą analizą dokumentów, 

w których ramach zebrano informacje dotyczące aktualnego stanu Krzysia 
(diagnoza autyzmu) oraz czynników egzogennych i endogennych, mających 
wpływ na funkcjonowanie chłopca.

B. Zapis wypowiedzi słownej za pomocą nagrania magnetofonowego 
w celu zgromadzenia danych dających się zanalizować co do:

jakości wypowiedzi pod względem treściowym, składniowym, 
morfologicznym;
budowania wypowiedzi, tj. celebracji i produkowania substancji 
fonicznej w dwóch płaszczyznach – suprasegmentalnej i segmen-
talnej16.

Zbierany materiał językowy zawierał:
wypowiedzi spontaniczne podczas udziału w dialogu;
opowiadanie minionych wydarzeń (wycieczka);
opowiadanie historyjki obrazkowej.

W etapie drugim w celu dokonania szczegółowej analizy wypowiedzi 
chłopca skonstruowano „Przewodnik do charakterystyki mowy dziecka”.

Charakterystyka badanego dziecka
A. Dane o dziecku
Chłopiec uczęszcza do klasy szóstej. Program szkoły masowej realizuje 

13 L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, Warszawa 1965, s. 304.
14 J. Janas-Kaszczyk, T. Tarkowski, O metodologii logopedii, Lublin 1991, s. 76.
15 Ibidem, s. 6.
16 J.T. Kania, Szkice logopedyczne, Warszawa 1982, s. 9.
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poprzez indywidualny tok nauczania. Diagnoza psychologiczna w wieku 
siedmiu lat wskazuje na rozwój umysłowy w dolnej granicy normy inte-
lektualnej. Wykazuje dobą pamięć bezpośrednią, obniżoną sprawność gra-
fomotoryczną. Bardzo nadpobudliwy, słabo koncentruje się na zadaniu. 

Wyniki badań lekarskich w Klinice Neurologii wskazują na wystę-
powanie licznych cech autystycznych u dziecka. Badania przeprowadzone 
w Klinice Pediatrii stwierdziły występowanie u dziecka mikrouszkodzeń 
mózgowych z zaburzeniami mowy i zachowania. Jest jedynakiem wycho-
wywanym przez samotną matkę.

B. Symptomy zaburzeń autystycznych
Chłopiec w relacjach społecznych nie nawiązuje kontaktu wzrokowe-

go. Nie rozpoznaje twarzy nawet znanych osób, nie odróżnia dziewczynek 
od chłopców. Natomiast rozpoznaje twarze osób, których się boi – na widok 
dziecka, które go wystraszyło, mówi, że „czuje mrowienie”. Nie utrzymuje 
kontaktów z rówieśnikami. Najchętniej bawi się sam. 

Chłopca charakteryzują stereotypowe zachowania, często związane 
z poczuciem zagrożenia i tendencją do reakcji lękowych. Jest pobudzony, 
gdy zauważa zmiany w środowisku domowym (inaczej ułożone przed-
mioty, brak obuwia zamiennego u osób przebywających w mieszkaniu). 
Bardzo chętnie podejmuje prace porządkowe, w utrzymaniu czystości jest 
niezwykle pedantyczny. 

Ma szczególne upodobanie do rozwiązywania prostych rebusów 
i krzyżówek przeznaczonych dla dzieci. Wykazuje obsesję na punkcie 
znaków drogowych. Stale wykonuje rysunki dróg z umieszczonymi na 
nich znakami drogowymi. Wszystkie znaki doskonale rozpoznaje. Bardzo 
dobrze też pamięta numery rejestracyjne samochodów. Według Krzysia 
wszystkie poruszające się samochody na drogach udają się do miasta o na-
zwie „Bnieniewskiego”. 

W spontanicznych wypowiedziach pojawiają się u chłopca embolofra-
zje, które ulegają zmianie (ostatnio była to ulica o nazwie „Worek”). Wpada 
czasem w trans i opowiada przez dłuższy czas to, co akurat przychodzi mu 
do głowy. W trakcie rozmowy nie utrzymuje kontaktu wzrokowego.

Od początku nauki szkolnej nie wykazywał najmniejszych kłopotów 
w zakresie nauki czytania i pisania. Pismo chłopca jest kształtne, miesz-
czące się w liniaturze. Czyta z dobrym tempem, pełnymi wyrazami, bez 
pauz międzywyrazowych. Nie robi błędów ortograficznych, ma obsesję 
przez jakie „u” i jakie „ż” piszemy wyrazy. Maniakalnie wyszukuje błędy 
w druku. Trudności sprawia mu myślenie na materiale logicznym. Ma 
problemy z analizą zadania tekstowego i ujęciem treści w postaci symboli 
matematycznych. 

Lingwistyczna charakterystyka wypowiedzi...
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C. Etiologia zaburzeń autystycznych u chłopca
Krzyś jest dzieckiem z pierwszej ciąży, oczekiwanym, po długoletnim 

leczeniu niepłodności matki. Kobieta zażywała leki hormonalne, poddawa-
na była wielu badaniom diagnostycznym. Podczas jednego z nich została 
napromieniowana promieniami rentgena. Była wówczas w pierwszych 
tygodniach ciąży, o czym nie wiedziała. Od połowy ciąży odczuwała do-
legliwości – tężenie brzucha. Poród odbył się o czasie, wywołany siłami 
natury, a stan noworodka oceniono na 10 pkt. w skali Apgar. Krzyś ważył 
3360 g i miał 51cm długości. W chwili urodzenia chłopca matka miała 
28 lat. W rodzinie nie ma obciążeń dziedzicznych ze strony ojca i matki 
(brak przypadków chorób psychicznych).

Chłopiec od pierwszych dni swojego życia bardzo dobrze rozwijał się 
pod względem fizycznym. Siadał w wieku 5 miesięcy, zaczął chodzić, gdy 
miał rok. Bardzo wcześnie siadał na nocnik. Mając jeden rok i 7 miesięcy, 
przeszedł operację przepukliny. Po powrocie do domu po hospitalizacji 
matka zauważyła wyraźne cofnięcie się w rozwoju emocjonalnym syna. 
Stał się on bardzo agresywny i pobudzony, niszczył zabawki, darł książki. 
Nie poznawał też najbliższych osób, rodziców, nie utrzymywał z nikim 
kontaktu wzrokowego. Pierwsze słowa Krzyś zaczął mówić, gdy miał  
3 lata. Powstały wtedy również dziwaczne określenia przedmiotów, których 
chłopiec nawet obecnie nie potrafi wyjaśnić (np. „skaptereczka” – K: „to 
bardzo śmieszny wyraz, to takie coś na ścianie, ten wyraz jest śmieszny”, 
„kogi” – K: „takie powiedzenie, nie wiem”). Wykazywał silne stany lękowe 
(źle spał, budził się po nocach, panicznie bał się piłki, na jej widok głośno 
krzyczał, stawał się agresywny). 

Wyniki badań własnych

A. Wypowiedzi spontaniczne podczas udziału w dialogu
Krzyś ma szczególne upodobanie do znaków drogowych oraz roz-

wiązywania prostych krzyżówek i rebusów. Rozmowa pierwsza i druga 
dotyczy tych zainteresowań.

Wypowiedź pierwsza
Badający: Co mi pokazujesz? – Krzyś: Rysunki. B: A jakie rysunki? – K: 

Tu takie drogi i znaki. B: A gdzie są te drogi i znaki? Dokąd prowadzą drogi? 
– K: Nie widać, to są kawałki, to jest taki kawałek tylko. B: A masz do tego 
drugą część? – K: Nie. B: Powiedz, co te znaki, które narysowałeś, oznaczają? 
– K: To jest główna trasa. B: I co jeszcze? – K: Tu na przykład 5 ton, tak. 
B: Ale co to oznacza? – K: Że nie można wjeżdżać ciężarem ponad 5 ton, 
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tak. B: I co jeszcze jest na rysunkach? – K: Tu zakręt w prawo, jest zakręt po 
prostu. A tu jest pierwszeństwo, a tu ustąp. B: A ten co oznacza? – K: Że jest 
to niebezpieczeństwo jakieś, tak. B: A tu masz jakąś drogę narysowaną. – K: 
A tu się mocno zwęża. B: To jest jakiś znak? – K: Tak, tu może jechać na to 
kierowca, na zwężenie przecież. B: A ten znak co oznacza? – K: Że jest to odci-
nek dwukierunkowy, tak. B: A co to oznacza, że jest odcinek dwukierunkowy? 
– K: Że tu jest jednokierunkowa, a tu dwukierunkowa, to to oznacza. Że tu 
się nie zawraca, tylko można tu tak zawrócić, a tu tak i tu można zawrócić, bo 
tu jeżdżą z naprzeciwka, tak. B: Co ten znak oznacza? – K: Zakaz wjazdu. 
B: A ten? – K: Że tu zakręt, że tu trzeba skręcić w lewo.

1. Rodzaje wypowiedzi
Nie wszystkie wypowiedzi są zrozumiałe, część z nich nie jest ade-

kwatna do pytań, np. na pytanie: „Co te znaki oznaczają?”, odpowiedź 
brzmi: „To jest główna trasa”, albo: „I co jeszcze?”, słyszymy odpowiedź: 
„Tu na przykład 5 ton, tak”. Również inne wypowiedzi nie dają właściwej 
odpowiedzi na postawione pytania: „Co oznacza odcinek dwukierunkowy?” 
Dziecko odpowiada: „Że tu jest jednokierunkowa, a tu dwukierunkowa, 
to to oznacza. Że tu się nie zawraca, tylko można tu tak zawrócić, a tu tak 
i tu można zawrócić, bo tu jeżdżą z naprzeciwka, tak”. Wypowiedź jest 
mało komunikatywna, zdecydowanie bardziej zrozumiała na tle konkret-
nej sytuacji. Analizowana w oderwaniu od okoliczności, jest wewnętrznie 
sprzeczna i niezrozumiała. 

2. Wypowiedzi mierzone liczbą wyrazów
Występują wypowiedzi jednowyrazowe: np. „rysunki”, „tu”, „nie”, 

„trasa”. Dwie wypowiedzi 6-wyrazowe, trzy 7-wyrazowe, ponadto 8, 9, i 10-
wyrazowe. Najdłuższa wypowiedź: „Że tu jest odcinek jednokierunkowy, 
a tu dwukierunkowy, to to oznacza, że tu się nie zawraca, tylko można tu 
tak zawrócić, a tu tak i tu można zawrócić, bo tu jeżdżą z naprzeciwka, 
tak”. Składa się aż z 34 wyrazów i jest chaotyczna ze względu na treść 
i konstrukcję gramatyczną.

3. Budowa wypowiedzi
Większość zdań nie zawiera wskaźników zespolenia, wskutek czego 

tekst staje się niespójny. Sporadycznie występują spójniki, nigdy jednak 
we właściwej sobie funkcji. Spójnik dopełniający „że” pojawia się dość 
często i to głównie na początku wypowiedzi, nie łączy więc wypowiedzi 
w stosunku nadrzędności czy podrzędności, np.: „że to jest odcinek...”, 
„że tu zakręt...” itp. Ponadto spójnik „bo”, np. „...tu można zawrócić, 
bo tu jeżdżą z naprzeciwka”, wyjaśniający przyczynę zjawiska oraz często 
spójnik podkreślający różnicę jakości stanu lub czynności, np. : „że tu jest 
jednokierunkowa a tu dwukierunkowa”. Natomiast wynikowy spójnik 

Lingwistyczna charakterystyka wypowiedzi...



z 
w

ar
sz

ta
tu

 b
ad

aw
c

ze
g

o
 

 i
n

n
o

w
ac

je

40

„przecież”, użyty w zdaniu: „tak tu można na to wjechać, na zwężenie 
przecież”, jest niewłaściwie umieszczony w szyku zdania. Większość zdań 
nie jest zespolona gramatycznie. Krzyś wymienia tylko te elementy, które 
są akurat obserwowane: „tu jest zakręt po prostu”. Niektóre wypowiedze-
nia, pozbawione orzeczeń, stają się równoważnikami zdań lub oznajmie-
niami: „tu takie drogi i znaki”, „tu na przykład 5 ton”, „zakaz wjazdu”. 
Opuszczenie orzeczenia w przytoczonych przykładach nie jest wynikiem 
zastosowania elipsy.

4. Posługiwanie się zdaniami
Chłopiec odpowiada na konkretne pytania, dlatego używa od razu 

zdań podrzędnych dopełnieniowych, zaczynających się od „że”. Język 
potoczny cechuje się skrótowością. Ponadto chłopiec odwołuje się do 
rysunków, które zarówno on, jak jego rozmówczyni, ma przed oczami. 
Nie czuje się zobowiązany wyrażać precyzyjnie, ponieważ wie, że jego 
komunikat będzie zrozumiany.

Przeważają zdania pojedyncze i równoważniki zdań. Występuje bar-
dzo mało zdań złożonych, a jeśli już się pojawiają, ich konstrukcja jest 
niewłaściwa, np. „nie widać, to są kawałki, to jest taki kawałek tylko”. 
Zdania składowe nie są powiązane logicznie, bowiem brak składników 
tego powiązania. Jedno zdanie można uznać za złożone podrzędnie (zdanie 
podrzędne dopełnieniowe): „a ten, że tam jest bez przejazdu droga” (a ten 
co oznacza? B. kogo, co?). Niektóre wypowiedzi trudno zakwalifikować 
ze względu na błędy w budowie. Występują też zdania z podmiotami do-
myślnymi; domyślamy się z kontekstu, że chodzi o drogę np.: „że tu jest 
jednokierunkowa, a tu dwukierunkowa, to to oznacza”. Dwa wypowie-
dzenia można zaliczyć do zdań wieloczłonowych, niemożliwa jest jednak 
ich analiza, bowiem mają błędną konstrukcję.

5. Słownictwo
Najczęściej używanymi częściami mowy w wypowiedzi są zaimki, 

głównie zaimki wskazujące: tu, to, taki, ten, tak (39). Bardzo częstą częś-
cią mowy są również czasowniki (22). W dalszej kolejności – rzeczowniki 
(21) i przyimki (18). W wypowiedzi znajduje się 10 spójników i zaledwie  
4 przymiotniki i przysłówki. Liczebniki i partykuły stanowią najmniej 
liczną grupę, odpowiednio (2) oraz (3). Brakuje wykrzykników.

Wypowiedź druga
K: Najpierw tu pokażę, przepraszam, ołówka nie mam. B: Wytłumacz 

mi, co zrobiłeś?  – K: Tu tak wpisałem naokoło i tu tak przyszła wiosna, tak 
jest, jeszcze tu. Przeczytam. B: A co oznacza to hasło? – K: Czarny napój to 
jest koka, a tu nieudane zagranie piłkarskie to jest kosz. (Matka poprawia, 
mówiąc: „kiks”). Gumka. A tu chyba nie wyjdzie rozwiązanie. Pokrywa pień 
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drzewa – kora. A stadgan to nie wiem. (Matka poprawia „stragan”). To jest 
kram. A ciasto z bakaliami to nie wiem. A w środku świecy knot, a zielony 
owoc lub ptak to jest kiwi. Kolor w kartach to nie wiem. Będzie w Krakowie 
rozwiązanie, mieszka, tak. W Krakowie a tu kolor w kartach to nie wiem. 
Teraz jeszcze (szuka rebusów). B: Opowiedz, jak rozwiązałeś rebusy? – K: Tu 
pisam te wyrazy i najpierw i później określam i tu wychodziły nazwy. Patrzę 
na obrazki i wpisam tu później. B: I jakie jest rozwiązanie? – K: Tu Ateny 
wyszło, tylko tu źle wyznaczyli. B: I coś jeszcze? – K: (zwraca się do matki) 
Mnie pomożesz coś w krzyżówkach. I tu wyszło sianokosy, tak. B: A jak taka 
krzyżówka się nazywa? – K: obrazkowa. B: Co to są sianokosy? – K: Jak jest 
siano na kosie. B: Co się kosi? – K: Kosi się, zboże, siano. Jeszcze tu są do 
wpisania. B: To potem, co jeszcze? – K: Tu skowronek, jaskółka, pliszka. B: 
Jak rozwiązujesz rebusy? – K: Tu skreślam, przekreślam i u góry napisałem, 
żeby rozwiązanie było, bo tu są te napisane. Pani jeszcze pokażę.

1. Rodzaje wypowiedzi
Podobnie do wypowiedzi pierwszej niektóre odpowiedzi Krzysia nie 

są adekwatne do stawianego pytania. Przykładowo na pytanie dotyczące 
określenia wykonanej czynności odpowiada: „Tu tak wpisałem naokoło 
i tu przyszła wiosna tak jest, tak, jeszcze tu.”. 

Bywa, że błędne wypowiedzi wynikają z nieznajomości desygnatu, np. 
na pytanie: „Co to są sianokosy?”, chłopiec odpowiada: „Jak jest siano na 
kosie”, „Co się kosi?”, „Kosi się zboże, siano”. Inne odpowiedzi, wsparte 
zachowaniami nielingwistycznymi, zrozumiałe są raczej na tle konkretnej 
sytuacji, np. „Tu skreślam, przekreśliłem i tu u góry napisałem, żeby roz-
wiązanie było, bo tu są te napisane”.

2. Wypowiedzi mierzone liczbą wyrazów
Najdłuższa, ostatnia, odpowiedź liczy 18 wyrazów, druga, trzecia 

i piąta mają po 13 wyrazów. Pozostałe są najczęściej 5-wyrazowe, potem 
7-wyrazowe, 6 i 4-wyrazowe.

Stosunkowo niewiele jest wypowiedzi składających się z jednego 
wyrazu.

3. Budowa wypowiedzi
Występuje wyraźny brak wskaźników nawiązania, cała wypowiedź 

jest niespójna. Brakuje takich spójników jak: „ale”, „lecz”, „więc”, „toteż”, 
„zatem”. Nie ma również leksykalnych wskaźników nawiązania: następnie, 
natomiast, otóż, w ten sposób. Niektóre zdania przez niewłaściwą kon-
strukcję – przestawienie szyku wyrazów w zdaniu, niewłaściwe końcówki 
fleksyjne – pozbawione zostają sensu, np.: „Będzie w Krakowie rozwiązanie, 
mieszka, tak.”. Brak zgodności w zakresie czasów, np.: „Tu wpisam te wyrazy 
i najpierw i później skreślam i tu wychodziły nazwy”. Niezgodność pod 
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względem rodzaju, np.: „Tu skreślam, przekreśliłem i u góry napisałem, 
żeby rozwiązanie było, bo tu są te napisane.”

4. Posługiwanie się zdaniami
W wypowiedzi występuje 10 zdań pojedynczych rozwiniętych,  

4 równoważniki zdania, 7 zdań współrzędnie złożonych (niemal wszyst-
kie błędnie skonstruowane) i dwa zdania wielokrotnie złożone – również 
niepoprawne. Brak natomiast zdań podrzędnie złożonych; dwa zdania 
składowe w zdaniu wieloczłonowym można uznać za podrzędnie złożone: 
„... u góry napisałem, żeby rozwiązanie było” (zdanie podrzędne okolicz-
nikowe celu).

5. Słownictwo
Najliczniejszą grupę wśród części mowy stanowią w tej wypowiedzi 

rzeczowniki – jest ich 40. W dalszej kolejności występują czasowniki – 38, 
zaimki – 36, spójniki – 16, przysłówki – 9, przyimki – 7, przymiotniki 
– 6 i partykuły – 2. Brakuje liczebników i wykrzykników. W zasobie 
słownikowym chłopca znajduje się pojęcie „sianokosy”, które stanowi 
hasło samodzielnie rozwiązanej krzyżówki. Znajomość nazwy czynności 
nie jest jednak tożsama ze znajomością samej czynności: „Jak jest siano 
na kosie”. Krzyś sugeruje się postacią dźwiękową i kolejnością wyrazów 
wchodzących w skład złożenia „sianokosy”.

Inaczej w wyrazie „stadgan”, gdzie poprawne rozwiązanie krzyżówki 
wskazuje na znajomość desygnatu, pojawiły się jednak zjawiska fonetyczne, 
które zniekształciły postać wyrazu.

B. Wypowiedź na temat minionych zdarzeń
K: Byłem w Chorzowie w planetarium, tam takie różne gwiazdy wi-

działem. Może ty opowiesz (zwraca się do matki). Takie różne widziałem 
na sklepieniu niebieskim planety, takie jeszcze różne. B: Powiedz, jak się 
gwiazdozbiory nazywały? – K: Nie wiem. Sklepienie. (po chwili) Mała 
Niedźwiedzica, Wielka Niedźwiedzica. Patrzyłem przez lunetę. Na lunetę. 
B: Co obserwowałeś? – K: Ja nie obserwowałem. B: Co widać przez lunetę, 
pamiętasz oglądałeś planety – K: Ja nie widziałem planety. B: Jak wyglądało 
planetarium? – K: Okrągłe. (po chwili:) najpierw w Piaskowej Skale byłem. 
Jechałem najpierw autobusem. Tam szedłem na taki zamek i tam takie różne 
rzeczy z dawnych czasów były. Takie różne obrazy były. Takie zbroje i takie 
łóżka były. B: Co wrzucałeś na dziedzińcu? – K: Taka studnia była, pieniążek 
wrzucałem. B: Co jeszcze widziałeś? – K: Pojechałem do Ojcowa do groty, tam 
grota była oświetlona, tak. B: Jak nazywała się ta grota? – K: Łokietka. B: Co 
w tej grocie było? – K: Różne takie przejścia i schody i już nic. B: Zobaczyłeś 
coś jeszcze? – K: Takiego orła z koroną. B: A kto z wami był na wycieczce? 
– K: Marysia, bo była chora. B: Dlaczego nie mogła sama iść? – K: Bo miała 
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chore nogi. Po drodze były jeszcze główne trasy, ta wycieczka mi się podobała. 
Wszystkie mi się podobają, bo są różne rzeczy.

1. Rodzaje wypowiedzi
W porównaniu do poprzednich wypowiedzi budowane zdania wydają się 

dojrzalsze, poprawniej skonstruowane. Chłopiec używa większej liczby środków 
językowych. Nie może się wspierać obrazkiem, dlatego że ma samodzielnie 
opowiadać o wycieczce. Zrozumiałość wypowiedzi wydaje się pełniejsza, odpo-
wiedzi bardziej adekwatne do stawianych pytań (są też odpowiedzi sprzeczne, 
np.: „różne widziałem na sklepieniu planety” i „ja nie widziałem planety”). 
Kontekst sytuacyjny (odtwarzanie zdarzenia z pamięci) obnaża nieporadność 
językową: ubogie słownictwo i uproszczone, głównie pojedyncze, zdania. 
Zdania złożone są niepoprawnie zbudowane, brakuje adekwatnie stosowanych 
wskaźników zespolenia. Ogólnie jednak wypowiedź jest zrozumiała.

2. Wypowiedzi mierzone liczbą wyrazów
Odpowiedzi są zdecydowanie dłuższe niż te z wypowiedzi 1 i 2. Pierw-

sza odpowiedź zawiera 23 wyrazy, druga 15 wyrazów, szósta zawiera 31, 
ósma 10, trzynasta 23. Przeważają więc sformułowania opisujące przeszłe 
zdarzenia z użyciem większej liczby środków.

3. Budowa wypowiedzi
Zdania są lepiej zespolone, nadal jednak dalekie od gramatycznej 

poprawności. Pojawiły się wskaźniki nawiązania – zaimki, często jednak 
nadużywane. Przeważają zaimki nieokreślone, wskazujące; wielokrotnie 
powtarza się spójnik „i” oraz czasownik „być”. Wielokrotnie użyty został 
w tej wypowiedzi zaimek „taki”, często w jednym zdaniu, np.: „takie różne 
obrazy były, takie zbroje i takie łóżka były”.

W niektórych zdaniach zauważa się zaburzony szyk wyrazów, np. „takie 
różne widziałem na sklepieniu niebieskim planety, takie jeszcze różne”.

4. Posługiwanie się zdaniami
W wypowiedzi występuje 16 zdań pojedynczych, z tego połowa nie 

odpowiada wymogom składni, 5 równoważników zdań, 3 zdania współ-
rzędnie złożone oraz jedno zdanie podrzędnie złożone: „wszystkie mi się 
podobają, bo są różne rzeczy” (zdanie podrzędne przyczynowe). Większość 
zdań ma błędną konstrukcję składniową. 

5. Słownictwo
Najczęściej używane części mowy w wypowiedzi to rzeczowniki – 34, 

w dalszej kolejności zaimki – 26, z których około 50% jest niepotrzebna 
z punktu widzenia komunikatywności, oraz czasowniki – 22. Występuje 
też osiem przymiotników i pięć przyimków, z czego większość stanowią 
wyrażenia przyimkowe. Ponadto jest tu pięć spójników i dwie partykuły. 
Nie występują wykrzykniki.

Lingwistyczna charakterystyka wypowiedzi...
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C. Opowiadanie treści historyjki obrazkowej
K: Na samym początku tu zasadził takie kije, tu ma łopatę, tu kije się nazy-

wają; nie wiem, jak się nazywają; nie wiem, jak to się nazywają. Bo kij to kij, albo 
jeszcze. Drzewa, drzewka się nazywają. I tu później ścina, bo są za długie, kwiatek, 
tulipany, kwiatek, róże, tak, uciął i tu do domu przyniósł pokazać mamie.

1. Rodzaje wypowiedzi
Odpowiedź jest zrozumiała tylko na tle sytuacji. W oderwaniu od 

przedmiotu wypowiedzi staje się chaotyczna, np.: „bo kij to kij, albo jesz-
cze”. Poszczególne elementy historyjki nie są zespolone logicznie, kolejne 
obrazki omawiane są osobno. Chłopiec ma trudności z wnioskowaniem 
oraz z uchwyceniem przyczyn i skutków czynności, czego wykładnikiem 
są zdania niepowiązane gramatycznie.

2. Wypowiedzi mierzone liczbą wyrazów
Pierwsze wypowiedziane zdanie zawiera 32 wyrazy, drugie 6, następne 

4, a ostatnie 21.
3. Budowa wypowiedzi
Stopień zespolenia gramatycznego bardzo luźny. Brakuje takich wskaźni-

ków, jak: „potem”, „następnie”, „oraz”, „ponieważ”. W zdaniu: „i tu później 
ścina, bo są za długie, kwiatek, tulipany, kwiatek, róże, tak, uciął i tu do domu 
przyniósł pokazać mamie.”, wyrazy nie są powiązane gramatycznie.

4. Posługiwanie się zdaniami
Występują zdania współrzędnie złożone. Chłopiec wymienia kolejne 

elementy obserwowanej historyjki. Można uznać zdanie „i tu tak później ścina, 
bo są za długie...” jako podrzędnie złożone okolicznikowe przyczyny.

5. Słownictwo
W liczbie występujących części mowy najliczniejsze są rzeczowniki 

– 17, następnie zaimki – 15, oraz czasowniki w liczbie 17. W równej ilości 
przyimki i spójniki – po pięć i niewiele przymiotników – 3.

6. Realizacja fonemów 
W każdej z rodzajów wypowiedzi dają się zauważyć poprawne reali-

zacje głosek:
wargowych: zwartych, zwarto-otwartych, 
wargowo-zębowych: szczelinowych, 
przedniojęzykowych: zwartych, szczelinowych, zwarto-szczelino-
wych, zwarto-otwartych,
tylnojęzykowych: zwartych, szczelinowych,
wszystkich palatalnych i spalatalizowanych,
w realizacji głoski [r] zauważa się osłabienie elementu rotowania, 
słabszą i mniej dokładną artykulację pojedynczego elementu kon-
sonantycznego,

•
•
•

•
•
•
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w ciągu mownym występuje asynchroniczna wymowa samogłosek 
nosowych w pozycji wygłosowej, np. [som], 
znaczne osłabienie realizacji głosek w pozycji wygłosowej, a nawet 
realizację na wdechu, np. [je st], [to n], [dro ga], [pom py], [by 
łem],
wystąpił też jeden przypadek metatezy o charakterze rozpodobnie-
nia, np. [stargan],
w pełnych wypowiedziach zdaniowych zdarza się, że końcowe 
wyrazy wymawiane są na wdechu np. [pani jeszcze pokaże], [takie 
łóżka i meble stały], [tam grota była oświetlona tak], co świadczy 
o upośledzonej funkcji oddychania w procesie mówienia.

7. Cechy prozodyczne
Cechy prozodyczne wypowiedzi zostały zaburzone w sposób charak-

terystyczny dla dzieci autystycznych, bowiem Krzysztof:
nie stosuje skali wysokości głosu w celu wydobycia odpowiedniej 
intonacji, w związku z tym wypowiedź staje się mniej czytelna dla 
słuchacza. Brakuje więc linii tonalnej głosu w czasie wypowia-
dania (intonacji zdania), na przykład w zdaniu „Mnie pomożesz 
coś w krzyżówkach”, trudno określić tryb wypowiedzi: pytający, 
oznajmujący czy rozkazujący;
nie posługuje się innymi właściwościami głosu, jak: natężenie 
i barwa, przez co wypowiedź pozbawiona zostaje modulacji i tym 
samym nie jest dostosowana do treści i zabarwienia uczuciowego 
wypowiedzi;
spośród możliwych rodzajów akcentu wyrazowego stosowany jest 
w wypowiedzi akcent prozodyjny, polegający na uwydatnieniu 
pewnej sylaby na tle innych sylab wyrazu. Nie zawsze jednak pada 
na właściwą, przedostatnią sylabę na przykład w wyrazie „niebez-
pieczeństwo”. Nie stwierdzono natomiast przypadków podniesienia 
tonu sylaby (akcent dynamiczny), lub przedłużenia czasu brzmienia 
sylaby (akcent ekspiracyjny). W wypowiedziach nie stosuje też ak-
centu zdaniowego, co bezpośrednio wiąże się z zaburzoną intonacją 
wypowiedzi;
czasem zaburzony proces oddychania powoduje przerwanie ciągu 
mownego w środku wyrazu. Tworzy to pauzę, która może powodo-
wać nawet zmianę znaczenia wyrazu, np.: „Pokry/wapień drzewa”. 
Nieadekwatnie stosuje pauzy wynikające z frazowania, podyktowane 
budową składniową wypowiedzi;
tempo wypowiedzi dostosowane do słuchacza niezmienne w całym 
przebiegu.

•
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Podsumowanie wyników badań

Dokonana analiza wypowiedzi chłopca pozwala z dużą pewnością 
zaliczyć badane dziecko do grupy dzieci autystycznych, funkcjonujących 
na wyższym poziomie komunikacji werbalnej, ponieważ:

posiada zdolność samodzielnego budowania wypowiedzi na do-
wolny temat,
posiada umiejętność werbalizowania własnych przeżyć i odczuć,
buduje zdania proste, często wykorzystuje rzeczowniki,
poprawnie realizuje od strony artykulacyjnej niemalże wszystkie 
głoski (prócz głoski [r]), wchodzące w skład polskiego zasobu 
fonemów,
obserwuje się zaburzone cechy prozodyczne wypowiedzi w sposób 
charakterystyczny dla dzieci dotkniętych autyzmem,
nie wykazuje wykształcenia zaimka zwrotnego „się” oraz osobowego 
„ja”, „mnie”, „mi”,
obserwuje się występowanie pojedynczego słowa „tak” o charakterze 
embolofrazji,
nie wykazuje innych typowych dla wypowiedzi osób autystycznych 
cech, takich jak: echolalia i perseweracja,
wykazuje tempo wypowiedzi dostosowane do rozmówcy; ton wy-
powiedzi monotonny, stały, 
rytm wypowiedzi zaburzony – brakuje mu płynności,
bogaty zasób słownika czynnego związany z dobrą orientacją w ota-
czającym środowisku.

Na podstawie zebranych danych możemy przypuszczać, że Krzysz-
tof ma wiele potencjalnych możliwości w zakresie rozwoju mowy. Na 
szczególną intensywną i skuteczną pomoc może liczyć ze strony swej 
matki. Reedukacja dzieci autystycznych w środowisku rodzinnym 
jest bowiem potwierdzonym przez rozliczne badania naukowe oraz 
potoczne obserwacje sposobem skutecznego przezwyciężania zabu-
rzeń w tym zakresie. Stosunkowo nowym elementem wzmacniającym 
mowę dziecka jest jego coraz większa aktywność własna i pojawiające 
się zainteresowania.

Na podstawie analizy postępów, jakie poczynił Krzysztof w ciągu kilku 
lat, możemy z dość dużym prawdopodobieństwem oczekiwać dalszych 
postępów w tym zakresie. Tym niemniej stają przed nim trudne okresy 
(np. dojrzewanie), które mogą wpłynąć na przebieg jego rozwoju, w tym 
rozwoju mowy. 

•
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Zakończenie

Celem niniejszej pracy było dokonanie charakterystyki mowy dzie-
cka autystycznego. Przeprowadzanie takich charakterystyk jest istotną 
częścią ogółu badań nad zjawiskiem autyzmu. Poprzez analizę wyników 
własnych poszukiwań udało się wskazać na jednym przykładzie złożoność 
mechanizmów i czynników wpływających na poziom rozwoju mowy dzieci 
autystycznych. 

Wyniki tych badań trudno generalizować ze względu na ich wycin-
kowy charakter. Mimo to można wysunąć postulat pełniejszego włączenia 
członków rodziny w proces reedukacji dzieci autystycznych. Konieczna jest 
tu jednak, oprócz zaangażowania emocjonalnego tzw. reedukatorów, pewna 
minimalna znajomość cech zjawiska i metod postępowania.

Ewa Jaglarz jest logopedą, nauczycielem w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 oraz Gimnazjum  
nr 25 w Krakowie
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Dariusz Kolano 

Obraz świata w socjolekcie 
wychowanków Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego  
w Rudniku nad Sanem

Definicja socjolektu

Język to najbardziej naturalny, a przede wszystkim wszechstronny sposób 
porozumiewania się ludzi między sobą. Jest spoiwem grup, narodów i społeczno-
ści pozwalającym na swobodną i efektywną komunikację; dzięki niej ludzie mogą 
przekazywać sobie nawzajem informacje, poglądy, uczucia i wiedzę. W każdej, 
nawet najmniejszej grupie, ludzie posługują się językiem, który wyróżnia ich 
wśród innych grup. W związku z tym każdą odmianę językową tworzoną przez 
określoną grupę społeczną powinniśmy według Stanisława Grabiasa nazywać so-
cjolektem. Dotyczy to nie tylko jednego państwa czy nawet krainy geograficznej, 
ale nawet jednej miejscowości. Różne grupy społeczne, zawodowe, uczniowskie 
używają odmiennego słownictwa, które jest charakterystyczne tylko dla nich. 
Takie odmienne słownictwo, wyróżniające się zespołem charakterystycznych 
właściwości małej grupy zawodowej, uczniowskiej, religijnej czy towarzyskiej, 
nazywane jest socjolektem.

Zdaniem językoznawców1 język jest tworem społecznym, a równocześ-
nie bytem tworzącym i warunkującym istnienie grup. Utrwala je, organizuje 
interakcje zarówno pomiędzy grupami, jak i pomiędzy poszczególnymi ich 
członkami. Wyznacza granice narodów i umożliwia człowiekowi oriento-
wanie się w rzeczywistości.

Emil Benveniste2 twierdzi, że: „język rodzi się w tym samym procesie 
co społeczeństwo, w wysiłku wytwarzania środków do życia, przekształcania 
przyrody i mnożenia narzędzi. W tej właśnie kolektywnej pracy i przez tę 
pracę język się zróżnicowuje, zwiększa swoją produktywność, podobnie jak 
społeczeństwo różnicuje się poprzez swe działania materialne i intelektualne”. 

1 Por. np.: S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 2003, s. 15.
2 E. Benveniste, Struktura języka i struktura społeczeństwa, [w:] Język i społeczeństwo, 

M. Głowiński (red.), Warszawa 1980, s. 27–40.
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Obraz świata w socjolekcie wychowanków...

Ze stwierdzeniem tym zgadza się również S. Grabias3, którego zdaniem język 
można traktować jako zwierciadło życia społecznego. W tym zwierciadle odbija 
się głównie kulturowe działanie człowieka, a to z kolei sprawia, że język staje się 
środkiem analizy społeczeństwa, ponieważ interpretuje jego kulturę.

W literaturze językoznawczej jest wiele terminów, które oznaczają społeczne od-
miany języka. Najczęściej używane pojęcia to: „język” – częściej „język ogólny” – oraz 
„gwara”. Termin „język” według S. Grabiasa4 na miejscu pierwszym eksponuje cechę 
komunikatywności. Dotyczy sposobu porozumiewania się w określonej grupie osób. 
„Gwara” natomiast odpowiada terminowi „język”, z tym że dodatkowo informuje 
o mniejszej jednostce, która wchodzi w skład większej. Z takim samym terminem 
zgadza się również Karol Dejna5, który twierdzi, że „gwara” jest określeniem pod-
grupy, a dialekt określa dialekt terytorialny. Natomiast według Słownika poprawnej 
polszczyzny6 termin „gwara” bywa używany wymiennie z terminem „dialekt” lub 
oznacza odmianę językową terytorialnie mniejszą niż „dialekt”, wyróżniającą się 
swoistymi cechami w obrębie danego dialektu, traktowanego wówczas jako jednostka 
nadrzędna. Dialekt jest to typ gwary, którą posługują się przede wszystkim miesz-
kańcy wsi. Potocznie nazywany jest gwarą wiejską lub terytorialną w odróżnieniu 
od innych gwar, np. gwary miejskiej lub środowiskowo-zawodowej.

Oprócz terminu „gwara” możemy jeszcze wymienić termin „słowni-
ctwo”; bywa on używany z innymi określnikami (zawodowe, tajne, środo-
wiskowe, sztuczne, specjalne).

Terminy „język”, „gwara” i „słownictwo” stosuje się w polskich pracach 
językoznawczych na oznaczenie socjolektu7. We współczesnej literaturze 
językoznawczej powraca termin „żargon”. W podstawowym znaczeniu, jak 
twierdzi S. Grabias8, eksponuje on cechę tajności i kastowości (odpowiednik 
angielskiego słowa can’t). Współcześnie dotyczy przede wszystkim językowych 
osobliwości rodem ze środowiska złodziejskiego i ochweśnickiego. Stanisław 
Urbańczyk9 twierdzi, że termin „żargon” to tajna odmiana języka.

Na oznaczenie tajnych odmian języka najrzadziej, a wręcz sporadycznie, 
używany jest w języku polskim termin „szwargot” oraz termin francuski „argot” 
(S. Grabias)10. W literaturze socjolingwistycznej pojawił się termin „socjolekt”, 
który jednak według S. Grabiasa11 nie jest dostatecznie jasny.
3 S. Grabias, op. cit., s. 15.
4 Ibidem, s. 16.
5 K. Dejna, W sprawie terminów: język, dialekt, gwara, żargon, Rozprawy Komisji 

Językowej ŁTN III, s. 151–156.
6 Słownik poprawnej polszczyzny W. Doroszewskiego (red.), Warszawa 1980., s. 1378.
7 S. Grabias, op. cit., s. 140.
8 Ibidem, s. 140.
9 S. Urbańczyk, Rozwój języka narodowego. Pojęcia i terminologia, [w:] Z dziejów powstania 

języków narodowych i literackich, Z. Stieber (red.), Warszawa 1956, s. 9–36.
10 S. Grabias, op. cit., s. 141.
11 Ibidem, s. 141.
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Wprowadzenie terminu do literatury naukowej zawdzięczamy Alek-
sandrowi Wilkoniowi12. Uczony zaproponował nazwanie „socjolektem” 
takich odmian językowych, które są związane ze wszystkimi grupami 
społecznymi, takimi jak: klasa, warstwa, środowisko.

Z tego podziału wyklucza grupy zawodowe, które zdaniem A. Wilkonia na-
leży pominąć. Uważa on, że socjolekty grup zawodowych powinny być nazywane 
„profesjolektami”. Według Andrzeja Piotrowskiego i Marka Ziółkowskiego13 
socjolekt jest rozumiany jako część kompetencji komunikacyjnej, co oznacza 
pewien rodzaj właściwości umysłowych człowieka, które pozwalają wyróżniać 
poszczególne odmiany w obrębie „repertuarów” językowych danej społeczności 
i używać jej w procesie komunikacji. S. Grabias proponuje nazywać socjolektem 
każdą odmianę języka tworzoną przez określoną grupę społeczną. Socjolekty 
stanowią w socjolingwistyce problem dość skomplikowany, ponieważ jest to 
związane z pojęciem trwałości zjawisk społecznych. Istnieją takie grupy społeczne, 
które przez wieki wypielęgnowały swoją tradycję, jak np. grupy górników czy 
marynarzy. Istnieją jednak grupy ciągle tworzące się od nowa, jak choćby grupy 
sportowców, grupy uczniowskie lub grupy wywodzące się ze środowisk przestęp-
czych (S. Grabias)14. Istnieją też grupy, które nie posiadają ani tradycji wiekowych, 
ani też nie odradzają się co pokolenie, a powstają całkowicie od nowa w nagły 
sposób, jak np. maklerzy giełdowi, doradcy finansowi, przedstawiciele handlowi 
zachodnich koncernów. Bardzo często taka grupa tworzy socjolekt oderwany od 
lokalnego społeczeństwa i nie przystaje do żadnej z grup już istniejących w danym 
środowisku. Nie zawsze są to grupy trwałe, a socjolekty przez nie ukształtowane 
są bardzo często zmienne. Na rodzaj więzi scalającej grupę wpływ ma przede 
wszystkim zestaw sądów wartościujących, które są podzielane w danej sprawie 
przez członków tej wspólnoty. Taki system wartości ukazuje im sposoby postę-
powania, jak również decyduje o ich świadomości. Socjolekty stanowią w miarę 
stały układ, a w związku z tym wymiana jednego socjolektu na drugi narusza 
istotne treści wypowiedzi (S. Grabias)15. Najważniejszą przyczyną panującego 
zamieszania wokół terminologii jest brak stabilnej klasyfikacji socjolektów.

Metodologia badań

Przedmiotem podjętych badań był socjolekt, jakim posługują się wy-
chowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem. 
12 A. Wilkoń, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 

1987, s. 92.
13 A. Piotrowski, M. Ziółkowski, Zróżnicowanie językowe, a struktura społeczna, 

Warszawa 1976, s. 232.
14 S. Grabias, op. cit., s. 143.
15 Ibidem, s. 146.
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Ich celem uczyniono poznanie obrazu świata odzwierciedlanego w tym 
socjolekcie, a także samego socjolektu i sposobów obrazowania świata. 
Zdobyta w ten sposób wiedza może być przydatna w codziennej pracy 
z wychowankami ośrodka.

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego jako 
sposobu gromadzenia wiedzy o interesujących badacza zjawiskach, zda-
rzeniach czy procesach zachodzących w badanym środowisku społecznym 
(lokalnym, rodzinnym, wychowawczym) w oparciu o sondowanie opinii 
i poglądów osób zwanych respondentami, dobranych z określonego punktu 
widzenia16. Wykorzystano technikę wywiadu, a posłużono się specjalnie 
przygotowanym kwestionariuszem.

Badania przeprowadzano w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Rudniku nad Sanem, do którego uczęszcza 122 uczniów z różnymi 
stopniami upośledzenia umysłowego: lekkim, umiarkowanym, znacznym. 
Istnieje tu również klasa, do której uczęszczają dzieci autystyczne oraz klasa 
dzieci na wózkach inwalidzkich. Zatrudnionych jest 51 nauczycieli, specja-
listów z zakresu oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, 
gimnastyki korekcyjnej, logopedii i fizjoterapii.

W badaniu uczestniczyło 15 wychowanków w przedziale wiekowym 
15–18 lat: 9 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 
oraz 6 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. 
W badanej grupie było dwunastu chłopców i trzy dziewczynki, ośmioro 
wychowanków pochodzi ze wsi a siedmioro z miasta, jedenaścioro z rodzin 
pełnych, natomiast czworo nie posiada jednego z rodziców. Rodzice czworga 
wychowanków to absolwenci szkoły specjalnej z ustalonym stopniem upo-
śledzenia umysłowego. Badanych podzielono na 5 grup, uwzględniając: płeć 
i wiek ucznia, stopień upośledzenia umysłowego, klasę, do której uczęszcza 
badany, przydzieloną grupę w internacie, pochodzenie, strukturę rodziny 
oraz rodziców (norma intelektualna czy upośledzenie umysłowe).

Badając zasób leksykalny grupy uczniowskiej wywodzącej się z mieszkań-
ców internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem, 
trzeba było przede wszystkim dobrać odpowiednią metodę badawczą. Badanie 
tak specyficznej grupy, w której największą przeszkodę stanowiło upośledzenie 
umysłowe wychowanków, wymagało wiele czasu i cierpliwości. Przyjęty plan 
badań pozwolił na zebranie materiału leksykalnego dotyczącego właściwości 
psychicznych i fizycznych młodego człowieka, życia społecznego, towarzyskiego 
i kulturalnego oraz środowiska naturalnego, w którym on żyje i przebywa na 
co dzień.

16 A.W. Maszke, Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Rzeszów 2004, 
s. 118.

Obraz świata w socjolekcie wychowanków...
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Kreowanie obrazu rzeczywistości w socjolekcie 
badanych wychowanków 

Poszukując obrazu rzeczywistości zawartego w socjolektach, S. Gra-
bias17 proponuje przyjąć tezę Herdera-Humboldta, zgodnie z którą język 
to forma poznania świata oraz środek sterujący ludzkimi zachowaniami. 
W związku z tym założyć można, że socjolekt:

unifikuje proces interpretowania doświadczeń,
wyznacza stosunek użytkowników języka do zjawisk otaczających 
grupę społeczną,
nakreśla sposoby postępowania członków grupy w stosunku do sie-
bie, w stosunku do innych grup społecznych oraz do innych zjawisk 
rzeczywistości, które pozostają w kręgu zainteresowań użytkowni-
ków socjolektów, a są przyczyną i obiektem ich działań.

Sfery rzeczywistości uwzględnione w badaniach socjolektu wychowan-
ków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem:

człowiek – 8,1 %
części ciała – 6,41 %
ubiór – 3,21 %
cechy fizyczne – 4,62 %
czynności fizyczne i fizjologiczne – 7,12 %
cechy psychiczne – 4,26 %
postawa wobec otoczenia – 6,23 %
życie społeczne i kulturalne – 2,21 %
koledzy – 4,35 %
sport – 1,92 %
miłość – 1,95 %
życie towarzyskie – 10,42 %
natura – 11,2 %
internat – 15,8 %
szkoła – 12,2 %

Charakterystyka rzeczywistości językowej w poszczegól-
nych kręgach tematycznych

Kwestionariusz wywiadu, który posłużył do badania obrazu świata 
w socjolekcie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Rudniku nad Sanem, składał się z czterech kręgów tematycznych.

17 S. Grabias, op. cit., Lublin 2003, s. 41–44. 

•
•

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Nr
kręgu

Nazwy
kręgów

Liczba 
pytań

Wartość
procentowa

Liczba
odpowiedzi

Wartość
procentowa

I SZKOŁA 35 14,46 % 196 10,30 %

II INTERNAT 32 13,23 % 261 13,50 %

III KONTAKTY 
SPOŁECZNE 147 60,74 % 1275 66,70 %

IV NATURA 28 11,57 % 181  9,50 %

OGÓŁEM 242 100 % 1913 100 %

Ogółem kwestionariusz wywiadu składał się z 242 pytań, na które 
udzielono odpowiedzi w liczbie 1913 słów, wyrazów, synonimów i po-
wiedzonek.

Charakterystyka poszczególnych kręgów
I Krąg: Szkoła
Na pierwszy krąg składało się 35 pytań, na które badani udzielili 

196 odpowiedzi, co stanowiło10,30% wszystkich wypowiedzi. Wynika 
z nich, że młodzież wykazuje niewielkie zainteresowanie nauką i traktuje 
lekceważąco wszystko, co jest związane ze szkołą. Praktycznie wszystkie 
wypowiedzi dotyczące tego kręgu miały zabarwienie negatywne:

nazwa szkoły – tylko negatywne: zadupie, buda, nora;
nazwa klasy – negatywne: stajnia, klatka, rudera, pozytywne: sala;
nazwy kolegów z klasy – negatywne: banda, oszołomy, głupole, 
pozytywne: asy;
nazwy pokoju nauczycielskiego – tylko negatywne: wilcza nora, 
szatański zespół;
nazwy szatni szkolnej – tylko negatywne: śmierdziel, szambo, po-
bojowisko;
nazwy ubikacji – negatywne: śmierdziuch, sracz, kibel, neutralne: 
wuce, tron;
nazwy biblioteki szkolnej – negatywne: jaskinia ciemności, neutralne: 
biblioteczka, księgarnia;
nazwy wywiadówki – tylko negatywne: kara boska, wyrok, dzień 
sądu ostatecznego;
nazwy podręczników szkolnych – tylko negatywne: szmelc, starocie;
nazwy zeszytów szkolnych – negatywne: żółte papierki, neutralne: 
notatnik, kajet.

Określenia dotyczące nauczycieli oraz obsługi szkolnej mają zabar-
wienie zarówno pozytywne, jak i negatywne, zaś dyrektora szkoły – hu-

a.
b.
c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.
j.

Obraz świata w socjolekcie wychowanków...
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morystyczne: dyrka, Edi. Lubiany nauczyciel to kwiatuszek, ziomal, skarb, 
nielubiany: skunks, suka, wiedźma, szatanisko.

Jeżeli chodzi o nazwy przedmiotów szkolnych i ocen, socjolekt ucz-
niowski mieszkańców ośrodka niewiele odbiega od socjolektu stosowanego 
przez całą młodzież. Waloryzowanie negatywne można zauważyć w na-
zwach przedmiotów nielubianych, np.: wychowanie fizyczne (męczarnia), 
chemia (głupi przedmiot) oraz najniższych ocen, np.: ocena niedostateczna: 
pała, kosa, lufa, bomba.

II Krąg: Internat
Drugi krąg składał się z 32 pytań, na które udzielono 261 odpowiedzi 

(13,5%). Podobnie jak w kręgu dotyczącym szkoły wszystko, co dotyczy 
życia w internacie, jest przez młodzież w większym stopniu negowane niż 
aprobowane. Zdecydowanie negowany jest internat jako budynek oraz 
pomieszczenia w nim się znajdujące:

nazwy internatu – negatywne: szopa, stodoła, neutralne: budynek,
nazwy pokoju sypialnego – negatywne: nora, więzienie, neutralne: 
ósemka,
nazwy łazienki – negatywne: bagno, kibel, neutralne: umywalka, 
łaźnia.

Mieszkańcy internatu pozytywnie z zabarwieniem humorystycznym 
wyrażają się jedynie o pomieszczeniach, w których lubią przebywać, a są 
to: świetlica (świetla, świeca) oraz sala komputerowa (kompy, komputry).

Pomimo negatywnego odniesienia się do przebywania w internacie 
wychowankowie pozytywnie wyrażają się o jedzeniu i częściach garderoby. 
Tylko w niewielkim stopniu są to określenia negatywne, a socjolekt, z drob-
nymi wyjątkami, nie odbiega od języka potocznego. Przykładowo w nazwie 
zup na kilkanaście określeń tylko jedno jest negatywne: pomyje. Pojawiło 
się też zdrobnienie: ziupa oraz akcent humorystyczny: nalewka. Pozostałe 
odpowiedzi to klasyczne nazwy występujące w codziennym użyciu. To samo 
dotyczy nazw mięsa, wędlin, sałatek, słodyczy, napojów, np.: 

nazwy mięs – zgrubiale: mięcho; zdrobniale: schabik;
nazwy wędlin – zgrubiale: kiełbacha, parówa; zdrobniale: salcesik, 
salcek;
nazwy słodyczy – zgrubiale: cukiery, ciacho; zdrobniale: ciuciu, ciacho;
nazwy napojów – lekceważąco: zlewka, polewka.

W nazwach części garderoby, oprócz języka potocznego, występuje 
słownictwo gwarowe, np. nazwy spodni: pory, gacie; nazwy butów: trepy, 
gumaki, chodaki. Zauważalny jest również slang młodzieżowy, np. nazwy 
skarpet: syry; nazwy kurtek: katana.

a.
b.

c.

a.
b.

c.
d.
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Poza nielicznymi wyjątkami język używany przez mieszkańców inter-
natu to na ogół język potoczny, a nazwy artykułów spożywczych czy części 
garderoby pokrywają się z używanymi przez ogół społeczeństwa. Bardzo 
często są to nazwy firmowe, np. nazwy napojów: Fanta, Coca Cola, Hellena, 
Hoop, Red Bull; nazwy butów: Nike, Adidas, Reebok; nazwy bluz: Puma, 
Reporter, Adidas; nazwy czapek: Mani Combat.

III Krąg: Kontakty społeczne
Krąg „kontakty społeczne” został najbardziej rozbudowany – liczył 

aż 147 pytań, na które udzielono 1275 odpowiedzi (66,7%). Występuje 
tu język potoczny, gwarowy, slang młodzieżowy, a także elementy żargonu 
więziennego. Większość pytań dotyczyło: nazwy ogólnej człowieka, wyra-
żeń pozytywnych i negatywnych o mężczyźnie, kobiecie, dziecku, osobie 
starszej. Dużo pytań dotyczyło fizycznych i psychicznych cech człowieka, 
nazwy części ciała, czynności, postaw wobec otoczenia, życia towarzyskiego, 
kulturalnego i społecznego. Socjolekt językowy tego kręgu również nie 
odbiega od socjolektu używanego przez ogół młodzieży i jest właściwy 
podstawowemu zasobowi leksyki języka polskiego. Przykłady dotyczące 
życia towarzyskiego, kulturalnego i społecznego: 

nazwy dyskoteki: disco, impreza, zabawa; występuje tu dużo nazw 
klubów, w których odbywają się tego typu imprezy: Sydney, Planeta, 
Arkadia, Ibiza;
nazwy muzyki: muza, smuty, przeboje; ponadto występują nazwy 
rodzajów muzyki typu: techno, disco polo, metalica, hip hop;
nazwy urządzenia grającego: MP3, radio, telewizor, dvd, a także 
instrumenty grające: gitara, fortepian, organy, flet.

W nazwie synonimu „śpiewać” większość wypowiedzi to wypowiedzi 
ośmieszające: wyć, miauczeć, ryczeć, stękać. Z kolei w synonimie słowa 
„impreza” występuje przede wszystkim slang młodzieżowy: impra, dżampa, 
wolna chata, disco, imprezka. W nazwach spotkania – randki z ulubioną 
osobą występują nazwy pozytywne: randewu, schadzka, pogawędka. Takie 
spotkanie kojarzy się młodzieży również z miejscem spotkania: pub, bar, 
występują tu także skojarzenia z programem telewizyjnym: randka w ciem-
no. W nazwach narkotyków, alkoholu, papierosów z reguły odnajdujemy 
określenia potoczne, trochę slangu młodzieżowego i gwary, np. nazwy 
narkotyków: koka, maryśka, prochy, amfa, alkoholi: jabol, jabcok, seta, 
gorzała, papierosów: szlugi, fajki, kiepy, cygara, pety.

W socjolekcie dotyczącym nazw środków komunikacji spotykamy 
się z reguły z negacją nazw poszczególnych środków transportu, chociaż 
trafiają się i nazwy pozytywne, nazwy spieszczające lub humorystyczne. 
Oto niektóre przykłady:

•

•

•
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nazwy samochodu – pozytywne: maluch, garbus, bryka, negatywne: 
wrak, złom, trupeć,
nazwy autobusu – pozytywne: pekaes, humorystyczne: mękol, ne-
gatywne: złom, szmelc, rzęch,
nazwy pociągu: pozytywne humorystyczne: ciuchcia, sznurek.

Różnorodny jest socjolekt dotyczący nazw pieniędzy, gdyż występują 
tu neologizmy funkcyjne18 z wielu warstw słownictwa:

słownictwo potoczne: gotówka, papiery, forsa;
słownictwo gwarowe: dutki, grosze;
słownictwo młodzieżowe: kasa, gotówka;
żargon więzienny: szmal, kapusta.

Można zauważyć również zapożyczenia z języków obcych: dolary, 
many, grajcary. W nazwach zastępujących „słowo honoru” brak jest ja-
kichkolwiek nowości i cały socjolekt przejęty został z języka ogólnego: jak 
bum cyk cyk, jak babcię kocham, słowo harcerza.

Socjolekt dotyczący żartobliwych powiedzonek to również odzwier-
ciedlenie ogólnego języka uczniowskiego: spadaj na drzewo liście pompować, 
coś masz na bucie – dziękuję za ukłon.

IV Krąg: Natura
Ostatni krąg w badanym socjolekcie dotyczył natury. Na 28 pytań 

udzielonych zostało 181 odpowiedzi (9,50%). W tym kręgu najczęściej 
używano języka potocznego, występowało również wiele zdrobnień i spiesz-
czeń. Jeżeli chodzi o cechy pozytywne i negatywne, to odpowiedzi również 
rozłożyły się po połowie.

W nazwach zwierząt domowych dodatnio wartościowanych wystę-
powało wiele spieszczeń i zdrobnień, np.:

pies – pozytywne: piesio, miluś, psiunia, pieszczoch; negatywne: 
przybłęda, przywłóka;
kot – pozytywne: kiciuś, kici, kociunio, koteczek; neutralne: kocur, 
kocica;
koń – pozytywne: konik, źrebak; negatywne: chabeta, szkapa;
krowa: pozytywne: mućka, krasula, łaciata, cielisia; negatywne: 
krówsko, bydlę;

Jeżeli chodzi o nazwy zwierząt dzikich, to zauważalne jest bardzo 
ubogie słownictwo wywodzące się z języka potocznego:

wilk: wilczur, wilczysko, bestia, zombie;
lis: rudzielec, ruda kita, lisek chytrusek;
niedźwiedź: miś, misiek, grizzli, kudłaty.

18 S. Grabias, O ekspresywności języka, Lublin 1981, s. 134.
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Dariusz Kolano
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Nazwy zwierząt egzotycznych to na ogół ogólnie znane określenia, 
np.: tygrys: kot, słoń: słonisko, lew: lwisko, król zwierząt, wąż: boa dusiciel, 
grzechotnik. Zaś nazwy roślin, drzew, kwiatów, owoców, warzyw to tylko 
i wyłącznie nazwy powszechnie używane w leksyce ogólnej języka polskiego. 
Praktycznie to samo dotyczy nazw zjawisk atmosferycznych:

synonim nazwy „pada deszcz”: leje, kropi, mży, siąpi, ciapie;
synonim nazwy „pada śnieg”: sypie, prószy;
synonim nazwy „świeci słońce”: grzeje, praży, piecze, jarzy.

Nazwy burzy, tęczy, upału, zimna to nazwy ogólnie używane, chociaż 
możemy natrafić na żargon więzienny, np.: łysy (księżyc). Występują nazwy 
gwarowe, np.: war (upał). Możemy też natrafić na akcenty humorystyczne 
np.: banan, uszko, rogalik (księżyc), zjeżdżalnia (tęcza).

W badanym socjolekcie największą warstwą leksyki są neologizmy 
funkcyjne, czyli wyrazy, które według S. Grabiasa19 powstały w określonej 
odmianie językowej, a wraz z przejściem do innej odmiany tracą właściwą 
im pierwotną funkcję językową na rzecz funkcji zupełnie innej; zachowują 
jednak pojęciową tożsamość. Neologizmy funkcyjne stanowią 50,42% 
socjolektu, z czego: język potoczny – 69,32%, slang – 14,3%, gwara 
– 10,98%, żargon więzienny – 2,24%, wyrazy dziecięce – 1,04%, wyrazy 
książkowe – 1,13%, zapożyczenia z języków obcych – 1,08%. Druga liczna 
grupa to neosemantyzmy, która stanowi 40% socjolektu. Neosemantyzmy 
to wyrazy, którym nadano nowe znaczenie, funkcjonują w różnych odmia-
nach polszczyzny. Są one najważniejszym sposobem wzbogacania slango-
wego słownictwa. Neologizmy, czyli wyrazy całkowicie nowe, utworzone 
przez badaną grupę, stanowią tylko 5,31%. Ponadto w trakcie badania 
socjolektu młodzieżowego używanego przez wychowanków Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem wyłoniono odmianę 
językową charakterystyczną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
czyli neosemantyzmy o nieregularnych mechanizmach, stanowiące 3,19%. 
Są to wyrazy o bardzo poszerzonym znaczeniu, pojawiające się jako odpo-
wiedzi zupełnie nieadekwatne w stosunku do zadawanych pytań. Wynika 
to ze sposobu pojmowania świata przez młodzież upośledzoną umysłowo, 
bardzo często odtrącaną lub wyśmiewaną przez ogół społeczeństwa. 

Zakończenie 

Podsumowując, można stwierdzić, że układ wartości słownictwa 
używanego przez wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym 
19 Por.: S. Grabias, op. cit., Lublin 1981, s. 135.

•
•
•

Obraz świata w socjolekcie wychowanków...
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nie odbiega od ogólnego języka młodzieżowego. W większej części socjolekt 
został przejęty z podstawowego zasobu leksyki języka polskiego. Język ten 
wyróżnia ekspresywność i emocjonalność. Rzeczywistość ujmowana jest 
w sposób żartobliwy i humorystyczny, często niezbyt adekwatnie w sto-
sunku do codziennych realiów. Zawiera dużo zdrobnień, spieszczeń, ale 
jednocześnie dość dużo wulgaryzmów, co niezbyt dziwi, gdyż przeważająca 
większość badanej grupy to chłopcy, którzy pochodzą z rodzin o bardzo 
niskim statusie społecznym, często z rodzin niepełnych lub mających rodzi-
ców upośledzonych umysłowo. Jedną z niewielu różnic dzielącą socjolekt 
młodzieży w normie intelektualnej od socjolektu młodzieży upośledzonej 
umysłowo to neosemantyzmy o nieregularnych mechanizmach. Poza tym 
socjolekt uczniowski dysponuje takim samym układem wartości, jaki 
właściwy jest podstawowemu zasobowi leksykalnemu polszczyzny. 

Dariusz Kolano jest nauczycielem w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem (staż pracy 
23 lata). Jest również doktorantem Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Pedagogiki. Wolontariusz  
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością 
Psychoruchową w Rzeszowie.

Dariusz Kolano
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Współpraca międzynarodowa 
to jeden ze sposobów pogłę-
biania procesów integracji 

europejskiej; zbliża państwa, społeczeń-
stwa i obywateli. Każde współdziałanie 
realizuje aspekt edukacji międzykultu-
rowej, oswajania stereotypów poprzez 
poznawanie kultury, historii, budowanie 
relacji międzyosobowych ponad grani-
cami i różnicami. Skuteczna współpraca 
międzynarodowa stanowi poważne wy-
zwanie dla jej realizatorów. Wymiernym 
praktycznym efektem tej współpracy 
może być wypracowanie wspólnych 
rozwiązań istniejących problemów, czy 
przeniesienie dobrych praktyk. Dlatego 
należy do niej podejść dojrzale i poważnie 
przemyśleć jej cele, strukturę, działania 
podejmowane w partnerstwie, oczekiwa-
ne rezultaty, a przede wszystkim wartość 
dodaną. Jeżeli dobrze ją zaplanujemy  
i przygotujemy wspólnie z partnera-
mi, może wzbogacić naszą działalność 
o nowe rozwiązania, których sami nie 
bylibyśmy w stanie wypracować lub ich 
opracownie wymagałoby dużego nakła-
du środków i długiego czasu. Współpra-
ca międzynarodowa powinna opierać się 
na zasadach partnerskich, co wymaga od 
uczestników odwagi, cierpliwości i de-
terminacji. Często, aby nawiązać trwałe 
kontakty, które umożliwią efektywną 
współpracę, trzeba zainwestować sporo 

czasu. Może to doprowadzić do sytu-
acji, w której całą uwagę poświęcamy 
budowaniu i rozwijaniu partnerstwa, 
zapominając o celach, dla których po-
stanowiliśmy je utworzyć. Współpraca 
partnerska nie jest sztuką dla sztuki, ale 
stanowi mechanizm zrównoważonego 
rozwoju społeczeństwa, środowiska 
i gospodarki. 

W dniach od 17 do 21 listopada 
2010 r. w Centrum Konferencyjnym 
Hotelu Hetman w Rzeszowie odbyła się 
IV Międzynarodowa Konferencja Peda-
gogiczna, będąca kontynuacją współ-
pracy między instytucjami edukacyj-
nymi i administracyjnymi Kraju Saary  
i Województwa Podkarpackiego. Kon-
ferencję zorganizował Podkarpacki 
Kurator Oświaty przy współpracy 
Podkarpackiego Centrum Eduka-
cji Nauczycieli oraz Stowarzyszenia 
„Przedszkola Przyszłości”. W spotka-
niu wzięli udział przedstawiciele szkół 
partnerskich, instytucji administracyj-
nych oraz organizacji edukacyjnych 
z Kraju Saary, Obwodu Lwowskiego 
i Podkarpacia. Tegoroczna konferencja 
odbywała się pod hasłem: Możliwości 
uczenia się poprzez partnerstwo. 

W czwartek 18 listopada Podkar-
packi Kurator Oświaty Jacek Wojtas 
uroczyście otworzył obrady, a następnie 
rozpoczęła się część zasadnicza, złożona 

Saara i Podkarpackie
IV Międzynarodowa Konferencja 
Pedagogiczna
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z sześciu sesji. Pierwszą z nich pt. 
Współczesne wyzwania edukacyjne 
w zmieniającej się Europie poprowa-
dziła dr Agnieszka Buk – pracownik 
Instytutu Filologii Germańskiej 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wska-
zała na wielość zmian zachodzących 
w środowisku człowieka, ich dyna-
mizm. Zachodzące przemiany – we-
dług A. Buk – powodują, „że wiedza 
i umiejętności nabywane w toku 
kształcenia ulegają w wielu zakresach 
dezaktualizacji, zanim absolwent 
zdoła zastosować je w praktyce”. Wy-
nika stąd konieczność zwiększania 
swoich kompetencji poprzez kształ-
cenie ustawiczne, „którego oferta 
winna być płynnie dostosowywana 
do wymogów chwili…”. Ważne jest 
dostosowanie systemu kształcenia do 
potrzeb rynku. „Wszelka moderniza-
cja w obrębie systemu szkolnictwa 
winna mieć na celu przygotowanie 
młodych ludzi do życia w cywiliza-
cji informacyjnej przy zachowaniu 
wartości, które stanowią podstawę 
cywilizacji europejskiej i bezpie-
czeństwa”. Prowadząca zwróciła 
szczególna uwagę na „umiejętności 
pracy w grupie, tworzenie zespołów 
ponad podziałami narodowymi czy 
etnicznymi, co wymaga kompetencji 
interkulturowych, a przede wszyst-
kim osłabienia wzajemnych uprze-
dzeń i negatywnych stereotypów”. 

W drugiej sesji dr Anna Hanus 
(Instytut Filologii Germańskiej UR) 
poruszyła problem będący głównym 
mottem konferencji, a mianowi-
cie: Możliwości uczenia się poprzez 

partnerstwo. W swojej wypowiedzi 
wskazała na zmiany, jakie mają 
miejsce w jednoczącej się Europie. 
Zmiany te powodują, że konieczne 
jest wprowadzenie nowych metod 
nauczania języków obcych, jak 
wskazuje – „metod nieograniczają-
cych się tylko do nauczania języka, 
często w odizolowanych warunkach 
klasy szkolnej, lecz zwracających 
uwagę na szeroko pojęte aspekty 
poznawcze i interkulturowe, metod 
sprzyjających porozumiewaniu się 
i wzajemnemu zrozumieniu we 
wspólnej Europie”. Używa pojęcia 
tandemu, metoda ma na celu „po-
znanie i wgłębienie w fenomeny 
języka obcego, jak również pozna-
nie kultury kraju docelowego”, 
„oparta jest na poznawaniu języka 
w kontekście dwunarodowym po-
przez wspólne odkrywanie języka 
partnera”.

Trzecią sesję, obejmującą tema-
ty: Oczekiwania wobec nauczyciela 
przyszłości oraz Kompetencje nauczy-
ciela Europejczyka, poprowadzili  
dr Wiga Bednarkowa (kierowniczka 
Zakładu Edukacji Polonistycznej 
i Kulturowej Instytutu Filologii Pol-
skiej Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie) i dr Janusz Trawka 
(informatyk, adiunkt i wykładowca 
szkół wyższych w Katowicach). 
Dr Wiga Bednarkowa w swojej 
wypowiedzi zaprezentowała różne 
definicje pojęcia kompetencji. 
Wyjaśniła też kwestie prioryte-
tów unijnej polityki oświatowej,  
a także przedstawiła konceptualiza-

Robert Zygmunt
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Saara i Podkarpackie

cje tych priorytetów na poziomie: 
przedszkola, szkoły podstawowej 
i gimnazjum. Zwróciła również 
uwagę na kluczowe europejskie 
kompetencje, niezbędne w społe-
czeństwie wiedzy.

Na zakończenie pierwszego 
dnia konferencji zaproszeni goście 
wysłuchali koncertu chopinowskie-
go w wykonaniu uczniów i nauczy-
cieli Zespołu Szkół Muzycznych 
nr 1 im. Karola Szymanowskiego 
w Rzeszowie. 

W drugim dniu konferencji 
odbyły się dwie sesje: Znaczenie 
kluczowych kompetencji dla budo-
wania partnerstwa w Europie oraz 
Partnerstwo i integracja w przed-
szkolu, w szkole, w środowisku, na 
arenie międzynarodowej. Pierwszy 
wykład wygłosił dr Edward To-
rończak (filozof, teolog, pedagog, 
manager projektów, od 2007 roku 
w Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji, gdzie zajmuje się m.in. 
procesem uczenia się przez całe 
życie, wspieraniem kreatywności 
i innowacyjności w Polsce oraz 
sterowaniem projektami Progra-
mu Leonardo da Vinci). Autorką 
kolejnego wykładu była Liliana 
Budkowska (pedagog, absolwent-
ka Uniwersytetu Łódzkiego, me-
nadżer oświaty, edukator, ekspert 
MEN ds. awansu zawodowego 
nauczycieli; realizowała szereg 
projektów europejskich. Od 2007 
r. w Fundacji Rozwoju Edukacji 
zajmuje się Programem Comenius 
– Partnerskie projekty szkół). 

Dr Edward Torończak poruszył 
temat kompetencji kluczowych. 
Nawiązał do dokumentu przyjętego 
przez Parlament Europejski i Radę 
pod tytułem Kompetencje kluczowe 
w uczeniu się przez całe życie. Zwrócił 
uwagę na pojęcie partnerstwa, które 
można rozumieć w sensie szerokim, 
„jako budowanie społeczności  
o zasięgu lokalnym, regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym”. 
Według prelegenta kompetencje 
kluczowe odgrywają istotną rolę 
w budowaniu partnerstwa. 

Problem partnerstwa przed-
stawiła także Liliana Budkowska 
w wykładzie Partnerstwo i integracja 
w przedszkolu, w szkole w środowisku 
na arenie międzynarodowej. Jako 
przykład partnerstwa w środowisku 
szkolnym, a także współdziałania 
międzynarodowego przytoczyła 
program Comenius. „Program 
Comenius przyczynia się do po-
prawy jakości i wzmocnienia mię-
dzynarodowego wymiaru oświaty 
w Europie”. Autorka podkreśliła, 
że „dzięki partnerstwu na pozio-
mie przedszkoli i szkół uczniowie 
oraz nauczyciele z różnych krajów 
europejskich spotykają się, by 
pracować nad wspólnym projek-
tem”. „Projekty mogą realizować 
już przedszkola. Aby promować 
tę ideę w środowisku wychowania 
przedszkolnego, w instytucjach 
edukacyjnych, podkreśla się, że jest 
to pierwszy etap edukacji młode-
go Europejczyka, a umiejętności 
funkcjonalne (kompetencje klu-
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czowe) należy kształtować jak najw-
cześniej”. Wartością bezsprzeczną 
podobnych kontaktów jest na-
wiązanie współpracy międzynaro-
dowej przez uczniów, nauczycieli  
i władze lokalne.

Po części wykładowej w czte-
rech grupach roboczych odbyły się 
zajęcia warsztatowe dyrektorów, 
nauczycieli, przedstawicieli insty-
tucji edukacyjnych oraz rodziców. 
Brali w nich udział przedstawiciele 
wymienionych instytucji z obu 
zaprzyjaźnionych regionów oraz 
goście z Obwodu Lwowskiego na 
Ukrainie. Koordynatorem warszta-
tów był Pan Andrzej Drożdż – wy-
kładowca Uniwersytetu Rzeszow-
skiego oraz Wyższej Szkoły Biznesu 
i Przedsiębiorczości w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, animator między-
narodowej wymiany młodzieży. 
Prace w grupach poprowadzili: 
Stanisław Fundakowski, Tomasz 
Czarnota, Janina Kościelny i Graży-
na Tereszkiewicz. Każda z czterech 
grup miała odpowiedzieć na sześć 
postawionych przed nimi pytań. 
Na sesji podsumowującej warszta-
ty uczestnicy grup zaprezentowali 
wypracowane wnioski.

Wieczorem zaś odbyła się uro-
czysta kolacja.

W trzecim dniu goście udali się 
do Lwowa, gdzie odbyła się szósta 
sesja dotycząca Edukacji na Ukrainie. 
Wykład wygłosił Brehin Mychaj-
ło, Naczelnik Głównego Wydziału 
Oświaty i Nauki Lwowskiej Obwo-
dowej Administracji Państwowej.

IV Międzynarodowa Konfe-
rencja Pedagogiczna odbywała się 
pod hasłem Możliwości uczenia się 
poprzez partnerstwo. Partnerstwo 
stało się głównym mottem tej kon-
ferencji i pojawiało się we wszystkich 
wystąpieniach. Partnerstwo stanowi 
alternatywne podejście do budo-
wania rozwoju zrównoważonego, 
proponując zamiast konkurowania 
– współpracę. Udział w procesie bu-
dowania partnerstwa zmienia naszą 
organizację i nas samych,  innymi 
słowy – zmienia nasz świat. 

Na koniec warto przytoczyć 
trzy „złote zasady”, na których po-
winno opierać się partnerstwo:

Zasada 1: Buduj na wspólnych 
wartościach (bo dobrze funkcjo-
nujące partnerstwo opiera swoje 
działania na wartościach).

Zasada 2: Bądź kreatywny (bo 
każde partnerstwo jest niepowta-
rzalne).

Zasada 3: Bądź odważny (bo 
każde partnerstwo powinno być 
dynamiczne).

Robert Zygmunt 
KO w Rzeszowie

Robert Zygmunt
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Nauczyciele piszą

Ryszard Mścisz

Zamieć

przeszedłem szybkim krokiem przez park
zamieć liście rozwiewała jak kartki mojej pamięci
podwiało wirującym pędem lata natchnione
naiwnym wpatrzeniem w trawy falujące 
na wietrze spraw które zawsze mają czas

doganiał mnie zimny podmuch 
w szarych załomach serca zaułkach
utajonej wiary której nigdy dosyć upokorzeń
smaganie wietrzne biczowanie deszczu
kubeł natury na zagubioną głowę

wzbudziłem burzę szalały demony
chwile natchnień płynęły na falach porywów
duch straszył ciało i znowu w nim tonął
chwila szaleństwa tuż tuż przed zwykłością

Starożytność  
(wiersz ułożony na lekcję powtórkową z języka polskiego)

I ten, co zdusił dwa węże w kołysce, i ten, który kosza dał Ariadnie,
Ten, który konia z drzewa podstępnie zrobił i ów, co cyklopa pozbawił oka,
Taki, który z kamieniem pod górę się zmagał i ów, co ogień podkradał bogom,
Wynalazca skrzydeł i ta, która zasłużyła sobie na rozpacz, obrażając boginię,
Ofiara intryg węża oraz ufający Bogu trędowaty nieszczęśnik – wszyscy oni
Wspinali się po marmurowych schodach tradycji i skamienieli w pomnikach,
Co przewidział dla siebie wybitny rzymski poeta.

Była jeszcze poetka z wyspy, która dziś nietypowe pary kojarzy,
Pewien liryk każący mężnie walczyć i drugi – sławiący poległych Spartan.
Amator biesiad sycących się też słowem i wielki stary poeta,
Który  może nie widział i może nie istniał, ale najlepiej zobaczył 
greckich i trojańskich herosów. A także pewien tragik, co tebańskie losy
przekuł z barwnych mitów w żywą ludzkich dramatów terapię.
Wszyscy przetrwali słowem i myślą do dziś.

Miłowali mądrość, zgodnie się kłócąc o każdą rzecz godną rozwagi,
Ten, który z niewiedzy uczynił wiedzę prawdziwą i mędrzec, 
Który w jaskini złudzeń człowieka umieścił oraz ten, co rzeczywistość widział
Dla niego otwartą, w której – jak twierdził inny – wszystko bezpowrotnie upływa, 
na którą biblijny mędrzec patrzył jak na marność niezmierną.



pc
en

 i
 o

to
c

ze
n

ie

64

Nauczyciele piszą

Jeden matematyk, miłośnik rzeczy mądrych, w wodzie ujrzał początek wszystkiego, 
Drugi zaś wielbił rozum na równi z nieśmiertelną duszą.
Niektórzy w przyjemności odnajdowali cel dążeń wszelakich, a inni w obojętnym 
Spokoju, co daje moc panowania nad losem. A byli i tacy, którzy wątpili we wszyst-
ko.

Starożytnych czasów ogień płonie do dziś jasno, nie kradniemy go bogom, ale 
przekazujemy
Niczym znicz, czuwając, by nie zgasł. Bo przecież od niego musimy zgodnie odpalić 
nasze Małe świeczki, by każdy zakątek po kolei oświetlić i pamiętać, że światło – ten 
Stwórcy dar,
Zostało raz na zawsze stworzone jak człowiek, który ocalał przed wodami potopu. 

Ryszard Mścisz jest poetą, krytykiem literackim, satyrykiem, 
regionalistą i publicystą. Urodził się w 1962 r. w Stalowej 
Woli, mieszka  w Jeżowem, gdzie pracuje jako nauczyciel 
polonista w Zespole Szkół. Tutaj opiekuje się grupą młodzieży 
uzdolnionej literacko oraz gazetką „Post scriptum”, która 
zdobyła „Pałuckie Pióro” w roku 2005 i 2008 jako najlepsza 
gazetka szkolna w Polsce. Jest autorem czterech tomików 
poetyckich: „Życie to tylko impresje” (Majdaniarze, Nowa 
Sarzyna 2000), „Wibracje” (Fraza, Rzeszów 2002), „Na 
strunach lat” (Fraza, Rzeszów 2004), „Roześnienie” (Fraza, 
Rzeszów 2007), zbioru tekstów satyrycznych „Zezem na świat” 
(Wydawnictwo Sztafeta, Stalowa Wola 2002). Otrzymał 
Nagrodę Literacką Miasta Stalowa Wola „Gałązka Sosny” za 
tomik „Wibracje”. Zbiorek „Na strunach lat” przyniósł mu 
„Złote Pióro” – nagrodę  rzeszowskiego oddziału ZLP.



pc
en

 i o
to

c
zen

ie

65

Nasi uczniowie piszą

Sekcja czasu

jestem  
i już mnie nie ma 
chwila minęła  
jeszcze przed uwolnieniem  
atramentu 
 
byłem 
i to wiarygodniej brzmi 
wszystko było 
a może tak naprawdę 
nigdy nie istniało 
 
będę 
i już się wykonało 
myśl ubrana marzeniami 
lecz zbrudzona 
jeszcze przed poczęciem 
 
boję się myśleć że czas nie oddycha 
a teraźniejszość to tylko słowo  
zalegające w przełyku 
nie więcej  
nie mniej  
 
chyba że spojrzę innymi oczyma 
 
lecz nie dziś 
nie teraz 
bo nawet te suche  
pachnące litery 
zdążyły zatęchnąć przeszłością 

Albert Kociuba (ur. 1992 r.) jest uczniem II LO  
w Jaśle. Wiersze publikował w Tarnobrzeskim Kwartalniku 
Kulturalnym „Afisz” oraz w antologii pokonkursowej Euterpe 
na Wichrowym Wzgórzu (Klimontów 2009 r.). Mieszka  
w Tarnowcu k. Jasła.
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19 września 2010 r. odeszła Krysty-
na Zaufal, wieloletni nauczyciel historii 
i wiedzy o społeczeństwie, doradca meto-
dyczny, edukator i konsultant Wojewódz-
kiego Ośrodka Metodycznego 
w Krakowie, a później Ma-
łopolskiego Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli. Jako 
pedagog i wychowawca od lat 
60. XX w. przez blisko 30 lat 
związana była z Technikum 
Geologiczno-Górniczym. Jako 
doradca metodyczny przygo-
towywała do pracy większość 
obecnie pracujących w Krako-
wie nauczycieli historii szkół 
średnich. W połowie lat 90. 
zaangażowała się w projekty związane 
z integracją europejską. Stworzyła jeden 
z najstarszych w Polsce Klubów Europej-
skich i była współautorką pakietu eduka-
cyjnego „Europa na co dzień”, który stał 
się podstawową publikacją dla tworzą-
cych się szkolnych klubów europejskich. 
W Stowarzyszeniu Krakowski Klub 
Europejski wychowała wielu zaangażo-
wanych w integrację młodych polityków. 
Świetnie władała piórem, pozostawiła po 
sobie blisko sto artykułów. Od początku 
istnienia pisma, czyli od 19 lat była człon-
kiem Zespołu Redakcyjnego „Hejnału 
Oświatowego”, miesięcznika MCDN. 
Była wielkim propagatorem nauczania 
regionalnego, historii „małych ojczyzn” 
oraz nietypowych działań edukacyjnych 
i wychowawczych. Jedna z jej publika-
cji dotyczyła tolerancji (tolerancja.pl. 

Materiały dla nauczycieli, wyd. ZNAK, 
2002 r.), a kilka – pojednania polsko-
niemieckiego oraz polsko-ukraińskiego. 
Czynnie, mimo ciężkiej choroby, włączy-

ła się w upowszechnianie 
projektu polsko-niemie-
ckiego podręcznika do 
historii. Często delikat-
nie „popychała” młodych 
nauczycieli do twórczej 
działalności – wielu au-
torów publikacji dydak-
tycznych zawdzięcza Jej 
swój pisarski debiut. 

Mimo ogromnego na-
tłoku zajęć znajdowała 
czas na podróże, których 

plonem były obserwacje systemów szkol-
nych w różnych krajach Unii Europej-
skiej (głównie we Francji, Niemczech) 
oraz w Szwajcarii. Chętnie dzieliła się 
nimi z kolegami nauczycielami. W ostat-
nich latach w MCDN zajmowała się 
integracją europejską i współpracą z Tu-
ryngią. Mocno zaangażowana społecznie, 
była do końca członkiem Wojewódzkiego 
Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Mę-
czeństwa w Krakowie.

Słynęła z ogromnej cierpliwości, taktu 
i kultury, a każdy, kto potrzebował pomocy, 
nie tylko ją uzyskiwał, ale wychodził też 
pokrzepiony. Pozostanie w naszej pamięci 
jako Wzór i Przyjaciel. 

Grzegorz Szymanowski
doradca metodyczny przy 
Urzędzie Miasta Krakowa

Pamięci Krystyny Zaufal
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„Koniec historii” - to wyrażenie 
przytaczane jest przez nauczycieli historii 
i wiedzy o społeczeństwie na zajęciach 
w II klasie liceum. Francis Fukuyama, 
jego autor, miał na myśli proces odby-
wający się na poziomie współczesnych 
stosunków międzynarodowych. Tymcza-
sem słynną tezę można śmiało odnieść 
do tego, co na naszych oczach dzieje się 
w szkołach. I to nie tylko w Polsce.

Proponowana przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej zmiana nauczania 
historii idzie niewątpliwie w dobrym 
kierunku. Przed reformą 1999 roku 
treści z przedmiotu historia nauczane 
były dwukrotnie: pierwszy raz w szkole 
podstawowej i ponownie w szkole śred-
niej lub zawodowej. Program nauczania 
w szkole podstawowej rozłożony był 
na 4 lata nauki (od V do VIII klasy) 
po 2 godziny lekcyjne w każdej klasie. 
W czwartej klasie wprowadzeniem 
do przedmiotu była periodyzacja 
dziejów wraz z zapoznaniem z kultu-
rą poszczególnych epok, stanowiącą 
bazę dla późniejszego regularnego 
kursu przedmiotu. Na II poziomie 
edukacji, także w szkole zawodowej, 
nauczyciel dysponował również 2 go-

dzinami przedmiotu, co umożliwiało 
pogłębienie wiadomości zdobytych 
w szkole podstawowej. Sytuacja uległa 
zmianie po reformie przeprowadzonej 
przez ministra edukacji Mirosława 
Handke z gabinetu premiera Jerzego 
Buzka. Wprowadzenie kolejnego etapu 
edukacji – w postaci gimnazjów – do-
prowadziło do powielenia nauczanych 
treści z historii po raz trzeci, dowodząc 
tezy, iż ówczesna reforma edukacji 
była przygotowywana bez głębszego 
przemyślenia. Debata nad koncepcją 
likwidacji gimnazjów, którą zapropo-
nował w październiku 2006 minister 
Roman Giertych, nie doczekała się 
ostatecznie realizacji. Wielu nauczycieli 
do tej pory uważa, iż byłby to krok 
w dobrą stronę.

Nauczanie trzykrotnie tych sa-
mych treści z historii od dawna było 
przedmiotem krytyki. Wydaje się, iż 
– mając do dyspozycji trzy lub czte-
ry godziny w ciągu trzech lat nauki 
w szkole podstawowej (w sumie 190 
godzin), w gimnazjum 6 godzin na 3 
lata nauki oraz w szkole średniej 4 do 5 
godzin na kolejne 3 lata nauki (w kla-
sach o profilu humanistycznym jeszcze 

Dariusz Szwandrok

Koniec historii. Kilka uwag  
o roli przedmiotu “historia”  
we współczesnej szkole
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więcej) – można pokusić się o dobry i rzetelny kurs przedmiotu w ciągu 8 
lub 9 lat pobytu ucznia w szkole. Niestety, wspomniane wyżej powtarzanie 
materiału na każdym etapie edukacji nie sprzyja pogłębieniu jego znajo-
mości. Brak, nie tylko w przypadku historii, całościowego spojrzenia na 
przedmiot negatywnie odbijał się na poziomie ogólnej wiedzy. Dotyczyło 
to zwłaszcza traktowanych po macoszemu czasów po II wojnie światowej, 
często w ogóle nieporuszanych na lekcjach historii. W efekcie mamy do 
czynienia z żenującymi wynikami ankiet wśród młodzieży ze znajomości 
czasów współczesnych, stawiających w złym świetle nauczycieli przedmiotu 
historia. Powszechne jest przerzucanie znacznych partii materiału o historii 
współczesnej z lekcji historii na lekcje wiedzy o społeczeństwie.

Nowe propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej potraktowania 
przedmiotu historia jako jednolitego kursu w trzech etapach edukacji zmie-
rzają w dobrym kierunku. Niewątpliwie należy przywrócić należną uwagę 
historii najnowszej jako podstawie wiedzy o współczesnym świecie. Umożliwi 
ona zrozumienie aktualnych wydarzeń. Z niepokojem jednakże należy od-
nieść się do propozycji zakończenia edukacji historycznej po I klasie szkoły 
średniej. Młodzież w tym wieku zaczyna mieć własne poglądy i przeprowa-
dzanie dyskusji zamiast suchego podawania wiadomości wprowadzałoby 
elementy seminariów i konwersatoriów uniwersyteckich. Niestety, likwidacja 
godzin z historii akurat w tym okresie nauczania nie sprzyja rozwijaniu przez 
uczniów własnego światopoglądu, dla którego podstawą są rzetelne infor-
macje o historii najnowszej, uzyskiwane na lekcjach historii. Można mieć 
uzasadnione wątpliwości, czy proponowany jeden rok nauki historii w szkole 
średniej będzie wystarczający. Może to być zarazem dla wielu uczniów ostatni 
rok nauki historii w życiu. Dziwić może wobec tego brak szerszej dyskusji 
na temat owej decyzji MEN-u ze strony przedstawicieli nauki. 

Inne podejście środowisk naukowych było widoczne w Republice Cze-
skiej. Przedstawione przez czeską minister edukacji plany redukcji godzin 
historii oraz usunięcia jej z podstawy programowej a następnie włączenia 
do bloku przedmiotów społecznych zostały poddane ostrej krytyce. Na 
podnoszone przez minister zarzuty ponownego nauczania tego samego 
materiału Przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Historii Helena 
Madelova zwróciła uwagę, iż uczniowie czwartych klas szkoły średniej mają 
tylko 1 godzinę historii, co stawia pod znakiem zapytania przeprowadzanie 
dyskusji i analizy najnowszych wydarzeń. Będące w testach w wybranych 
szkołach plany swobodnej dyspozycji godzinami przez dyrektorów również 
zostały poddane krytyce, gdyż prowadziło to w prostej linii do faworyzo-
wania przedmiotów maturalnych lub nowoczesnych, jak informatyka czy 
języki obce. W obronie godzin historii w szkole ponad 500 historyków 
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i członków Akademii Nauk podpisało memorandum Slovo k dejepisu, 
które jednakże przeszło niezauważone przez kręgi decyzyjne1. Jednocześnie 
w 2005 r. ogłoszono program „Angielski dla każdego”, przewidujący objęcie 
nauczaniem języka angielskiego wszystkich uczniów. Dodatkowo program 
przewidywał zwiększenie pensji nauczycieli języków w porównaniu z na-
uczycielami innych przedmiotów, co spotkało się z falą krytyki2. Proces 
rugowania historii ze szkół średnich w Czechach na rzecz przedmiotów 
uważanych za „bardziej przydatne” we współczesnym świecie jest więc 
bardzo podobny do tego, czego świadkami jesteśmy w Polsce.

Z kolei w Zjednoczonym Królestwie tamtejsze Towarzystwo Histo-
ryczne przeprowadziło badania ankietowe w szkołach. Na ankietę odpo-
wiedziało niewiele ponad 700 nauczycieli szkół ponadpodstawowych, 
co daje około 22 proc. wszystkich szkół tego poziomu edukacji. Wyniki 
nie napawają optymizmem. Mimo iż, zgodnie z prawem, historia jest 
obowiązkowa w ciągu trzech lat szkoły drugiego poziomu, to jednak 
wiele szkół wprowadza możliwość rezygnacji z historii już po 2 latach. 
Dotyczy to szczególnie szkół ogólnokształcących (comprehensive schools). 
Stoi to w sprzeczności z obowiązującą podstawą programową oraz skutkuje 
spadkiem procentowego udziału historii wśród przedmiotów wybieranych 
przez uczniów na końcowych egzaminach GCSE. W rezultacie w ciągu 
ostatnich kilku lat odsetek uczniów wybierających historię na egzaminie 
GCSE wynosi około 30 do 32 proc. Włączanie historii do bloku przed-
miotów humanistycznych – wraz z geografią i religią – skutkuje z kolei 
postrzeganiem historii przez uczniów jako przedmiotu małowartościowego. 
Dodatkowo nie sprzyja temu możliwość wyboru na egzaminach GCSE 
wychowania fizycznego, informatyki czy edukacji medialnej postrzeganych 
przez uczniów jako łatwiejsze do zdania3. 

Podsumowując ten krótki przegląd, należy stwierdzić, iż przyszłość 
nauczycieli historii rysuje się w czarnych barwach. Widoczny trend zmie-
rzający do ograniczania  liczby godzin historii w szkole wychodzi co prawda 
naprzeciw społecznym odczuciom o konieczności przeznaczenia większej 
ilości czasu na przedmioty „nowoczesne”, jak informatyka czy języki obce. 
Należy się jednak zastanowić, czy jest to zgodne z szeroko pojętym intere-
sem państwa. W jego interesie leży nauczanie zarówno języka polskiego, 
jak i historii naszego kraju. Język oraz świadomość narodowa stanowią dwa 
elementy, na których należy bazować w procesie organizowania państwa. 
1 http://www.radio.cz/en/article/46748 z dnia 20 września 2010 r.
2 http://www.radio.cz/en/article/63277 z dnia 20 września 2010r.
3 http://www.history.org.uk/news/news_415.html z dnia 20 września 2010r. Pełny 

tekst wyników badania pod adresem http://www.history.org.uk/file_download.
php?ts=1252913929&id=3826 z dnia 20 września 2010r.

Koniec historii
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Mając na uwadze aktualne propozycje ze strony naszego Ministerstwa 
Edukacji oraz patrząc na politykę analogicznych ministerstw w innych 
krajach europejskich, można dojść do wniosku, iż w końcowym rezulta-
cie historia przegra walkę o utrzymanie swojego statusu. Nie sprzyjają jej 
aktualne procesy integracyjne w Europie, dążące do stworzenia multikul-
turowego społeczeństwa na wzór starożytnego Imperium Rzymskiego. 
Być może będziemy świadkami opracowania jednolitej historii Europy. 
Pewne kroki w tym kierunku już zostały podjęte chociażby poprzez po-
wołanie bilateralnej polsko-niemieckiej komisji podręcznikowej czy też 
jej odpowiednika niemiecko-francuskiego4. W globalnym społeczeństwie 
świadomość narodowa zdaje się odchodzić do lamusa.

Niepokojem może również napawać postawa niektórych czołowych 
polskich historyków. Myślę tu na przykład o opinii profesora Andrzeja 
Chwalby, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego. W czasie 
wizyty na Uniwersytecie Rzeszowskim profesor wygłosił sąd o możliwości 
realizacji zawodowych zainteresowań historyka w hurtowni, czym wzbudził 
u wielu słuchaczy zażenowanie.

Autor powyższego artykułu został zaskoczony wiedzą historyczną po-
siadaną przez pochodzącego z Londynu mieszkańca Penzance w Kornwalii. 
Potrafił on w czasie jazdy autostradą wskazywać ważne historycznie miejsca. 
Dotyczyło to osoby posiadającej wykształcenie będące odpowiednikiem 
naszej szkoły zawodowej. Ilu naszych absolwentów potrafiłoby równie 
skutecznie służyć za przewodnika gościom z zagranicy?

Dariusz Szwandrok jest historykiem, pracuje w Podkarpackim Centrum 
Edukacji Nauczycieli Odział w Tarnobrzegu. Jest słuchaczem studiów 
doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim (opiekun naukowy: dr hab. 
prof. UR Wacław Wierzbieniec).
 

4 http://www.mowiawieki.pl/artykul.html?id_artykuldzial=79 z dnia 20 września 
2010r.
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„Nikt nie może się nie komuni-
kować”1. Ten znany na gruncie teorii 
komunikacji aksjomat uświadamia 
nam, że komunikowanie się jest nie-
uchronne. Jako proces społeczny to-
warzyszy człowiekowi od momentu, 
gdy rozpoczął on życie w grupach, 
stanowiąc nieodłączny składnik 
wszelkich relacji międzyludzkich 
i podstawę funkcjonowania społe-
czeństwa. Wielu badaczy przyznaje, 
że społeczeństwa nie tylko istnieją 
dzięki przekazywaniu informacji 

1 Ta koncepcja P. Watzlawicka, J. Beavin, 
D. Jacksona zawarta została w pracy 
Pragmatics of Human Communication.

i komunikowaniu, ale że ich istnienie 
polega na tych właśnie procesach2. 
H. Retter pisze: „przyszło nam żyć 
w społeczeństwie, które funkcjonuje 
jedynie dzięki komunikacji toczącej 
się na wszystkich płaszczyznach i we 
wszystkich jego kręgach”3. Dziś, 
w dobie zawrotnego tempa rozwoju 
technologii komunikacyjnych nabie-
ra ona nowego wymiaru. 

Jeśli wziąć pod uwagę rangę za-
gadnienia, nie dziwi fakt pojawiania 
się na rynku wciąż nowych publikacji 
z tego zakresu. Można wśród nich 
znaleźć szereg ciekawych propozycji 
polskich autorów, a także tłuma-
czenia znanych opracowań obcoję-
zycznych, traktujących o wszelkich 
rodzajach i aspektach komunikowa-
nia: komunikacji interpersonalnej, 
grupowej, masowej, internetowej, 
niewerbalnej, międzykulturowej, 
politycznej, o negocjacjach, konflik-
tach, barierach, perswazji, manipu-
lacji i wielu wielu innych.

Komunikacja między ludźmi. 
Motywacja, wiedza i umiejętności to 

2 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy ko-
munikowania społecznego, Wrocław 
1999, s. 7.

3 H. Retter, Komunikacja codzienna  
w pedagogice, Gdańsk 2005, s. 11.

S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, 
J.K. Barge, 
Komunikacja między ludźmi. Mo-
tywacja, wiedza i umiejętności
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pierwsze polskie wydanie podręcz-
nika amerykańskich specjalistów 
z zakresu skutecznego komuniko-
wania się: Briana H. Spitzberga – 
specjalizującego się w komunikacji 
interpersonalnej, J. Kevina Barge`a 
– podejmującego tematykę komu-
nikowania się w małych grupach 
oraz Sherwyn P. Morreale – spe-
cjalistkę w obszarze przemawiania 
publicznego. Łącząc swą wiedzę 
i doświadczenie, autorzy stworzyli 
model kompetencji komunika-
cyjnej, na którym oparta została 
koncepcja całego podręcznika. 

„Sposób, w jaki się komuni-
kujemy, ma bezpośredni wpływ na 
jakość naszego życia, jakość tworzo-
nych przez nas związków i budowa-
ne przez nas społeczności” – piszą 
autorzy (s. 52). To komunikacja 
„tworzy nasze światy społeczne, (…) 
pomaga budować związki i utrzy-
mywać w nich zdrowy, wspierający 
klimat. Może zaoferować ludziom 
wsparcie społeczne w chwilach kry-
zysów osobistych, a także wzmac-
niać ich pozytywną samoocenę. 
Pomaga w kształtowaniu spójności 
i sprzyja zaangażowaniu oraz lojal-
ności w małych grupach i organiza-
cjach” (s. 47). 

Komunikowanie się służy re-
alizacji specyficznych celów każdej 
interakcji i zapewnia zaspokojenie 
wielu istotnych potrzeb człowieka. 
Warto zatem dążyć do tego, by 
nasze zachowania komunikacyjne 
uczynić jak najbardziej kompe-
tentnymi, czyli – w rozumieniu 

zaprezentowanym przez autorów 
– stosownymi i skutecznymi. Wiąże 
się to – z jednej strony – z odwo-
ływaniem się do ustalonych reguł 
postępowania i unikaniem ich ła-
mania, z drugiej zaś z dążeniem do 
realizacji własnych celów i intencji 
w interakcjach z innymi. Wybierając 
optymalną komunikację, osiągamy 
zaprojektowane przez nią rezultaty 
w sposób utrzymujący dobre relacje 
międzyludzkie i szanujący panujące 
zasady. Stosujemy środki możliwe 
do zaakceptowania przez innych. 
Dostrzegając wagę własnego zado-
wolenia w sytuacjach komunika-
cyjnych, jednocześnie rozumiemy, 
że zadowolenie to nie powinno być 
skutkiem czyjegoś niezadowolenia 
(s. 70). Kompetentna komunikacja 
to zatem nieustanne poszukiwanie 
równowagi między „potrzebą bycia 
stosownym a pragnieniem skutecz-
ności” (s. 71). Pociąga to za sobą 
konieczność ciągłej refleksji nad 
etyczną stroną komunikacji. 

Książka składa się z czterech 
części, z których każda w przystępny 
sposób przybliża istotne zagadnienia 
komunikacji między ludźmi, od po-
rozumiewania się w bliskich związ-
kach po przemawianie publiczne. 
Kolejne rozdziały części I stopniowo 
wprowadzają czytelnika w świat 
werbalnej i pozawerbalnej komuni-
kacji międzyludzkiej. Przeczytamy 
tu o istocie tego procesu i jego roli 
w życiu jednostek oraz całych spo-
łeczeństw, poznamy powszechne 
założenia dotyczące komunikacji, 
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różne jej modele oraz podstawowe 
procesy stanowiące o kompeten-
tnym porozumiewaniu się, tj.: 
spostrzeganie, język, komunikację 
niewerbalną oraz słuchanie. 

W tej części autorzy nakreślili 
opracowany przez siebie model 
kompetencji komunikacyjnej. „Aby 
być postrzeganym jako osoba kom-
petentna, tak przez siebie samego, 
jak i – co ważniejsze – przez innych, 
osoba przekazująca komunikaty 
powinna być zmotywowana, a także 
posiadać adekwatne do kontekstu 
umiejętności i wiedzę” – twierdzą 
autorzy (s. 22). Te trzy elementy: 
motywacja, wiedza oraz umiejętności 
stanowią o kompetentnym, czyli sto-
sownym i skutecznym porozumie-
waniu się w każdej niemal sytuacji 
komunikacyjnej, choć inny będzie 
ich zakres w zależności od kontekstu, 
w jakim komunikacja się odbywa. 
W książce uwzględniono trzy głów-
ne typy kontekstu: interpersonalny, 
w małej grupie oraz przemawiania 
publicznego. Poświęcono im kolejne 
części podręcznika.

O kompetentnej komunikacji 
interpersonalnej pisze H. Brian w II 
części książki. Składają się nań – zgod-
nie z przyjętym modelem – właściwa 
motywacja, wiedza: deklaratywna 
(co komunikować) oraz procedu-
ralna (jak komunikować), ale nade 
wszystko cztery rodzaje umiejętno-
ści, które – jak podkreślają autorzy 
– pełnią istotną rolę bez względu na 
kontekst. Są to: koordynacja, będąca 
umiejętnością kierowania przebie-

giem interakcji, panowanie nad 
sobą, jako umiejętność okazywania 
kontroli i pewności, ekspresyjność, 
czyli umiejętność wykorzystania 
walorów komunikacji niewerbalnej, 
oraz umiejętność bycia uważnym, 
rozumiana jako okazywanie innym 
zainteresowania, troski i uwagi. 

Autor podjął także szczególnie 
dziś aktualny problem kompetentnej 
komunikacji internetowej. Wskazu-
je na zasadnicze cechy różniące tak 
zapośredniczoną komunikację od 
porozumiewania się twarzą w twarz, 
kreśli korzyści płynące z dostępu 
do elektronicznych mediów, ale też 
uczula na zagrożenia i konsekwencje 
wynikające z powszechnego do nich 
dostępu. „Wrażliwość medialna 
i kompetencja w przyszłości – pi-
sze H. Brian – będą coraz bardziej 
dotyczyły zdolności rozpoznawania 
ludzkich oszustw w tych mediach 
i umiejętności wybierania mediów 
stosownych dla określonych wiado-
mości” (s. 248).

Jedną z umiejętności, ważną 
z wielu względów szczególnie w ob-
szarze zawodowym, jest kompeten-
tne komunikowanie się w małych 
grupach. Ten kontekst opisano w III 
części książki, skupiając się głównie 
na procesach podejmowania decyzji 
grupowych oraz zarządzaniu relacja-
mi w grupie. 

IV część Komunikacji między 
ludźmi... poświęcona została prze-
mawianiu publicznemu. S.P. Mor-
reale – specjalistka z tego zakresu 
przekonuje, że nabycie umiejętności 
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publicznego przemawiania, któ-
remu towarzyszy pewność siebie, 
jest cenne dla każdego, nawet jeśli 
nie jest się politykiem, przywódcą 
czy  nauczycielem. Przynosi ono 
korzyści jednostce, usprawniając jej 
umiejętności krytycznego myślenia, 
a także wspólnotom i społeczeństwu 
(s. 514). To jedna z umiejętności 
o kluczowym znaczeniu na etapie 
starania się o pracę i dla później-
szych sukcesów zawodowych. 

Morreale twierdzi, że każdy 
człowiek może opanować i z powo-
dzeniem wykorzystywać umiejętność 
publicznego przemawiania, która 
– jak wynika z badań – wywołuje lęk 
u niemal połowy dorosłych osób4. 
Może w tym pomóc nakreślony 
przez autorkę model kompetentnego 
mówcy. Czytelnikowi przybliżono 
kolejno elementy budujące kompe-
tencję w zakresie przemawiania pub-
licznego oraz wyzwania i zagrożenia 
z nim związane, zaproponowano 
ponadto sposoby pokonywania 
lęku przed publicznymi wystąpie-
niami. Całość uzupełniają praktycz-
ne wskazówki, jak profesjonalnie 
przygotować wystąpienie publiczne 
(informacyjne oraz perswazyjne), by 
zwiększyć szanse na bycie postrze-
ganym jako kompetentny mówca. 
Przydatne będą nie tylko początku-
jącym mówcom. 

4 Powołując się na wyniki badań ame-
rykańskich, autorzy podają, że 45% 
dorosłych osób odczuwa lęk przed 
publicznym przemawianiem, przy czym 
znaczące są tu różnice między kobietami 
– 54% a mężczyznami – 34%. 

Podejmując wyzwanie opa-
nowania umiejętności dobrego 
mówcy, warto mieć świadomość, 
że kompetentne przemawianie 
uzależnione jest nie tylko od same-
go mówcy, ale też od kompetencji 
audytorium w słuchaniu (s. 528). 
Warto o tym pamiętać, niezależnie 
od tego, w jakiej roli przyjdzie 
nam wystąpić. Podobnie, jak myśl 
Kwintyliana, że „idealny mówca 
publiczny jest zarówno skuteczny, 
jak i etyczny”.

Książkę kończy dodatek Kom-
petentne prowadzenie wywiadów, 
poświęcony omówieniu umiejętności 
skutecznego komunikowania wer-
balnego i niewerbalnego w sytuacji 
wywiadu: podczas rozmowy kwalifi-
kacyjnej, wywiadu dziennikarskiego, 
terapeutycznego itp. Sprawdzają się tu 
– zdaniem autorów – te same umie-
jętności, które prowadzą do sukcesu 
w komunikacji interpersonalnej, wy-
wiad zakłada bowiem bezpośrednią 
wymianę informacji. Jak wszystkie 
inne sytuacje komunikacyjne, także 
i ta wiąże się z licznymi wyzwaniami 
i zagrożeniami; autorzy opisują je 
więc, wskazując sposoby pokonywa-
nia napotkanych trudności i osiągania 
sukcesów, tak w relacjach osobistych, 
jak i w sytuacjach zawodowych.

Wszystkie rozdziały podręcznika 
mają podobną, przejrzystą strukturę. 
Rozpoczyna je wskazanie zasadniczych 
celów rozdziału oraz opis sytuacji ko-
munikacyjnej, powiązanej tematycznie 
z jego treścią; to do niej odwołują się 
autorzy przy omawianiu kolejnych 
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zagadnień. Każdy rozdział zamyka 
krótkie podsumowanie oraz spis słów 
kluczowych, czyli najważniejszych 
terminów i zagadnień poruszonych 
w wykładzie. Autorzy zachęcają rów-
nież czytelnika, także poprzez pytania 
sprawdzające zamieszczone w treści 
rozdziałów, do doskonalenia własnej 
kompetencji komunikacyjnej w obsza-
rze motywacji, wiedzy i umiejętności. 
Służą temu zestawy pytań i ćwiczeń 
oraz bogata literatura, umieszczone 
pod każdym rozdziałem. 

Książka – w zamierzeniu auto-
rów – ma pełnić funkcję podręczni-
ka wprowadzającego w problema-
tykę kompetencji komunikacyjnej, 
służyć więc będzie wszystkim za-
interesowanym tematem z racji 
podjętych studiów czy podejmo-
wanych w tym obszarze badań. 
Z powodzeniem może też posłużyć 
jako bogate źródło wiedzy i prak-
tycznych wskazówek każdemu, kto 
– dostrzegając płynące stąd osobiste, 

zawodowe czy społeczne korzyści 
– pragnie doskonalić swoje sposoby 
komunikowania się z innymi. 

Na naszym rynku znaleźć moż-
na wiele publikacji dotyczących ko-
munikacji międzyludzkiej. Jeśli jesz-
cze Czytelniku nie sięgnąłeś po nie, 
może warto przygodę z komunikacją 
rozpocząć od propozycji amerykań-
skich autorów S.P. Morreale, B.H. 
Spitzberga i J.K. Barge`a Komuni-
kacja między ludźmi. Motywacja, 
wiedza i umiejętności. Znajdziesz tu 
interesujące informacje o kompeten-
tnym komunikowaniu się z innymi 
oraz konkretne wskazówki, jak taką 
kompetencję osiągnąć. Jednakże 
„wybór, czy zaangażować się w takie 
formy komunikacji, które tworzą 
funkcjonalne i zdrowe związki, gru-
py, organizacje i społeczności, należy 
do ciebie” (s. 54).

Dorota Szumna
UR, PCEN Rzeszów

Książka, którą Państwu 
przedstawiam, jest wydaw-
nictwem ważnym nie tyle 
dla „specjalistów od filmu”, 

ile dla tych, którzy interesują się  
X muzą lub też z racji obowiązków 

zawodowych będą prezentowali 
podstawy estetyki kina i zaznajamia-
li innych z artystycznymi cechami 
filmu – dzieła sztuki. 

Kompozycja owej książki-pod-
ręcznika została zaprojektowana  

Ewelina Nurczyńska-Fidelska, 
Konrad Klejsa, Tomasz Kłys, 
Piotr Sitarski, Kino bez tajemnic

S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności,  
W.N. PWN, Warszawa 2007, s. 744.

Komunikacja między ludźmi...
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w taki sposób, by – jak piszą autorzy 
– umożliwić lekturę wielotorową. 
„Każdy rozdział porządkuje zagad-
nienia związane z innym aspektem 
kultury filmowej, a głównemu 
wykładowi towarzyszą kontekstowe 
ramki, które rozszerzają i pogłębiają 
zawarte w nim informacje” (s. 9). 
Tak więc logika narracji poprowadzi 
nas od fizjologicznych i technicz-
nych podstaw filmu poprzez formy 
kina (odmiany filmu, gatunki), 
opowieść o przemyśle filmowym, 
twórcach filmu oraz filmowych 
środkach stylistycznych, przedstawi 
kartki z historii kina światowego, 
kino polskie, by zakończyć na 
problematyce adaptacji filmowej. 
Ten ostatni problem wydaje się być 
szczególnie istotny i dla nauczycie-
li, i dla uczniów. Rozdział ostatni 
ma przygotować do świadomego 
i kompetentnego odbioru dzieła 

filmowego, pokazać odrębność jego 
estetyki a także dać narzędzia do 
analizy i interpretacji oraz rozpozna-
wania gatunków, stylów i środków 
artystycznych. 

Uwagę czytającego zwraca spo-
sób narracji: przystępny, poglądowy 
przekaz wykorzystujący różnorod-
ne schematy, rysunki, ideogramy 
i zdjęcia klatek filmowych, które 
ilustrują omawiany problem.

W pierwszej części czytelnik 
znajdzie informacje o rozwoju tech-
nik filmowych, zasadach działania 
podstawowych technicznych środ-
ków tworzenia dzieła filmowego 
i jego odtwarzania, opis typów ekra-
nu, rzecz o proporcjach kadru itd. 
Opisane fragmenty przygotowują 
do dalszych rozważań, pokazując 
związki tego, co stanowi przekaz 
kulturowy z technicznymi funda-
mentami kreacji charakterystycz-
nymi dla prezentowanego medium. 
Interesująca z tego względu jest 
także próba systematyzacji pojęć 
odnoszących się do różnych odmian 
filmu. Oprócz tych oczywistych 
znajdziemy rozróżnienia odsłaniają-
ce wielość form wyrazu i ich skom-
plikowanie. Autorzy zwracają uwagę 
na fakt, że mnogość form sztuki 
filmowej zmusza do porządkowania 
ich nazw oraz definiowania rozróż-
nień wprowadzających konieczne 
w tym względzie dystynkcje. Owe 
rozróżnienia pokazują zarówno bo-
gactwo zjawiska pod nazwą film, jak 
i możliwości wykorzystania różnych 
języków filmu w kreowaniu prze-
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strzeni artystycznej i dokumentalnej 
X muzy. Czytać będziemy i o kinie 
żywego planu, i kinie animowanym, 
o kinie głównego nurtu, kinie arty-
stycznym i awangardowym; filmie 
fikcji i filmie faktu; dowiemy się, 
co to jest piksylacja, machinima, 
animacja typu motion capture, film 
montażowy itd. Ważne informacje 
przekaże nam także rozdział poświę-
cony gatunkom filmowym w kinie 
głównego nurtu. Autorzy podkre-
ślają, że podział ów nie służy „precy-
zyjnemu  naukowemu opisowi, lecz 
porozumieniu pomiędzy twórcami, 
widzami i krytykami. [Gatunki] Są 
systemem konwencji, który spra-
wia, że filmy mogą być oryginalne, 
a zarazem łatwo zrozumiałe. […] 
Gatunkowy system konwencji jest 
niespójny. […] Zazwyczaj gatunki 
wyróżnia ich temat” (s. 42, 43). 

Dla czytelnika interesujące 
mogą się okazać uwagi dotyczące 
przemysłu filmowego, produkcji 
filmowej i reguł dystrybucji. Fakt, 
iż film był towarem przeznaczonym 
na sprzedaż, oraz że koszty produk-
cji owego „towaru” zadecydowały 
o specyfice jego istnienia na rynku. 
Sam proces produkcji składa się 
z kilku kluczowych faz a sam fakt 
wyboru miejsca zdjęć, kostiumów, 
aktorów itd. to osobna bardzo 
wyrafinowana część działań produ-
cenckich (por.: s. 56–63). 

Równie ciekawie przedstawia 
się podrozdział poświęcony dys-
trybucji. Proces rozpowszechnia-
nia przeszedł znaczącą ewolucję 

i z punktu widzenia zarówno widza, 
jak i uczestnika procesu produkcji 
filmowej jest zjawiskiem uwikła-
nym w konteksty często bardzo 
zaskakujące. Otóż źródła dochodów 
kin bywają zadziwiające! Czytamy: 
„Głównym źródłem dochodów jest 
[…] sprzedaż napojów, przekąsek 
i słodyczy. […] ponad połowa (od 
50 do 80 proc.) zysków kin pocho-
dzi właśnie ze sprzedaży napojów 
i przekąsek. Z ekonomicznego 
punktu widzenia kina są zatem 
przedsiębiorstwami gastronomicz-
nymi, które zachęcają klientów do 
odwiedzin i konsumpcji, wyświet-
lając im filmy” (s. 68). 

W dyskusji nad specyfiką kina 
pojawiają się wątki – bardzo war-
tościowe – ukazujące cechy, które 
różnią film od innych wypowiedzi 
artystycznych. Sam bowiem fakt, 
że kino jest gałęzią przemysłu, nie 
zamyka dyskusji o artyzmie. Film 
z tego względu przypomina goty-
cką katedrę: wszak tu i tam w po-
wstawaniu dzieła bierze udział 
duża liczba osób, a ich zadania 
są ściśle określone. W przypadku 
filmu kluczową rolę odgrywają, 
zwłaszcza w Europie, reżyserzy. To 
oni kreują autorską i artystyczną 
wizję świata, to oni opatrują dzieło 
filmowe oryginalną estetyczną 
i światopoglądową sygnaturą.  
W wielu jednak przypadkach film 
pozostaje dziełem zbiorowym, 
świadczy o wysiłku wielu twór-
ców: ich talencie i kreatywności 
(por.: s. 80–81). 

Kino bez tajemnic
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Kolejnym wątkiem dotyczą-
cym specyfiki kina jest pytanie 
o to, czy istnieje rozpoznawalny 
język filmu? Nic tu oczywiście nie 
jest ustalone „na zawsze”, wszak 
język kina ewoluuje, zmienia się, 
a to, co było kiedyś wyznacznikiem 
nowoczesności lub awangardowo-
ści, dziś jest pospolitym chwytem 
reklamowym. Analizę problemu 
języka filmu znajdziecie Państwo 
w pierwszym rozdziale części III 
(s. 92–95). Część ta przedstawia 
filmowe środki stylistyczne i jako 
całość obejmuje analizę i opis pod-
stawowych, charakterystycznych dla 
języka kina, obszarów: scenografii, 
aktora, światła, a także cech obrazu 
filmowego: jego barwy, kompozycji 
kadru, plany filmowe itd. Czytający 
dowiedzą się dużo o tajemnicach 
warsztatu filmowego, filmowej 
kuchni. To bardzo ważne: wszak 
znajomość  filmowego „zaplecza” 
daje szanse na pełniejsze rozumienie 
intencji reżysera, pozwala efektyw-
niej rozumieć formalny język filmu, 
a tym samym dać możliwość pogłę-
bionej interpretacji dzieła. Pomoże 
w tym między innymi opis ruchów 
kamery, rodzajów ujęć, scen, ko-
mentarze dotyczące funkcji mon-
tażu, ciągłości wizualnej, dźwięku 
i innych charakterystycznych dla 
kina wartości estetycznych. 

Dodajmy, że owe opisy są czy-
telne dla czytelnika spoza „branży”, 
stanowią kompendium wiedzy nie 
tylko potrzebnej, lecz po prostu 
niezbędnej do tego, by kompe-

tentnie oceniać wiele przekazów 
wizualnych, mieć w stosunku do 
nich adekwatne narzędzia oglądu 
i wartościowania. I tak np. świado-
mość tego, że scena to część filmu, 
w którym wydarzenia obejmują 
część akcji i dzieją się w tej samej 
przestrzeni, pozwoli zrozumieć 
filmową sekwencję: zbiór logicznie 
uporządkowanych scen dotyczących 
określonego wątku. „Zarówno 
scena, jak i sekwencja składają się 
z ujęć” – nigdy odwrotnie (s. 126).  
Estetyka ujęć filmowych to osobny 
rozdział wart czytelniczej uwagi 
i zajęcia. Podobnie jak np. pojęcia 
„ciągłości wizualnej”, przestrzeni, 
czasu i narracji (s. 130–144). 

Trzeba przypomnieć jeszcze, że 
ogromną rolę w kreacji filmowego 
obrazu odgrywa dźwięk. Autorzy 
podkreślają różne jego funkcje. 
Pokazują także techniczne rozwią-
zania, które dźwięk czynią tak waż-
nym medium w kreowaniu estetyki 
filmu. Dowiemy się więc, czemu 
służą relacje pomiędzy dźwiękami 
diegetycznymi i niediegetycznymi, 
kim jest foley, w jaki sposób kali-
bruje się ścieżki dźwiękowe, czym 
jest „kalibrowanie na dialog”, na 
czym polega kontrapunkt wizual-
no-dźwiękowy, co to jest „mostek 
dźwiękowy” itd.  Podobnie rzecz 
się ma z muzyką filmową; o jej 
roli przeczytamy w końcowych 
fragmentach rozdziału 6 części III  
(s. 151–152). 

Inny natomiast charakter mają 
trzy pozostałe części książki. Skupia-
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ją się na przemianach historycznych 
kina światowego (część IV), cha-
rakterystyce kina polskiego (część 
V) oraz na problematyce adaptacji 
filmowej (część VI). 

Część IV stanowi bardzo uży-
teczne kompendium wiedzy na 
temat ewoluowania kina w jego 
estetyczno-historycznych ramach. 
W Kartkach z historii kina świato-
wego poznamy m.in. estetykę kina 
niemego, a tu powstanie kinowej 
epiki, estetykę ekspresjonizmu 
i impresjonizmu jako przykłady 
kina artystycznego i – oczywiście 
– estetykę niemej komedii na 
przykładzie Gorączki złota Charlie 
Chaplina. W części drugiej, poświę-
conej kinu dźwiękowemu (1927, 
Śpiewak jazzbandu), przeczytamy 
o najważniejszych zjawiskach, które 
stanowiły charakterystyczne etapy 
jego rozwoju. Tomasz Kłys skupia 
się tu m.in. na filmie noir jako 
„klasycznym filmie hollywoodz-
kim w zenicie”, neorealizmie, kinie 
japońskim, Nowej Fali, filmie 
autotematycznym, „kinie lęków” 
(Nowym Hollywood) oraz filmie 
w dobie postmodernizmu.  

Warto zwrócić uwagę na staran-
ność narracji, którą tworzy przejrzysty 
wykład o najbardziej istotnych rozwią-
zaniach estetycznych i technicznych 
omawianych zdarzeń filmowych. Na-
leży podkreślić fakt, iż autor tej części 
książki pokazuje walory artystyczne 
i estetyczne filmów tworzonych u za-
rania dziejów kina. Zwraca uwagę na 
rozwiązania formalne zarówno kina 

epickiego, niemieckiego ekspresjoni-
zmu, francuskiego impresjonizmu, 
sowieckiej szkoły montażu czy też 
filmowej burleski. 

Ważna dla czytelnika okazuje 
się również część V: historia kina 
polskiego. Autorka pokazuje tu 
nie tylko rys historyczny, lecz także 
specyfikę kina w Polsce, jego odręb-
ność estetyczną i artystyczną. Robi 
to, analizując charakterystyczne 
filmy oraz przedstawiając  por-
trety najwybitniejszych polskich 
reżyserów, m.in.: Munka, Hasa, 
Kawalerowicza, Konwickiego, 
Kutza, Zanussiego, Kieślowskiego, 
Bajona, Krauzego, Królikiewicza, 
Falka, Kolskiego, Barańskiego, 
Marczewskiego, Wajdy. Przeczy-
tamy więc o początkach filmu 
polskiego, charakterze polskiego 
kina w okresie międzywojennym 
oraz ciekawie opowiedzianą histo-
rię polskiej kinematografii po roku 
1945. Na szczególną uwagę zasłu-
guje portret tzw. „szkoły polskiej”, 
„trzeciego kina polskiego”, „kina 
moralnego niepokoju” oraz portret 
polskiego filmu dokumentalnego 
i filmu animowanego.  

Równie interesująca jest część 
ostatnia. Z punktu widzenia nauczy-
ciela polonisty stanowić może bardzo 
przydatną pomoc dydaktyczną. 
Część VI traktuje bowiem o filmowej 
adaptacji. Opisywana materia ujęta 
została w postaci trzech punktów 
widzenia: relacji filmu i literatury, 
czytelników i widzów oraz adapta-
tora i jego postaw.

Kino bez tajemnic
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Problemy „adaptacyjne” tylko 
pozornie są oczywiste i łatwe. Tak 
naprawdę relacje pomiędzy tym, 
co „literackie”, a tym, co „filmowe” 
mają charakter skomplikowany 
i niejednoznaczny. Świadomość 
owych faktów przyda się wszystkim 
czytelnikom, którzy są przecież 
bardzo często odbiorcami wielu 
dzieł będących adaptacjami. Bo 
„problemy adaptacji filmowej nie 
dotyczą wyłącznie przenoszenia 
literatury na ekran” (s. 266). Zda-
rzają się sytuacje odwrotne: dobry 
scenariusz motywuje do pisania 
książek lub też do rozbudowywania   
wątków, motywów, galerii postaci 
itd. Adaptacja dotyczy przecież 
także komiksów czy – gier kompu-
terowych. Generalnie – powyższa 
teza towarzyszy jako lejtmotyw 
zapisywanym w tej części uwagom 
– „książka i film to światy tak róż-
ne, że o wspólnej lub zastępczej 
ich tożsamości mówić nie można”, 
a „adaptacja jest przede wszystkim 
filmem” (s. 268). Autorzy piszą, 
że dzieła zapisywane w różnych 
„rejestrach estetycznych” domagają 
się w potocznym rozumieniu „prze-
kładu”, ale przecież „rzeźby nie da 
się zaśpiewać” (s. 277). Samo użycie 
owego pojęcia nie jest więc czymś 
oczywistym. Odwrotnie – jest 
ryzykowne, wszak „poszczególne 
rodzaje sztuk posługują się innymi 
środkami wyrazu i innym tworzy-

wem […].” (s. 277); inaczej więc 
w każdym z przypadków przebiega 
proces konkretyzacji, inne jakości 
estetyczne towarzyszą np. „byciu  
książką” i „byciu filmem”. 

Co jest więc przedmiotem 
adaptacji? Współcześnie dominuje 
sąd, iż jest to przede wszystkim opo-
wiadanie, przedstawianie, konstruk-
cja i kompozycja: cechy zarówno 
powieści, jak i filmu fabularnego 
– najprostsze do wyeksplikowania 
i reżyserskiej analizy. Inaczej rzecz 
się ma z poszukiwaniem właściwym 
dla swej sztuki ekwiwalentów środ-
ków artystycznych. W tym obszarze 
widać wyraźnie autonomię sztuk 
i konieczność szukania adekwatnego 
języka – szukania filmowych odpo-
wiedników dla przekazu werbalnego 
(s. 279). Modeli adaptacji jest jednak 
wiele, a ich opis odnajdziecie Pań-
stwo w przedstawianej książce.  

Na okładce czytamy, że wy-
dawnictwo adresowane jest do 
nauczycieli, uczniów szkół śred-
nich i studentów kierunków hu-
manistycznych. Myślę, że z dużym 
zainteresowaniem przeczytają 
Kino bez tajemnic również inni 
czytelnicy. Wszyscy Ci, którzy 
film traktują nie tylko jako źródło 
rozrywki, lecz także jako formę 
artystycznego wyrazu.

 
Mariusz Kalandyk

PCEN Rzeszów

Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Konrad Klejsa, Tomasz Kłys, Piotr Sitarski, Kino bez tajemnic, Wydawnictwo 
Stentor, Warszawa 2009, s. 294.
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Autorka w swojej pracy roz-
waża problem uczenia się, 
uwzględniając potrzebę  zmia-
ny celów kształcenia. Ujmuje 

to następująco: „Aby uczyć uczenia 
się, trzeba przyjąć taką koncepcję 
kształcenia, która umożliwi uczniom 
nie tylko zdobywanie wiedzy i umiejęt-
ności programowych, ale także wiedzy 
i umiejętności o sposobach uczenia 
się. Będzie to gwarancją podjęcia przez 
uczniów w przyszłości samokształcenia, 
doskonalenia zawodowego, a w związ-
ku z tym – znalezienia pracy zgodnej 
z ich zainteresowaniami i na miarę ich 
możliwości, współtworzenia społeczeń-
stwa, gospodarki, kultury, itp.” (s. 8). 
W opracowaniu stawia m.in. pytania 
związane z problemem „jak kształcić 
7-letnie dzieci do podejmowania ak-
tywnego uczenia się, a więc działań 
podmiotowych (w tym – samokontroli 
i samooceny)?” (s. 10). Odpowiada na 
nie w pięciu rozdziałach. 

W rozdziale pierwszym W stronę 
edukacji zorientowanej na dziecko 
uczące się – autorka ukazuje różne 
sposoby ujmowania podstawowych 
pojęć: „uczenie się przedmiotowe”, 
„uczenie się podmiotowe”, „działa-
nie podmiotowe”, „podmiotowość”, 
„uczenie się”, „samokształcenie”. 
Omawia bogatą literaturę przedmio-

tu, która może być pomocna zainte-
resowanemu czytelnikowi. W części 
tej nawiązuje do koncepcji W. Kojsa, 
na niej zresztą osadza problematykę 
badawczą. Poświęca też sporo uwagi 
historii tych systemów edukacyjnych, 
w których ważną była podmiotowość 
uczniów.

W rozdziale drugim: Rodzaje 
działań samokontrolnych i samoocenia-
jących – ich edukacyjne konsekwencje 
nawiązuje do różnorakich przejawów 
samokontroli i samooceny występu-
jących w życiu dziecka. Wskazuje, że 
zasadniczą cechą tych działań jest ich 
podmiotowość. Prezentuje wiele defi-
nicji samokontroli, samooceny, pod-

Beata Oelszlaeger, Jak uczyć uczenia 
się? Środki i metody kształcenia 
samokontroli i samooceny w edukacji 
wczesnoszkolnej
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miotowego uczenia się. Przedstawia 
również rodzaje działań z elementami 
samokontroli i samooceny, jakie wy-
znaczyła sobie w przeprowadzonych 
badaniach (obserwacji i eksperymen-
cie pedagogicznym). Powołując się na 
literaturę przedmiotu, stwierdza też, 
że samoocena i samokontrola to dzia-
łania metainformacyjne, regulacyjne, 
a zarazem decyzyjne i badawcze. 
Każdemu z nich poświęciła osobny 
podrozdział oraz wskazała źródła, 
w których czytelnik może odnaleźć 
wartościowe analizy tych działań. 
Poruszona została także problema-
tyka środków i metod kształcenia 
samokontroli i samooceny. Omó-
wiono dwie koncepcje edukacyjne  
(C. Freineta i B. Dymary), odnosząc 
się do konkretnych przykładów.

W rozdziale trzecim: Od adap-
tacji do samodzielności – z badań nad 
kształceniem działań podmiotowych 
autorka podpowiada, w jaki spo-
sób już najmłodsze dzieci można 
wdrażać do uczenia się traktowa-
nego jako działania podmiotowe. 
Przedstawia główną problematykę 
badawczą, założenia, pytania badaw-
cze, hipotezy, zmienne i wskaźniki; 
przedstawia organizację i przebieg 
przeprowadzonego techniką grup 
równoległych eksperymentu peda-
gogicznego. Omawia także wyko-
rzystane w pracy techniki, metody 
i narzędzia badawcze. Wiele uwagi 
poświęca zastosowanej w badaniach 
dystansowych skonstruowanej przez 
siebie „Instrukcji do badania cech 
podmiotowych działań uczniów” 
oraz ankiecie przeprowadzonej wśród 

uczniów klasy trzeciej. Osobny 
podrozdział poświęciła charaktery-
styce czynników eksperymentalnych 
wprowadzanych w badaniu. Zosta-
ły one zilustrowane przykładami 
z protokołów zajęć edukacyjnych, 
zgromadzonymi podczas trwania 
eksperymentu. Przykłady te mogą 
być cennym źródłem informacji 
w zakresie kształcenia dzieci do po-
dejmowania działań podmiotowych, 
aktywnego uczenia się. W rozdziale 
wskazano na  ścisły związek samo-
kontroli i samooceny z działaniami 
realizacyjnymi, preparacyjnymi, 
kontrolno-oceniającymi oraz z sa-
mokształceniem. Mocno zaakcen-
towano samodzielność poznawczą 
uczniów oraz wskazano praktyczne 
sposoby pracy z dziećmi, prowadzące 
do przyjęcia i wzmocnienia w nich 
aktywnej postawy (wykorzystano 
przykłady z protokołów zajęć). Roz-
dział kończy odniesienie autorki do 
wyników badań końcowych oraz 
dystansowych („Instrukcja do bada-
nia cech podmiotowych uczniów” 
oraz ankieta). Zacytowano również 
najbardziej interesujące wypowiedzi 
dzieci jako informację  o ich wiedzy 
na temat uczenia się.

W rozdziale czwartym: Wiedza 
o uczeniu się – charakter działań 
podejmowanych przez nauczyciela 
i uczniów autorka powraca do istot-
nej kwestii współdziałania nauczy-
ciela i uczniów w toku edukacji. 
Przedstawia konkretne wskazówki 
i propozycje. Opisuje sposób formu-
łowania poleceń, tak aby uczniowie 
mogli podejmować podmiotowe 
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Jak uczyć uczenia się?

działania (przykład pytań z fazy 
planowania). Wskazuje, jak tą drogą 
można przekazać wiedzę o uczeniu 
się i jakiego rodzaju jest ta wiedza. 
Prezentuje także relację odwrotną, 
tzn. jak samodzielne pytania, stwier-
dzenia i wątpliwości dzieci wpływają 
na nauczyciela.

Ostatnia część książki – Pod-
sumowanie – to weryfikacja sfor-
mułowanych problemów i hipotez 
badawczych. Ukazuje układ sytuacji, 
w których kontynuacja badań w waż-
ki sposób uzupełniłaby tematykę 
podmiotowego kształcenia uczniów 
w edukacji wczesnoszkolnej. Część ta 
zawiera również porady dla nauczy-
cieli, zainteresowanych poruszoną 
problematyką i chcących wdrażać 
zaprezentowaną koncepcję pracy 
w praktyce.

Polecana publikacja jest głosem 
w dyskusji o konieczności dokonywa-
nia pewnych modyfikacji w nauczaniu 
na pierwszym etapie edukacji, potrzebę 
taką dostrzegają bowiem i badacze, 
i nauczyciele. W myśl założeń autorki 
książka „może pełnić rolę podręcz-
nika uzupełniającego zarówno dla 
studentów zintegrowanej edukacji 
wczesnoszkolnej, przygotowujących się 
do podjęcia pracy w klasach I-III, jak 
i nauczycieli – praktyków” (s.14).  Jest 
także próbą udzielenia konkretnych 
podpowiedzi i wskazówek nauczy-
cielom edukacji wczesnoszkolnej, 
którzy wraz z wprowadzeniem reformy 

oświatowej stanęli w obliczu nowych 
wyzwań i wymagań.

Publikacja zawiera liczne przykła-
dy, zestawienia i schematy, uwzględnia 
zarówno propozycje pochodzące 
z literatury naukowej, jak i rezultaty 
badań empirycznych. Całość uzupeł-
niają przypisy, streszczenia w języku 
polskim, francuskim, angielskim oraz 
praktyczne aneksy.

Książka Beaty Oelszlager Jak 
uczyć uczenia się? ze względu na 
wartość merytoryczną i praktyczną 
jest warta uwagi nie tylko studentów 
i nauczycieli edukacji wczesnoszkol-
nej, ale wszystkich, którym bliskie 
są problemy uczenia się. Poruszony 
obszar nauczania jest tym ważniejszy, 
że do tej pory był on niejako margi-
nalizowany; wychodzi się z założenia, 
że takie umiejętności i kompeten-
cje posiadają wszyscy uczący się. 
Istnieje potrzeba, by zagadnienia 
przedstawione w publikacji stawały 
się powszechną praktyką polskich 
nauczycieli. Z tego względu oma-
wiana pozycja jest warta polecenia 
tym wszystkim, którzy ze względów 
zawodowych są zainteresowani, by 
uczniowie sprawniej i chętniej podej-
mowali wysiłek ukierunkowany na 
zdobywanie wiedzy oraz różnorod-
nych sprawności intelektualnych.

Dariusz Miziołek
PCEN Rzeszów

Beata Oelszlaeger, Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji 
wczesnoszkolnej,  Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 276
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Nowości wydawnicze 
dla nauczyciela, pedagoga, dyrektora, samorządowca

Edukacja, szkoła, zarządzanie szkołą
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K. Stróżyński, Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego. 
Poradnik dyrektora szkoły, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
B. Fronckiewicz, J. Kołodziejska, Organizowanie i dokumentowanie pracy 
w szkole podstawowej. Praktyczne rozwiązania, Wyd. Wolters Kluwer, 
Warszawa, 2010.
J. Kordziński, M. Taraszkiewicz, Bezpieczna i przyjazna szkoła (książka + 
e-book), WSiP, Warszawa 2009.

Dydaktyka i metodyka
G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki, GWP, 
Gdańsk 2010.
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E. Brudnik, A. Moszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. 
Przewodnik po metodach aktywizujących, Wyd. Jedność, Kielce 2010.
W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, GWP, 
Gdańsk 2010.
M. Taraszkiewicz, A. Karpa, Jak wspierać zdolnego ucznia?, WSiP, Warszawa 
2009.
A. Janus-Sitarz, Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, Wyd. 
Universitas, Kraków 2010.
E. Dunaj, B. Myrdzik (red.), Oswajanie inności w edukacji polonistycznej, 
Wyd. UMCS, Lublin 2010.
A. Kołodziej, B. Niesporek-Szamburska, O dialogu kultur w edukacji polo-
nistycznej (na poziomie szkoły podstawowej), WP ZNP, Warszawa 2010.
M. Kozielska (red.), Technologie informacyjne w poznawaniu wiedzy mate-
matyczno-przyrodniczej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.
B. Bielak, Jak pomóc uczniom w wyborze zawodu? (książka + e-book), WSiP, 
Warszawa 2009.
M. Brosz, M. Sawicka, Matematyczne gry terenowe i planszowe, Wyd. 
Nowik, Opole 2010.
K. Skurzyński, O matematyce nie tylko poważnie. Materiały pomocnicze do 
nauczania matematyki, Wyd. Nowik, Opole 2010.
E. Goźlińska, Jak przygotować wycieczkę szkolną?, WSiP, Warszawa 2009.
A. Róg, B. Zięba-Kołodziej, Żeby świetlica nie była przechowalnią. Wska-
zówki organizacyjno-metodyczne, WP ZNP, Warszawa 2010.
J. Burniewicz, Śmiech na szkolnej scenie + CD, Wyd. Harmonia,  
Gdańsk 2010.
M. Żywicka, Z biegiem Wisły. Scenariusze zajęć o Polsce i polskiej tradycji, 
Wyd. Harmonia, Gdańsk 2010.

Nauczyciele, uczniowie, rodzice

W. Prokopiuk, Nauczyciel na polach humanizacji edukacji, O.W. Impuls, 
Kraków 2010.
D. Pankowska, Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej, Wyd. 
UMCS, Lublin 2010.
E. Przygońska, Nauczyciel – rozwój zawodowy i kompetencje, Wyd. Adam 
Marszałek, Toruń 2010.
W. Horyń, J. Maciejewski (red.), Nauczyciel andragog we współczesnym 
społeczeństwie, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010.
S. Elbanowska-Ciemuchowska, Zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi 
i ich szkolne uwarunkowania, Wyd. UW, Warszawa 2010.
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D. Sikora, Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym a sytuacja szkolna 
uczniów gimnazjum, Wyd. UMCS, Lublin 2010.
W. Baranowska, Nauczyciel a uczeń z ADHD, O.W. Impuls, Kraków 2010.
W. Juroszek, Autoprezentacja młodzieży szkolnej, O.W. Impuls, Kraków 2010.
S. Kozak, Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla 
dzieci i ich rodzin, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
L. Blanco, R.M. Curto, S. Carbonell, Rodzinne zabawy. Ponad 100 gier, zabaw 
i refleksji kształtujących cnoty i wartości, Wyd. Św. Wojciecha, Poznań 2010.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

A. Klim-Klimaszewska, Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa progra-
mowa, Wyd. Erica, Warszawa 2010.
I. Sikorska, Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych 
systemów edukacyjnych, Wyd. UJ, Kraków 2010.
M. Nowicka, Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych, Wyd. Adam 
Marszałek, Toruń 2010.
A. Weiner, Kompetencje muzyczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. De-
terminanty, zależności, perspektywy rozwoju, Wyd. UMCS, Lublin 2010.
I. Rokicińska, Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej, 
Wyd. Harmonia, Gdańsk 2010.
H. Derewlana, B. Wosińska, Badanie gotowości szkolnej, Wyd. Nowa Era, 
Warszawa 2010.
A. Jegier (red.), Mały uczeń w szkole, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2010.
U. Kierczak, Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. Edu-
kacja wczesnoszkolna. Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej. 
Poradnik metodyczny, O.W. Impuls, Kraków 2010.
M. Zielona-Jenek, A. Chodecka, Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak 
wspomagać rozwój seksualny dziecka, GWP, Gdańsk 2010.
R. Wiącek, Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym. 
Program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć, O.W. Impuls, 
Kraków 2010.
D. Matzarakis, Jak moje dziecko może nauczyć się logiczno-matematycznego 
myślenia, Wyd. Jedność, Kielce 2009.
M. Barańska, Identyczne czy podobne? Ćwiczenia kształcące umiejętność spostrze-
gania różnic w położeniu przedmiotów, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2010.
K. Wojciechowska, Układanki i domina z dodawaniem i odejmowaniem, 
Wyd. Harmonia, Gdańsk 2010.
M. Staniek, Konspekty zajęć rytmiczno-muzycznych dla grupy 3-4-latków na 
cały rok szkolny. Część 1, O.W. Impuls, Kraków 2010.
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H. Warchałowska, Inscenizacje. 40 scenariuszy przedstawień przedszkolnych 
i szkolnych na cały rok, Wyd. Replika, Zakrzewo 2010.
S. Ellison, J. Gray, 365 niegłupich zabaw po szkole, Wyd. WAB, Warszawa 2010.

Pedagogika specjalna 

A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, O.W. Impuls, 
Kraków 2010.
Inni, podobni, tacy sami. Świadectwa rodziców i wychowawców dzieci nie-
pełnosprawnych, Wyd. Norbertinum, Lublin, 2010.
Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu 
życia, UMCS, Lublin 2010.
Student niepełnosprawny. Wybrane konteksty, UMCS, Lublin 2010.
R.D. Davis, E.M. Braun, Dar dysleksji, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
I. Bołtuć, A. Maurer, Dzieci z zespołem Williamsa. Diagnoza i terapia. 
Wskazówki dla rodziców i nauczycieli, O.W. Impuls, Kraków 2010.
E. Pisula, Autyzm, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2010.
A. Mehringer, Jak wychowywać trudne dzieci, Wyd. WAM, Kraków 2010.
R. Naprawa, A. Tanajewska, E. Korzeniewska, K. Szczepańska, Zrozumieć 
samemu świat. Program nauczania dla III etapu edukacji uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu lekkim, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2010.
Gotowi do startu. Program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, Wyd. Har-
monia, Gdańsk 2010.

Opracowała: Dorota Szumna
PCEN Rzeszów



sp
r

aw
o

zd
an

ia

88

Sprawozdania

Książki Stanisława Fryca  
na wystawie w Pedagogicznej 
Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie

Wystawa była czynna od kwietnia 2010 roku i mieściła się w sali wy-
stawowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie. Zgromadzono 
na niej nie tylko wszystkie wydane do tej pory książki znanego regionalisty 
Stanisława Fryca, ale także ich recenzje, omówienia i wywiady, które ukazały 
się w prasie regionalnej i centralnej oraz w portalach internetowych.

Urodzony w Krośnie a mieszkający od kilkunastu lat w Jaśle Stanisław 
Fryc jest absolwentem Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej w Krakowie; po jej ukończeniu pracował jako redaktor w „Dzienniku 
Polskim” a potem w Sekcji Interwencji Zarządu Regionu Małopolska NSZZ 
„Solidarność”. Później był nauczycielem języka polskiego w Draganowej 
i Faliszówce oraz w Liceum Zawodowym w Kołaczycach. Pracując w tych 
szkołach, kontynuował rozpoczętą na studiach pedagogicznych a potem 
w „Dzienniku Polskim” pracę dziennikarską. Publikował swoje teksty w kil-
kunastu czasopismach regionalnych i centralnych. Jest autorem kilkuset 
artykułów w ponad trzydziestu czasopismach regionalnych i centralnych. 
Ponadto jest współautorem kilku i autorem kilkunastu książek dotyczących 
historii Jasła i Krosna, głównie dziejów lotnictwa i sportu w tych miastach. 
Dwie z tych książek miały już drugie wydania, są to: Z dziejów lotniska w Kroś-
nie w latach 1928–1997 oraz Lotnicy ziemi jasielskiej. Obecnie pracuje w Pod-
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Książki Stanisława Fryca

karpackim Centrum 
Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie Oddział 
w Krośnie.

Zaprezentowane 
na wystawie książki to 
wydania oryginalne, 
dołączono do nich 
recenzje, omówienia 
i wywiady. Ponad-
to umieszczono fo-
tografie samolotów 

niemieckich stacjonujących w czasie okupacji na lotnisku w Krośnie oraz 
niepublikowane jeszcze zdjęcia tego lotniska po jego zajęciu przez Niemców 
we wrześniu 1939 roku. 

Na wystawie znajduje się też będąca debiutem prozatorskim Stanisława 
Fryca książka Opowieści spod korca maku wraz z recenzjami, które ukazały 
się w prasie regionalnej i centralnej. 

Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem krośnian, którzy bardzo 
chętnie wpisują się do okolicznościowej Księgi Pamiątkowej. 

Zebrała: Jolanta Śnieżek 
PCEN Rzeszów Oddział w Krośnie
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Liderzy w Edukacji
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Edukacja 
– Przywództwo – Zarządzanie”

Łódź, 14–15 czerwca 2010

W dniach 14–15 czerwca 2010 roku na Wydziale Zarządzania Uni-
wersytetu Łódzkiego odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
z cyklu „Edukacja – Przywództwo – Zarządzanie” pod tytułem: „Liderzy 
w Edukacji”1. Organizatorem konferencji był Wydział Nauk o Wychowaniu 
Uniwersytetu Łódzkiego, zaś współorganizatorami: Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji i Wydział Zarządzana Uniwersytetu Łódzkiego. Kierow-
nikiem konferencji została dr hab. Joanna Michalak, prof. UŁ. Funkcję 
sekretarza ds. naukowych pełniła mgr Monika Chmielecka, zaś sekretarza 
ds. organizacyjnych – mgr Marcin Rojek.

Patronat naukowy nad konferencją sprawował Komitet Nauk Pedago-
gicznych Polskiej Akademii Nauk. Honorowym patronatem została objęta 
przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarę Kudrycką 
i Minister Edukacji Narodowej Katarzynę Hall. 

W konferencji „Liderzy w Edukacji” wzięło udział ponad 230 osób 
– naukowców z kraju i zagranicy (USA), nauczycieli, przedstawicieli admi-
nistracji oświatowej i władz samorządowych, przedstawicieli organizacji po-
zarządowych działających w obszarze edukacji (także z zagranicy). Spotkanie 
służyło wymianie poglądów osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju 
szkoły i lokalnych społeczności na rzecz podnoszenia jakości edukacji i bu-
dowania społeczeństwa obywatelskiego, dyskusji nad teoretycznym i prak-
tycznym znaczeniem przywództwa edukacyjnego, integrowaniu wokół tej 
problematyki środowiska akademickiego, nauczycieli i dyrektorów szkół 
oraz przedstawicieli administracji oświatowej, wspieraniu liderów edukacji 
w stawianiu czoła wyzwaniom, przed jakimi stoi dziś szkoła i środowiska 
lokalne, a także gromadzeniu i rozpowszechnianiu najlepszych krajowych 
i międzynarodowych praktyk w zakresie przywództwa edukacyjnego. 
Konferencja stała się doskonałą okazją do wymiany poglądów i pogłębienia 
wiedzy z zakresu przywództwa edukacyjnego oraz poszukiwania możliwości 
wspierania rozwoju liderów szeroko rozumianej edukacji. 

Podstawą toczących się dyskusji była przygotowana specjalnie na 
tę okoliczność publikacja przedkonferencyjna Przywództwo edukacyjne 

1 Strona konferencji: http://liderzywedukacji.uni.lodz.pl
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w teorii i praktyce, wydana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. 
Redaktorami naukowymi tej publikacji są Stefan M. Kwiatkowski i Joan-
na M. Michalak, którzy wokół problematyki przywództwa edukacyjnego 
skupili wybitnych przedstawicieli nauk społecznych (w tym pedagogiki) 
i nauk o zarządzaniu. Jak pisze recenzent książki prof. zw. dr hab. Jerzy 
Niemiec: „Ich teoretyczne spojrzenie na istotę przywództwa, jego typy 
i rodzaje zostało skonfrontowane z praktyką, z którą mamy do czynienia 
w szkołach oraz otaczającym je środowisku pozaszkolnym”. 

Łącznie w czasie trwania konferencji odbyły się obrady w czterech 
sesjach plenarnych oraz w ośmiu sekcjach, przyjmując tu często formę 
warsztatową. 

W pierwszej sesji plenarnej zatytułowanej Przywództwo w edukacji 
(przewodnicząca: prof. Joanna Michalak) uczestnicy wysłuchali wykładu 
prof. dr. hab. Stefana M. Kwiatkowskiego Miejsce i rola przywództwa w edu-
kacji oraz prof. dr. hab. Czesława Sikorskiego Przywództwo emocjonalne 
a racjonalne w edukacji. 

Druga sesja, zatytułowana Jakich liderów potrzebuje edukacja? (prze-
wodniczący prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski), miała charakter panelu 
dyskusyjnego. Odpowiedzi na postawione w tytule pytanie poszukiwali:  
dr hab. Jacek Kurzępa (SWPS Wrocław), dr hab. Krzysztof Szmidt (UŁ),  
dr Katarzyna Pisarska (Europejska Akademia Dyplomacji), dr Janusz Traw-
ka (Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Informatycznego), Joanna 
Basztura, (Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura), 
Jolanta Kosakowska (Związek Rzemiosła Polskiego), Janusz Moos (Łódzkie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego).

Następnie odbywały się obrady w sekcjach. Pierwszego dnia konfe-
rencji obradowały cztery sekcje2. 

W sekcji I, zatytułowanej Idea przywództwa w szkole na przykładzie 
międzynarodowych projektów edukacyjnych programu „Uczenie się przez 
całe życie”, pytano o warunek przygotowania młodych ludzi do wcielenia 
się w rolę lidera. Zdaniem koordynatorki sekcji, Liliany Budkowskiej, 
młodzieżowi liderzy kreowani są przez osoby będące już liderami. To one 
przyciągają i rozbudzają zainteresowania, angażują młodzież w nowe pro-
jekty. Sprawiają, że pomysły „tworzą się same”, a dotychczasowa działalność 
nabiera rozmachu. Proces ten w trakcie dyskusji został humorystycznie 
określony jako never ending story, gdyż zmotywowani uczestnicy są chętni 
do współdziałania i budowania projektu wraz z jego organizatorami. 

2 Opis sekcji został przygotowany na podstawie sprawozdań sporządzonych przez 
koordynatorów sekcji i studentów pedagogiki Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, 
którzy uczestniczyli w poszczególnych sekcjach.

Liderzy w Edukacji
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Sekcja II, koordynowana przez dr. Macieja Kozakiewicza, poświęco-
na była społecznemu zaangażowaniu biznesu w rozwój polskiej oświaty 
i efektom wdrażania programów społecznych kierowanych do szkół. Do-
konano prezentacji najlepszych praktyk w tym zakresie i podjęto dyskusję 
poświęconą efektywności programów oraz korzyści wynikających z ich 
realizacji, zarówno dla partnera społecznego, jak i dla firm. W ramach 
dyskusji akcentowano też problem zagrożeń wynikających z podejmowa-
nych inicjatyw (m.in. szkodliwości produktów, kryptoreklamy, kreowania 
konsumpcjonizmu).

W sekcji III Budowanie relacji partnerskich w szkole i szkoły ze środo-
wiskiem, koordynowanej przez dr hab. Inettę Nowosad, zaprezentowano 
pięć referatów. W wystąpieniach zwrócono uwagę na wielowymiarowość 
kategorii partnerstwa oraz warunki budowania partnerskich relacji w szko-
le. Tu niestety diagnoza postawiona polskiej szkole ukazuje partnerstwo 
jako „szkołę pozoru” (Krzysztof Polak, Partnerstwo rodziców i nauczycieli 
– trudny egzamin ze współodpowiedzialności). Prelegenci wskazali też 
na różnych inicjatorów podejmujących się budowy relacji partnerskich 
w szkole: rodziców, dyrekcję szkoły, stowarzyszenia, grupy eksperckie, 
dowodząc tym samym, że liderem zmiany w środowisku szkolnym mogą 
być różne podmioty. 

W sekcji IV Jak pomóc nauczycielom zostać liderami, prowadzonej 
przez dr Julie Meltzer, uczestniczyło około 55 osób. Podczas pierwszej 
części spotkania przedstawiony został model przywództwa nauczycielskie-
go oparty na badaniach przeprowadzonych w USA, opisujących obszary 
i podejmowane przez liderów działania, które wiążą się z poprawą wyników 
osiąganych przez uczniów. W dalszej części omówione zostały trzy kon-
kretne obszary modelu związane z rolami i kompetencjami niezbędnymi 
do realizacji rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym obowiązującym 
w Polsce: wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia nauczania, two-
rzenie szkolnych zespołów przywódczych oraz przygotowanie i wdrażanie 
efektywnych planów rozwoju szkoły. 

Drugi dzień konferencji „Liderzy w Edukacji” rozpoczął się od sesji 
plenarnej Przywództwo edukacyjne – najlepsze praktyki, której przewodniczył 
dr hab. Krzysztof Szmidt, prof. UŁ. Odbyła się tu prezentacja najlepszych 
praktyk programu Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu w zakresie 
kształtowania postaw przywódczych oraz uroczyste wręczenie nagród laureatom 
konkursów, które towarzyszyły przygotowaniu konferencji, Lider Comeniusa 
– Lider w edukacji i Comenius w Internecie.

Tego dnia kontynuowane były też obrady w kolejnych czterech 
sekcjach.
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Sekcja V, koordynowana przez dr Małgorzatę Szpunar, poświęcona 
była szeroko rozumianemu zagadnieniu Edukacji w środowisku lokalnym. 
Już na wstępie zwrócono uwagę uczestników na kwestię pozadydaktycznych 
obowiązków nauczyciela, a mianowicie na jego rolę jako lidera – animatora 
działań w środowisku lokalnym szkoły, niejako naturalną poprzez posia-
dane kompetencje pedagogiczne i pokładane w nim zaufanie społeczne. 
Obrady tej sekcji stały się istotnym przyczynkiem do rozmów o kondycji 
zawodowej polskich nauczycieli oraz nad stopniem ich przygotowania do 
bycia liderami w środowiskach lokalnych i nie tylko. 

Obrady w VI sekcji koordynował prof. dr hab. Janusz Gęsicki, który je 
rozpoczął, wprowadzając uczestników w tematykę przywództwa w szkole. 
Profesor w swoim wystąpieniu Kultura organizacyjna szkoły a przywództwo 
nauczycieli wskazał, że niektóre z koncepcji dotyczących teorii organizacji 
i zarządzania pozwalają wyjaśnić pewne procesy zachodzące w szkole, 
a także inspirują pedagogiczne myślenie. Prelegent zwrócił uwagę, że ewo-
lucja zmierzająca ku indywidualizacji nauczania i kulturze organizacyjnej 
indywidualistów jest stosunkowo trudna i długotrwała oraz wymaga nie 
tylko zmian w strukturze organizacyjnej, prawie oświatowym, programach 
czy metodyce nauczania, ale przede wszystkim w zaprogramowaniu umy-
słu. Głos zabrał również Grzegorz Mazurkiewicz, przedstawiając wypo-
wiedź na temat Przywództwo edukacyjne – nowy paradygmat zarządzania  
w oświacie. Mówca zwrócić uwagę na fakt nieadekwatności szkoły do wy-
magań współczesnego świata oraz na potrzebę zmiany sposobu myślenia 
o tej instytucji. Z kolei Magdalena Krawczyk-Radwan najpierw zapoznała 
uczestników ze specyfiką międzynarodowych badań nauczycieli Teaching 
and Learning International Survey (TALIS), a następnie zaprezentowała 
wyniki tychże badań odnoszące się do dyrektorów polskich szkół. Bożena 
Tołwińska natomiast wystąpiła z referatem Wybrane aspekty kompetencji 
społecznych dyrektorów szkół; na wstępie postawiła tezę, że dziś dyrektor 
szkoły nie może pełnić swej funkcji jednoosobowo. Bardziej odpowiednia 
byłaby sytuacja, gdy zarówno on, jak i inni nauczyciele, pełniliby wobec 
siebie rolę liderów, którzy zauważają problemy i wykazują się aktywnością 
w ich rozwiązywaniu.

Tematem obrad w sekcji VII było kształcenie liderów. Koordynatorem 
wystąpień była dr hab. Joanna Michalak, prof. UŁ. Przemówienia składały 
się z dwóch modułów dotyczących kształcenia liderów zarówno w kręgu 
edukacji formalnej, jak i pozaformalnej. Jako pierwsza wystąpiła Jadwiga 
Borkiet – prezydent Stowarzyszenia Akademia Mądrego Życia. Przedsta-
wiła sposoby pomagania członkom klubu w odnajdywaniu radości życia 
i pokazywaniu, jak kierować własnym losem. Sama jest osobą, której życie 

Liderzy w Edukacji
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jest ilustracją kariery lidera – samouka. Kolejne wystąpienie dotyczyło 
kwestii kształcenia liderów młodzieżowych w edukacji pozaformalnej na 
przykładzie Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów (w funkcjonują-
cym skrócie: MALL). Prezentację prowadził zespół w składzie: Wojciech 
Spychała i Agnieszka Szczepaniak. Inspirujące było wystąpienie Katarzyny 
Pisarskiej (dyrektora Europejskiej Akademii Dyplomacji) na temat różnic 
pomiędzy kształceniem a kształtowaniem młodych liderów społeczno-po-
litycznych. Europejska Akademia Dyplomacji jest instytucją edukacyjną, 
która kształci kadry na potrzeby polskiej administracji, w szczególności na 
potrzeby dyplomacji biznesu krajowego i międzynarodowego. Konstytu-
tywnym zadaniem EAD jest kształcenie liderów, którzy są świadomi tego, 
jaki rodzaj wyzwań stawia przed nimi współczesny świat. 

W ramach sesji VIII Małgorzata Marciniak poprowadziła warsztat 
zatytułowany Rola liderów w tworzeniu kultury pracy z danymi w celu stałego 
doskonalenia pracy instytucji edukacyjnej. Głównym przesłaniem warsztatu 
była myśl Williama Deminga, że „aby czymś zarządzać, należy to mierzyć”. 
Praca z danymi edukacyjnymi okazuje się być niezbędnym elementem 
procesów decyzyjnych w oświacie, począwszy od jednostek centralnych, 
aż do najniższego poziomu klasy szkolnej. 

Konferencję „Liderzy w Edukacji” zakończyła IV sesja plenarna, prze-
wodniczył jej prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski; w trakcie jej trwania 
wysłuchali wykładu dr hab. Joanny Michalak (prof. UŁ) pt. Przywództwo 
edukacyjne w budowaniu potencjału środowisk edukacyjnych. 

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja „Liderzy w Edukacji” 
przyczyniła się do budowania partnerstwa między uczelniami wyższymi 
a szkołami w środowisku lokalnym. Dyskusja ogniskowała się wokół moż-
liwości współdziałania między naukowcami i praktykami w kształtowaniu 
postaw przywódczych wśród dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, 
studentów oraz animatorów społecznych.

Zamierzeniem organizatorów jest nadać tej konferencji charakter 
cykliczny, stąd pomysł zorganizowania kolejnego spotkania za dwa lata 
– w roku 2012. 

 
mgr Marcin Rojek
Uniwersytet Łódzki 
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Obywatele niemieccy  
o polskich korzeniach:  
propozycje wspierania języka polskiego  
w Niemczech. Raport Grupy Kopernika nr 18 

Polsko-niemiecki Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy 
z 17 czerwca 1991 roku w art. 20 ustala, że „osoby w Republice Fede-
ralnej Niemiec, posiadające niemieckie obywatelstwo, które są polskiego 
pochodzenia, albo przyznają się do języka, kultury lub tradycji polskiej”, 
mają prawo „indywidualnie lub wespół z innymi członkami swej grupy, do 
swobodnego wyrażania, zachowania i rozwijania swej tożsamości etnicz-
nej, kulturalnej, językowej i religijnej”. Obecnie na podstawie tej umowy 
z budżetu federalnego finansuje się działalność grup polskich w wysokości 
ok. 300 tys. euro. 

W związku z powyższym faktem w minionych latach niektórzy 
przedstawiciele stowarzyszeń polskich proponowali wielokrotnie, by nadać 
Polakom żyjącym w Niemczech status „mniejszości narodowej”; obecnie 
korzystają zeń Fryzyjczycy, Serbołużyczanie, Duńczycy oraz Sinti i Ro-
mowie. Powołują się przy tym na rzekomą ciągłość art. 113 konstytucji 
weimarskiej z 1919 roku, nadającą wówczas „obcojęzycznym częściom 
narodu Rzeszy”, wśród których Polacy stanowili nota bene najliczniejszą 
grupę, specjalne prawa. Podczas II wojny światowej drastycznie uchylił je 
reżim nazistowski. 

Grupa Kopernika przywiązuje dużą wagę do stwierdzenia, że dzisiaj nie 
można porównywać grupy osób mówiących w Niemczech po polsku z gru-
pą z lat 1920/30, gdyż jest ona bardzo heterogeniczna. Z powodu ustalenia 
nowej granicy w 1945 roku przestały istnieć autochtoniczne mniejszości na 
Śląsku, w Prusach Wschodnich i na Pomorzu Gdańskim, których zasadni-
czo dotyczył ww. artykuł. Obecnie grupa ta składa się w niewielkiej mierze 
z przedstawicieli „starej” emigracji (np. w Zagłębiu Rury), podczas gdy 
największą jej część stanowią późni przesiedleńcy. Inne jej części to osoby 
polskojęzyczne, które po II wojnie światowej pozostały w Niemczech jako 
byłe tzw. Displaced Persons (D.P., dipisi), ponadto byli emigranci polityczni 
(przyjechali do RFN po 1945 roku, ale przede wszystkim w latach 80.). 
Kolejną ważną pod względem ilościowym grupę stanowią polscy emigranci 
zarobkowi lat 90., którzy przyjeżdżali do Niemiec w kilku falach. Biorąc 
pod uwagę ich obecną sytuację w Niemczech, nie możemy dziś mówić 
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o mniejszości polskiej w sensie formalnoprawnym. Odpowiednie żądania 
poszczególnych przedstawicieli stowarzyszeń zdaniem Grupy Kopernika 
okazują się szkodliwe dla stosunków polsko-niemieckich. 

Bardzo poważnie należy natomiast analizować liczne głosy dotyczące 
niewystarczającej realizacji polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedz-
twie, przede wszystkim odnośnie do oferty nauczania języka polskiego 
w szkołach państwowych w Niemczech. Federalna struktura Niemiec 
sprawia, że znaczenie i sytuacja nauki języka polskiego zasadniczo różni się 
w poszczególnych krajach związkowych. Ze zrozumiałych powodów temat 
ten posiada większe znaczenie w krajach położonych przy granicy polsko-
niemieckiej (Saksonia, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie 
i do pewnego stopnia również Berlin) oraz w krajach związkowych, gdzie 
grupa polskojęzyczna jest szczególnie liczna (Północna Nadrenia-Westfalia, 
Brema, też w Nadrenii-Palatynacie i ostatnio w Hesji). 

W Saksonii urzędy szkolne podejmują odpowiednie kroki, aby spełnić 
zobowiązania wynikające z polsko-niemieckiego Traktatu z 1991 roku, 
szczególnie zaś ustalenia art. 20 i 25 układu o partnerstwie. Dotyczy to 
przede wszystkim sytuacji na obszarze przygranicznym, gdzie podejmowana 
jest większość inicjatyw na rzecz nauczania języka polskiego. Godna uwagi 
jest tu również aktywna postawa władz miasta Görlitz. 

W innych krajach związkowych działania na rzecz nauczania języka 
polskiego są fragmentaryczne. Nie stoi za tym zła wola – to raczej brak 
zrozumienia albo nawet brak wiedzy o wynikających z traktatu zobowią-
zaniach, a także związane z tym szeroko pojęte trudności obiektywne nie 
dopuszczają do wyraźnego polepszenia sytuacji. 

Zalecenia 

W celu dalszej poprawy sytuacji obywateli niemieckich o polskich 
korzeniach Grupa Kopernika zaleca, co następuje: 

1. W stosunku do żądań restytucji organizacji polskich wywłasz-
czonych przez rząd nazistowski Grupa Kopernika proponuje stworzenie 
fundacji, która mogłaby przejąć wspieranie komplementarnych zadań, 
mających na celu polepszenie sytuacji języka polskiego w Niemczech. 

2. Grupa Kopernika apeluje do Konferencji Ministrów Kultury 
Krajów Związkowych, by zaoferowali język polski jako język nauczania 
w możliwie wielu krajach związkowych. Do tego niezbędne jest – obok 
dopasowania planów nauczania – utworzenie w niemieckich szkołach wyż-
szych kierunku studiów o profilu język polski (polonistyka), zakończonych 
egzaminem państwowym po to, by kształcić nauczycieli dla niemieckich 
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szkół. Należy równocześnie szerzej popularyzować nowe podręczniki do 
nauki języka polskiego. 

3. Pożądane byłoby wprowadzenie języka polskiego jako drugiego 
lub trzeciego języka obcego w systemie szkolnictwa w wybranych krajach 
związkowych. Chodzi o to, by nauka języka polskiego stała się stałą ofertą 
możliwie wielu szkół niemieckich. Skorzystać z niej mogłyby zaintere-
sowane dzieci i młodzież z prawie dwumilionowej grupy osób polskoję-
zycznych w Niemczech. Ponieważ uczą się angielskiego jako pierwszego 
języka obcego i zobowiązane są do nauki drugiego języka obcego, nauka 
języka polskiego ułatwi im w tych ramach dostęp do kultury i tradycji 
drugiej ojczyzny. Pozytywnym efektem ubocznym byłoby – ze względu na 
potrzebę wzmożonego kształcenia nauczycieli języka polskiego – ożywienie 
niemieckiej polonistyki. 

4. Początkowo mógłby to być model nauczania języka polskiego 
w jednym lub dwóch krajach związkowych, służący za przykład wszystkim 
innym. Najlepiej rozwinięty jest w tej chwili „model saksoński”, z którego 
mogłyby skorzystać ministerstwa kultury innych landów. W ramach tego 
modelu w Saksonii w kilku miejscowościach (np. w Görlitz) w różnej 
formie oferuje się język polski od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż 
do matury (jako drugi język obcy, jako naukę języka ojczystego albo jako 
zajęcia fakultatywne z polskiego). Do tego dochodzi doskonalenie zawodo-
we dla nauczycieli na temat języka, krajoznawstwa, historii oraz wymiana 
młodzieży prowadzona przez szkoły. Model projektowany i realizowany 
jest w Saksonii przy dużym wsparciu środków unijnych. 

5. Uwzględniając federalizm niemiecki w zakresie kultury, partnerem 
do rozmów dla strony polskiej powinna być nie tylko Konferencja Mini-
strów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych, lecz także ministerstwa kul-
tury i oświaty oraz kuratoria szkolne poszczególnych krajów związkowych. 
W rozmowach z tymi ostatnimi należałoby również mocniej zaangażować 
płaszczyznę regionalną w Polsce (urzędy marszałkowskie przy współpracy 
z regionalnymi przedstawicielami polskiego Ministerstwa Kultury). Do-
tyczy to przede wszystkim województw przygranicznych i sąsiadujących 
z nimi niemieckich krajów związkowych Meklemburgii-Pomorza Przed-
niego, Brandenburgii oraz Saksonii. Wzmacnianie kompetencji językowej 
powinno być wspierane finansowo w poważniejszym zakresie niż ma to 
miejsce dziś ze środków UE – EU Interreg IVA.

6.  Niezwykle ważne jest właściwe przygotowanie do negocjacji 
w tej materii polskich partnerów, szczególnie zaś dobra znajomość stopnia 
skomplikowania niemieckiego systemu szkolnictwa. Dotyczy to zarówno 
przedstawicieli MSZ, ministerstwa edukacji, jak również odpowiednich 

Obywatele niemieccy o polskich korzeniach...
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urzędów marszałkowskich (szczególnie województw dolnośląskiego, lubu-
skiego i zachodniopomorskiego). Odpowiedzialne działanie strony polskiej 
oraz systematyczny i kompetentny monitoring działalności poszczególnych 
krajów związkowych mogłyby doprowadzić do zadowalającej realizacji 
polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie w zakresie nauczania 
języka polskiego w Niemczech. 

***

Grupa Kopernika łączy ze swoimi zaleceniami nadzieję, że w ramach 
zdecydowanego wzrostu znaczenia nauczania języka polskiego w szkołach 
Republiki Federalnej Niemiec wzmocnione zostanie wśród niemieckiej 
opinii publicznej również znaczenie i ranga języka i kultury polskiej oraz 
Polski jako sąsiada w ogóle. Dzięki temu można by utrwalić szerszą akcep-
tację społeczną i szacunek dla wielojęzyczności jako „wartości dodanej”. 
Komisja Europejska od wielu lat stara się o wspieranie wielojęzyczności 
i różnorodności kulturalnej 27 krajów UE. 

Informacja Grupy Kopernika

W dniach 16 i 17 kwietnia 2010 roku w Berlinie na zaproszenie Deu-
tsches Polen-Institut w Darmstadcie oraz Studium Europy Wschodniej 
Uniwersytetu Warszawskiego na swym dwudziestym pierwszym posiedze-
niu spotkała się, składająca się z ekspertów polskich i niemieckich, Grupa 
Kopernika. Tematem obrad były „Osoby polskojęzyczne w Niemczech. 
Przyczynek do pragmatyki wspierania”. Gośćmi Grupy Kopernika byli: 
ambasador RP w Berlinie dr Marek Prawda, oraz dr Christoph Bergner, 
deputowany do Bundestagu, pełnomocnik rządu federalnego ds. przesied-
leńców i mniejszości narodowych. Obaj wygłosili referaty wprowadzające, 
wyrazili także chęć wzięcia udziału w dyskusji. 

Projekt Grupy Kopernika wspierany jest przez Fundację Roberta 
Boscha. 

prof. dr Dieter Bingen, Darmstadt
dr Kazimierz Wóycicki, Warszawa 
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„Post Scriptum” najlepszą 
gazetką Podkarpacia
19 listopada w Leżajsku miał miejsce finał V Podkarpackiego Przeglądu 
Gazetek Szkolnych. Najlepszą gazetką ponadgimnazjalną w woje-
wództwie zostało – nie po raz pierwszy – pisemko „Post Scriptum”  
z Zespołu Szkół w Jeżowem.

Sukces „Post Scriptum” zbiegł się z ważnym dla niej wydarzeniem 
– wydaniem 50. numeru gazetki. Ten jubileuszowy numer, ładnie wydruko-
wany w drukarni Knap-Druk z Agatówki, ukazał się w przeddzień konkursu 
i miał swoją „premierę” w tym radosnym dla redakcji dniu. Komisja Kon-
kursowa, której przewodniczyła Krystyna Czubara z Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie, uznała, iż gazetka z Jeżowego jest najlepsza, przyznając drugie 
miejsca gazetce „3 plus 8” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rze-
szowie oraz „Elemencikowi” z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, zaś 
miejsce trzecie – „Ekspresowi Szkolnemu” z Zespołu Szkół Technicznych 
w Leżajsku. Najlepsza gazetka gimnazjalna to „Byle do przerwy” z Gim-
nazjum nr 3 w Dębicy, zaś spośród gazetek szkół podstawowych – „Strzał 
w Dziesiątkę” ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy.

Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pe-
dagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz PBW w Rzeszowie 
Filia w Leżajsku, nagrody zaś ufundował Urząd Marszałkowski w Rzeszo-
wie. Kierowniczka leżajskiej filii PBW – Halina Szeliga, zaprosiła uczest-
ników do gościnnych murów Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku, 
a wśród gości specjalnych znalazł się między innymi starosta leżajski Robert 
Żołynia. Oprócz konkursowych rozstrzygnięć i zwiedzania Leżajska plan 
imprezy zakładał warsztaty dziennikarskie, które przeprowadzili Krzysztof 
Pipała – redaktor prowadzący „Super Nowości”, oraz dziennikarka Polskie-
go Radia Rzeszów Monika  Domino. Media, które reprezentowali, oraz 
stalowowolski tygodnik „Sztafeta”, którego redaktorka Agnieszka Kopacz 
była jedną z jurorek, to patroni medialni imprezy.

Dla „Post Scriptum” był to kolejny sukces w historii gazetki istniejącej 
od 2002 roku. W poprzednich edycjach Podkarpackiego Przeglądu Ga-
zetek Szkolnych szkolne pisemko z Jeżowego zajmowało już raz pierwsze 
miejsce i dwa razy drugie. Gazetka ma także na koncie laury rangi ogól-
nopolskiej ‒ m.in. dwukrotne zdobycie „Pałuckiego Pióra” (2005 i 2008) 
w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych w Wągrowcu i Pozna-
niu. Do Leżajska opiekun redakcji, polonista Ryszard Mścisz, przywiózł 
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najważniejsze osoby w redakcji: redaktor naczelną Anetę Jabłońską, jej 
zastępców – Dominikę Gil i Karolinę Szewczyk, oraz sekretarza redakcji 
Mateusza Piędla. Wszyscy oni wydatnie przyczynili się do sukcesów „Post 
Scriptum”, a Aneta Jabłońska dwukrotnie zdobyła w ostatnich latach 
tytuł „Pismaka Roku” w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnych 
o „Forum Pismaków” w Wałbrzychu. 

Warto zauważyć, że „Post Scriptum” pozostaje jedyną w Polsce po-
nadgimnazjalną gazetką wiejską, która osiąga duże sukcesy, a laur zdobyty 
w V Podkarpackim Przeglądzie Gazetek Szkolnych jest kontynuacją tych 
wyjątkowych osiągnięć, które nieprzerwanie mają miejsce od roku 2004. 
Nagroda ta to także wspaniałe uwieńczenie jubileuszu wydania 50. nu-
meru gazetki.

Ryszard Mścisz
Zespół Szkół w Jeżowem
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ergo...   Technologia informacyjna 

Dodawanie zasobów

Obszar zawartości kursu Moodle jest podzielony na moduły. Treść 
tworzona jest przez nauczyciela poprzez dodanie zasobów i składowych do 
tych modułów. Moduły służą do podziału materiałów szkoleniowych na 
grupy tematyczne. Każdy moduł w zależności od formatu kursu powinien 
być wyraźnie opatrzony przez temat i/lub datę. Szeroki wachlarz możliwości 
Moodle pozwala na zamieszczanie prawie wszystkich typów zasobów w postaci 
elektronicznej. Zasoby to informacje, które zgodnie z zamierzeniem prowa-
dzącego mają stanowić treść kursu. Mogą one być dodawane w trybie edycji 
za pomocą menu rozwijanego.

Wstawianie tytułu lub nazwy dla modułu (temat)

Uwaga: Tytuł modułu powinien zawierać tylko jeden wiersz tekstu. Aby 
uzyskać więcej miejsca dla tego pola tekstowego należy użyć etykiety. 

Zaloguj się na kurs, a następnie kliknij przycisk WŁĄCZ TRYB EDYCJI. 
Kliknij na ikonę aktualizacji bloku.

1.
2.

Jacek Kulasa

Platforma Moodle cz. IV
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Tytuły mają być 
krótkimi tekstami 
mającymi przygo-
tować uczniów do 
zajęć prowadzonych 
w ramach danego te-
matu (lub tygodnia). 
Sugeruję format ty-
tułu Nagłówek 2.

Po uzupełnieniu 
kliknij na przycisk 
ZAPISZ ZMIANY.

Wstawianie etykiety

Jeśli w danym module chcemy umieścić więcej tekstu to wstawiamy ety-
kietę. Etykieta może być rodzajem opisu w module, który zawiera dodatkowe 
informacje dla uczniów lub wprowadzenie do zagadnienia. Opisy nie stanowią 
aktywności sensu stricto – są to graficzne interfejsy, które umożliwiają wstawienie 
tekstu i grafiki pomiędzy inne aktywności na stronie kursu.

Kliknij przycisk DODAJ ZASÓB i z rozwijanej 
listy wybierz WSTAW ETYKIETĘ.

Wpisz tekst etykiety, który ma być wyświetlany 
na stronie.

Kliknij na ZAPISZ I WRÓĆ DO 
KURSU.

3.

4.

1.

2.

3.

Jacek kulasa, Platforma moodle cz. IV



ergo... Technologia informacyjna

104

Wstawianie strony tekstowej

Strona tekstowa jest plikiem tekstowym z informacjami, który uczeń otwiera 
klikając link na stronie kursu. Zawartość pliku nauczyciel wpisuje bezpośrednio 
w Moodle lub przygotowuje na swoim komputerze i wkleja w formularz Mood-
le. Pliki tekstowe (bez elementów formatowania) powinny zawierać konkretne 
informacje, ale nie powinny być zbyt długie, bo ich przyswajanie jest nużące.

Kliknij przycisk DODAJ ZASÓB i z rozwijanej listy wybierz STWÓRZ 
STRONĘ TEKSTOWĄ.

Wpisz tekst, który ma być wyświetlany na stronie.

Kliknij na ZAPISZ I WRÓĆ DO KURSU.

Wstawianie strony HTML

Strona HTML to najbardziej typowy sposób prezentacji materiału dla ucz-
niów w kursie internetowym. Wybieramy tę opcję, jeśli chcemy dodać stronę 
internetową, która może zawierać obrazy, tabele i inne wzmocnione elementy 
układu. W tekst możemy wplatać odnośniki do innych stron. Stronę HTML 

1.

2.

3.
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możemy przygotowywać bezpośrednio w Moodle, używając dostępnego tu edy-
tora WYSIWYG. 

Kliknij przycisk DODAJ ZASÓB i z rozwijanej listy wybierz STWÓRZ 
STRONĘ HTML.

Wpisz informacje w polu Pełna treść. Menu edytora WWW nad pustym 
polem działa w ten sam sposób, jak menu w MS Word.

Kliknij na ZAPISZ I WRÓĆ DO KURSU.
Aby usunąć ten lub inny zasób, kliknij przycisk X po prawej stronie zasobów 

podczas włączonego trybu edycji.

1.

2.

3.

Jacek kulasa, Platforma moodle cz. IV
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Link do pliku lub strony internetowej 

Link do pliku lub strony WWW wybieramy wtedy, gdy chcemy przesłać plik 
załącznika (dodawanie każdego dowolnego pliku z tekstem, muzyką, zdjęciem itd. 
odbywa się w identyczny sposób) z komputera lub podać link do zewnętrznej stro-
ny internetowej. W sekcji zamieszczamy tylko adres konkretnego pliku z katalogu 
plików kursu lub strony w Internecie. Uczeń, klikając na link, wchodzi na daną 
stronę lub otwiera dany plik. Link można wykorzystywać, by skierować uczniów 
na stronę z ciekawymi materiałami lub udostępnić im własny materiał.

Przesłanie linku do pliku

1. Kliknij przycisk DODAJ ZASÓB i z rozwi-
janej listy wybierz LINK DO PLIKU LUB STRONY 
WWW.

2. Wpisz nazwę linku do pliku, która będzie 
wyświetlana na stronie kursu. 

3. Kliknij PRZEŚLIJ PLIK. 

4. Kliknij PRZEŚLIJ PLIK. 



107

5. Kliknij przycisk PRZEGLĄDAJ.

6. Znajdź lokalizację pliku na komputerze, zaznacz go i naciśnij Otwórz.

7. Kliknij na WYŚLIJ TEN PLIK.
8. Plik pojawi się w katalogu plików.

9. Kliknij opcję Wybierz, która znajduje się na prawo od danego pliku. 
Plik pojawi się w polu Lokalizacja.

10. Kliknij na ZAPISZ I WRÓĆ DO KURSU.

Link do strony internetowej

1. Kliknij przycisk DODAJ ZASÓB i z roz-
wijanej listy wybierz LINK DO PLIKU LUB 
STRONY WWW.

2. Podaj nazwę linku do strony, która będzie 
wyświetlana w kursie.

Jacek kulasa, Platforma moodle cz. IV
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3. Kliknij Szukaj, jeśli nie znasz adresu strony internetowej. Otworzy się 
okienko z wyszukiwarką Google, pozwalając na wyszukanie interesującej strony 
www. 

4. Otwórz wybraną stronę internetową.
5. Skopiuj i wklej adres strony internetowej (URL) w polu Lokalizacja.

6. Kliknij na ZAPISZ I WRÓĆ DO KURSU.

Katalog plików

W katalogu plików kursu możemy zgromadzić pliki z materiałami do kon-
kretnego tematu (np. zebrane teksty, grafiki itp.). Taki katalog możemy udostępnić 
w kursie. Gdy uczeń kliknie na odnośnik do katalogu, zobaczy na stronie jego 
zawartość i będzie mógł otworzyć lub pobrać każdy z plików z katalogu. Korzy-
stając z tego zasobu, zawsze warto założyć oddzielny podkatalog z materiałami do 
konkretnego tematu i do niego dać dostęp w kursie w danym temacie.
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Pakiet IMS

W zasobach możemy także zamieścić pakiet zawierający materiały dydak-
tyczne, utworzony w jakimś innym systemie (np. w programie eXe) i zapisany 
zgodnie z pewnymi standardami (w tym przypadku IMS). Jest to przydatne przy 
korzystaniu z materiałów sprowadzonych z innych systemów.

Zasób książka

Jest dodatkowym (wymaga pobrania ze strony Moodle i zainstalowania przez 
administratora platformy), nowym typem zasobu, umożliwiającym tworzenie 
wielostronicowych modułów posiadających własną nawigację. Poszczególne strony 
organizowane są w książce za pomocą menu. Książka posiada bardzo użyteczną 
opcję drukowania poszczególnych rozdziałów lub całej książki. Do formatowania 
stron dostępny jest standardowy edytor WWW platformy Moodle.

Galeria zdjęć Lightbox

Innym dodatkowym (wymaga pobrania 
ze strony Moodle i zainstalowania przez admi-
nistratora platformy) zasobem na platformie 
Moodle, umożliwiającym użytkownikom 
tworzenie galerii zdjęć, jest Lightbox Gallery. 
Galeria to grupa zdjęć przesłana przez na-
uczyciela, która działa jako pokaz slajdów po 
uruchomieniu przez uczniów. Jest to przydatne 
narzędzie dla nauczycieli, którzy wykorzystują 
galerię do uzupełniania swoich lekcji lub dys-
kusji w klasie.

1. Kliknij przycisk DODAJ ZASÓB i z rozwijanej listy wybierz ADD 
A LIGHTBOX GALLERY.

2. Wpisz nazwę galerii 
lightbox, wypełniając pole  
Nazwa. 

3. Wybierz katalog, 
w którym będą przechowy-
wane zdjęcia z galerii.

Jacek kulasa, Platforma moodle cz. IV
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4. Kliknij na ZAPISZ I WRÓĆ DO KURSU.

Ikony zasobów 

Oznaczają kolejno:
Przesuń na prawo. W danym module 

może być wiele podtematów. Można z nich 
utworzyć strukturę hierarchiczną. Zatem 
kliknięcie tej ikony powoduje przesunięcie 
danego elementu w poziomie (na niższy poziom 
hierarchii). 

Przenieś. Kliknięcie ikony powoduje przesunięcie danego elementu w pionie 
(między modułami).

Dokonaj zmian. Kliknięcie ikony otworzy formularz danego zasobu i umoż-
liwi jego edycję w celu dokonania zmian.

Usuń. Po kliknięciu ikony dany zasób zostanie usunięty . 
Ukryj. Kliknięcie ikony spowoduje, że dany zasób będzie niewidoczny dla 

uczniów. 
Drugim elementem, z którego zbudowany jest kurs e-learningowy na plat-

formie Moodle są składowe kursu. Opis wybranych składowych przedstawię 
w następnej części.

Jacek Kulasa jest nauczycielem konsultantem Podkarpackiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli, Oddział w Tarnobrzegu. 
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Technologia informacyjna  ergo...

OO programie GeoGebra pisałem szerzej w 2. nr „Kwartalnika Edukacyj-
nego” z 2009 roku w dodatku „ergo…” poświęconym technologii informa-
cyjnej i komunikacyjnej. GeoGebra jest dynamicznym, wieloplatformowym 
oprogramowaniem matematycznym, które łączy geometrię, algebrę, analizę 
matematyczną i statystykę. Program jest rozwijany przez międzynarodowy 
zespół programistów, któremu przewodniczy Markus Hohenwarter. Licencja 
pozwala na darmowe, niekomercyjne wykorzystanie programu przez ucz-
niów i nauczycieli. Program daje możliwość tworzenia własnych materiałów 
edukacyjnych, generowanych w postaci statycznych obrazów, plików html  
z protokołem instrukcji oraz dynamicznych kart pracy, mających postać stron 
internetowych z wbudowanym apletem Java.  

GeoGebra zapewnia trzy różne widoki obiektów matematycznych: 
Widok Grafiki, Widok Algebry i Widok Arkusza. Pozwalają one wyświetlać 
obiekty matematyczne w trzech różnych reprezentacjach: graficznej (np. 
punkty, wykresy funkcji), algebraicznej (np. współrzędne punktów, równania)  
i w komórkach arkusza. Wszystkie reprezentacje tego samego obiektu są po-
łączone dynamicznie i dostosowują się automatycznie do zmian wykonanych 
w jednej z tych reprezentacji, niezależnie od tego jak początkowo zostały 
utworzone.

Publikując materiały na GeoGebraWiki, starałem się obserwować także 
prace innych użytkowników. Szczególnie zachwyciły mnie aplety stworzone 
przez Daniela Mentrarda na stronie http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/
index.htm. Dostrzec w nich można nie tylko pomysłowość w podejściu do 
matematyki, ale i piękno prac artysty. Wśród apletów były również takie, które 
prezentowały obiekty stereometryczne. Postanowiłem nauczyć się tworzyć 
podobne. Tworzone przeze mnie prace można obejrzeć  (i oczywiście wykorzy-

Jerzy Mil

Rysunki trójwymiarowe 
w GeoGebrze O programie i nie tylko
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stać) na polskiej wersji GeoGebraWiki (http://www.geogebra.org/en/wiki/index.
php/Polish). Materiały prezentowane są na podstawie licencji Creative Commons 
z warunkami: uznanie autorstwa (Attribution), użycie niekomercyjne (Noncom-
mercial) i na tych samych warunkach (Share Alike). 

W artykule przedstawiam przykłady konstrukcji trójwymiarowych, jakie 
można tworzyć w GeoGebrze. Proponowane w tym materiale rozwiązania 
mają zastosowanie tylko dla wielościanów wypukłych. W swoich pracach czę-
sto wykorzystuję widok arkusza kalkulacyjnego, który pojawił się w wersji 3.2 
GeoGebry.

Wstęp teoretyczny

Wierzchołki wielościanu
Pierwszym krokiem, od którego rozpoczyna się tworzenie trójwymiarowych 

rysunków w GeoGebrze, jest stworzenie bazy wektorów jednostkowych dla osi 
OX, OY i OZ. Wówczas wystarczy znajomość współrzędnych trójwymiarowych 
wierzchołków wielościanu. Współrzędne te można w wielu przypadkach wy-
liczyć samemu albo odnaleźć je w Internecie, na przykład w angielskiej wersji 
Wikipedii.

Jeśli mamy zdefiniowaną bazę wektorów jednostkowych osi, wierzchołki 
wielościanu wstawiamy za pomocą formuły:

P = O + xP u + yP v + zP w
gdzie P(xP,yP,zP) – wierzchołek o podanych współrzędnych, u, v, w – wektory 

jednostkowe odpowiednio osi OX, OY, OZ, O – punkt przecięcia osi, wokół 
których będziemy obracać bryłę. 

Przy takim podejściu do problemu wszelkie obroty i skalowanie przestrzeni 
będą dotyczyły właśnie tych  wektorów. Inne obiekty 
(punkty, odcinki, wielokąty), jako zależne od wektorów 
jednostkowych, będą transformowane automatycznie. 
Dodatkowo możemy ograniczyć się do dwóch osi obrotu, 
którymi będą proste: pozioma i pionowa, przechodzące 
przez początki wektorów jednostkowych (patrz rysunek 
obok).

Za skalowanie wektorów będzie w naszych konstrukcjach odpowiedzialny 
suwak zoom, a sterowanie obrotami można na przykład rozwiązać w formie 
„pokręteł”. Wówczas wektory jednostkowe opisane są wzorami:

u= zoom (cos(β), -sin(α) sin(β))  v= zoom (-sin(β), -sin(α) cos(β))
w = zoom (0, cos(α))
gdzie α to kąt obrotu wokół osi zaznaczonej na rysunku kolorem czerwonym, 

a β odpowiada za obrót dookoła osi pionowej.
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Problem widoczności ścian

Dla wielościanów wypukłych problem widoczności ścian jest stosunkowo 
prosty do rozwiązania. Każda ściana może być albo widoczna, albo niewidoczna. 
Inaczej mówiąc jest widoczna tylko z jednej strony. Jeśli popatrzymy na poniższy 
rysunek, to zauważymy, że zmiana strony ściany powoduje zmianę kolejności 
wierzchołków. W pierwszym przypadku wierzchołki nazywane są zgodnie  
z ruchem wskazówek zegara, a w drugim w kierunku przeciwnym.

Możemy zatem założyć, że ściana będzie widoczna, gdy kolejność wierzchoł-
ków będzie zgodna z ruchem wskazówek zegara.

Jak widać na powyższym rysunku, określenie kierunku, w jakim zmienia się 
kolejność wierzchołków to sprawdzenie czy kąty ABC, BCA i CAB mają miarę 
mniejszą niż 180°. Tak naprawdę wystarczy sprawdzić, czy miarę mniejszą niż 
180° ma pierwszy kąt. Formuła, za pomocą której będziemy wstawiać ściany 
wielościanu ma postać:

Jeżeli[Kąt[P1,P2,P3]<180°,Wielokąt[P1,P2,P3,…,Pn]]
gdzie P1, P2, P3,…, Pn – kolejne wierzchołki wielościanu podane w kolej-

ności zgodnej z ruchem wskazówek zegara (nie ma znaczenia, który wierzchołek 
wybierzemy jako pierwszy).

Problem widoczności krawędzi

W naszych konstrukcjach przyjmiemy konwencję, że krawędź widoczną 
będziemy rysować linią ciągłą, a niewidoczną linią przerywaną.

W wielościanach wypukłych krawędź jest widoczna, gdy jest widoczna jedna 
z zawierających ją ścian.

Jerzy Mil, rysunkI trójwymIarowe w GeoGebrze...
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Na przykład krawędź AE na rysunku powy-
żej będzie widoczna, gdy będzie widoczna ściana 
BAEF lub EADH. Tak więc krawędź AE ma być 
rysowana linią ciągłą, gdy kąt BAE lub kąt EAD 
ma miarę mniejszą niż 180°, a linią przerywaną 
w przeciwnym przypadku. Dlatego linię ciągłą 
wstawiamy za pomocą formuły:

Jeżeli[Kąt[B,A,E]<180°∨Kąt[E,A,D]<180°,Odcinek[A,E]]
a linię przerywaną:
Jeżeli[¬(Kąt[B,A,E]<180°∨Kąt[E,A,D]<180°),Odcinek[A,E]]
Dodatkowo możemy sobie uprościć rysowanie krawędzi, tworząc w tym celu 

odpowiednie narzędzie, co zostało opisane w następnym rozdziale. Rozwiązanie to 
jest o tyle wygodne, że kilkoma kliknięciami wstawiamy jednocześnie oba odcinki.

Przykładowe konstrukcje 3D

Narzędzie do rysowania krawędzi wielościanu
Opis
Stworzone narzędzie będzie upraszczało rysowanie krawędzi wielościanów 

wypukłych. Gdy krawędź będzie widoczna, zostanie narysowana linią ciągłą, zaś 
krawędź niewidoczna linią przerywaną.

Instrukcja

Lp. Ikona 
narzędzia Opis

1 Wyłącz osie (polecenie Widok/Osie), a włącz siatkę (polecenie 
Widok/Siatka)

2 Uruchom polecenie Opcje/Etykietowanie/Tylko nowe punkty

3

Za pomocą narzędzia Nowy punkt wstaw punkty A, B, C i D jak 
na poniższym rysunku
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4 Wpisz polecenie: Jeżeli[Kąt[C,A,B]<180°∨Kąt[B,A,D]<180°,
Odcinek[A,B]]

5 We właściwościach odcinka a w karcie Styl zmień grubość prostej na 3.

6 Wpisz polecenie: Jeżeli[¬(Kąt[C,A,B]<180°∨Kąt[B,A,D]<180°),
Odcinek[A,B]]

7
We właściwościach odcinka b w karcie Styl zmień grubość prostej 
na 3 a styl prostej na linię przerywaną. Sprawdź, czy jest wyłączo-
na opcja Pokaż etykietę. Jeśli nie, to ją wyłącz.

8
Jeśli zamienisz miejscami punkty C i D, odcinek AB z ciągłego 
powinien zmienić się w przerywany. Sprawdź, czy jest wyłączona 
opcja Pokaż etykietę. Jeśli nie, to ją wyłącz.

9 Uruchom polecenie Narzędzia/Utwórz nowe narzędzie
10 Jako obiekty wyjścia wybierz z listy odcinki a i b
11 Jako obiekty wejścia wybierz punkty A, B, C i D (w tej kolejności)

12
W karcie nazwa i ikona zmień nazwę na Odcinek3D, w polu Pomoc 
wpisz: Początek i koniec odcinka oraz punkty na lewo i na prawo 
od początku odcinka. Kliknij przycisk Ikona i wybierz pobrany 
wcześniej plik Odcinek3D.gif, następnie kliknij przycisk Zakończ.

13 Uruchom polecenie Narzędzia/Menedżer narzędzi.

14 Wybierz narzędzie Odcinek3D i kliknij przycisk Zapisz jako. 
Zapisz plik z narzędziem pod nazwą Odcinek3D.ggt

Plik wzorcowy do rysunków 3D – wersja z „pokrętłami”
Opis
Plik do tworzenia obrazów trójwymiarowych z suwakiem zoom do skalo-

wania obrazu oraz bazą wektorów u, v, w obracanych poprzez zmianę położenia 
punktów na okręgach. Czerwone „pokrętło” obraca bazę wektorów dookoła 
poziomej prostej, przechodzącej przez początki wektorów, a zielone dookoła 
pionowej prostej, przechodzącej przez początki wektorów.

Instrukcja

Lp. Ikona 
narzędzia Opis

1 Uruchom program GeoGebra  i wczytaj plik Odcinek3D.ggt

2 Wstaw suwak zoom typu liczba o minimum 0, maksimum 10 i 
kroku 0.1, szerokość suwaka 150

3 Wstaw punkt A ponad 3 jednostki poniżej suwaka zoom

4 Wpisz polecenie: A + (3,0)

5 Narysuj okrąg o środku A i przechodzący przez punkt B

6 Wstaw punkt C leżący na okręgu o środku A
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7 Narysuj odcinki AB i AC

8 Zaznacz kąt BAC

9 Zmień kolor obiektów utworzonych w punktach od 4 do 8 na 
czerwony oraz ukryj ich etykiety

10 Ukryj punkt B, klikając go prawym klawiszem i odznaczając 
opcję Pokaż obiekt

11 Zmień wielkość punktu C na 5

12 Wstaw punkt D ponad 3 jednostki poniżej okręgu o środku A

13 Wpisz polecenie: D + (3,0)

14 Narysuj okrąg o środku D i przechodzący przez punkt E

15 Wstaw punkt F leżący na okręgu o środku D

16 Narysuj odcinki DE i DF

17 Zaznacz kąt EDF

18 Zmień kolor obiektów utworzonych w punktach od 12 do 17 na 
zielony oraz ukryj ich etykiety

19 Ukryj punkt E, klikając go prawym klawiszem i odznaczając 
opcję Pokaż obiekt

20 Zmień wielkość punktu F na 5

21 Wpisz polecenie: u = zoom (cos(β), -sin(α) sin(β))

22 Wpisz polecenie: v = zoom (-sin(β), -sin(α) cos(β))

23 Wpisz polecenie: w = zoom (0, cos(α))

24 Zapisz plik pod nazwą 3D_wzorzec.ggb

Ostrosłup prawidłowy trójkątny
Opis
Szkieletowy model ostrosłupa prawidłowego trójkątnego o stałej wysokości 

i krawędzi podstawy. Współrzędne punktów podstawy są wyliczane za pomocą 
funkcji cosinus (współrzędna X) i sinus (współrzędna Y). Bryłę można obracać, 
zmieniając położenie punktów na okręgach.

Zrzut ekranu
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Instrukcja

Lp. Ikona 
narzędzia Opis

1 Otwórz plik 3D_wzorzec.ggb i zapisz go pod nazwą  
ostroslup3.ggb

2 Ukryj wektory u, v i w, klikając je prawym klawiszem i odzna-
czając opcję Pokaż obiekt

3 Wstaw punkt G mniej więcej w środku wolnego obszaru 
rysowania

4 Uruchom polecenie Widok/Widok arkusza

5 W komórkach B1 i C1 wpisz liczbę 0, a w komórce D1 liczbę 1

6 W komórkach A2, A3 i A4 wpisz kolejno liczby 0, 1 i 2

7 W komórce B2 wpisz formułę cos(A2 120°) i skopiuj ją do 
komórek B3 i B4

8 W komórce C2 wpisz formułę sin(A2 120°) i skopiuj ją do 
komórek C3 i C4

9 W komórce D2 wpisz liczbę -1 i skopiuj ją do komórek D3 i D4

10 W komórce E1 wpisz formułę G + B1 u + C1 v + D1 w  
i skopiuj ją do komórek od E2 do E4

11 Ukryj punkt G

12 Ukryj arkusz poleceniem Widok/Widok arkusza

13 Za pomocą narzędzia Odcinek3D narysuj krawędź E1E2, 
klikając kolejno punkty E1, E2, E3, E4
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14 Za pomocą narzędzia Odcinek3D narysuj krawędź E1E3, 
klikając kolejno punkty E1, E3, E4, E2

15 Za pomocą narzędzia Odcinek3D narysuj krawędź E1E4, 
klikając kolejno punkty E1, E4, E2, E3

16 Za pomocą narzędzia Odcinek3D narysuj krawędź E2E3, 
klikając kolejno punkty E2, E3, E1, E4

17 Za pomocą narzędzia Odcinek3D narysuj krawędź E3E4, 
klikając kolejno punkty E3, E4, E1, E2

18 Za pomocą narzędzia Odcinek3D narysuj krawędź E4E2, 
klikając kolejno punkty E4, E2, E1, E3

19 Ukryj punkty od E1 do E4

20 Zapisz plik

Przekrój sześcianu prostopadły do jego przekątnej
Opis

Jeśli będziemy przesuwać przekrój sześcianu wzdłuż przekątnej AG, przez ⅓ 
długości przekątnej wierzchołki przekroju będą przesuwać się wzdłuż krawędzi 
AB, AE i AD. Przez kolejną ⅓ długości przekątnej przekrój będzie sześciokątem, 
którego wierzchołki leżą na krawędziach BC, BF, EF, EH, DH i DC, a później 
trójkątem, którego wierzchołki leżą na krawędziach CG, FG i HG.

Z suwakiem, za pomocą którego będziemy przesuwać przekrój, musimy 
powiązać trzy liczby. Pierwsza będzie przyjmowała wartości od 0 do 1, gdy su-
wak przyjmuje wartości z przedziału (0,⅓), druga, gdy suwak przyjmuje wartości  
z przedziału (⅓,⅔), a trzecia będzie przyjmowała wartości od 0 do 1, gdy suwak 
przyjmuje wartości z przedziału (⅔,1). Niech o będzie nazwą suwaka przyjmującego 
wartości od 0 do 1 z krokiem 0.01. Potrzebne liczby wstawimy za pomocą formuł:

o_1 = Jeżeli[ o <= 1/3, 3 * o , 1 ]
o_2 = Jeżeli[ o > 1/3, Jeżeli[ o <= 2/3, 3*(o – 1/3), 1 ], 0]

o_3 = Jeżeli[ o > 2/3, 3*(o – 2/3), 0 ]
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Wówczas wierzchołki przekroju można wyznaczyć za pomocą formuł:
Punkt przesuwający się wzdłuż krawędzi AB:  
Jeżeli[ o<=1/3, (1 – o_1) A + o_1 B]
Punkt przesuwający się wzdłuż krawędzi AE:  
Jeżeli[ o<=1/3, (1 – o_1) A + o_1 E]
Punkt przesuwający się wzdłuż krawędzi AD:  
Jeżeli[ o<=1/3, (1 – o_1) A + o_1 D]
Punkt przesuwający się wzdłuż krawędzi BC: 
Jeżeli[ (o>1/3) ∧ (o <= 2/3), (1 – o_2) B + o_2 C]
Punkt przesuwający się wzdłuż krawędzi BF: 
Jeżeli[ (o>1/3) ∧ (o <= 2/3), (1 – o_2) B + o_2 F]
Punkt przesuwający się wzdłuż krawędzi EF: 
Jeżeli[ (o>1/3) ∧ (o <= 2/3), (1 – o_2) E + o_2 F]
Punkt przesuwający się wzdłuż krawędzi EH: 
Jeżeli[ (o>1/3) ∧ (o <= 2/3), (1 – o_2) E + o_2 H]
Punkt przesuwający się wzdłuż krawędzi DH: 
Jeżeli[ (o>1/3) ∧ (o <= 2/3), (1 – o_2) D + o_2 H]
Punkt przesuwający się wzdłuż krawędzi DC: 
Jeżeli[ (o>1/3) ∧ (o <= 2/3), (1 – o_2) D + o_2 C]
Punkt przesuwający się wzdłuż krawędzi CG:  
Jeżeli[ o>2/3, (1 – o_3) C + o_3 G]
Punkt przesuwający się wzdłuż krawędzi FG:  
Jeżeli[ o>2/3, (1 – o_3) F + o_3 G]
Punkt przesuwający się wzdłuż krawędzi HG:  
Jeżeli[ o>2/3, (1 – o_3) H + o_3 G]
Po wstawieniu w/w punktów ustalamy wartość suwaka z przedziału (0, ⅓) 

i rysujemy trójkąt. Potem wybieramy wartość suwaka większą niż ⅓ a mniejszą 
niż ⅔ i rysujemy sześciokąt. Wreszcie zmieniamy wartość na większą niż ⅔ i ry-
sujemy drugi trójkąt. Właściwości tych trzech wielokątów (kolor, grubość linii 
i wypełnienie) muszą być identyczne.

Zrzut ekranu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Instrukcja

Lp. Ikona 
narzędzia Opis

1 Otwórz plik 3D_zorzec.ggb i zapisz go pod nazwą  
przekroje_szescianu.ggb

2 Ukryj wektory u, v i w

3 Wstaw punkt G mniej więcej w środku wolnego obszaru rysowania

4 Włącz widok arkusz poleceniem Widok/Widok arkusza

5 Uruchom polecenie Opcje/Etykietowanie/Tylko nowe punkty

6

Wpisz w odpowiednich komórkach arkusza wartości jak  
w poniższej tabeli.

7
W komórce D1 wpisz formułę G + A1 u + B1 v + C1 w i sko-
piuj ją, chwytając za prawy dolny róg komórki do komórek od 
D2 do D8

8 Za pomocą narzędzia Odcinek3D narysuj krawędź D1D2, 
klikając kolejno punkty D1, D2, D5, D3

9 Za pomocą narzędzia Odcinek3D narysuj krawędź D1D3, 
klikając kolejno punkty D1, D3, D2, D5

10 Za pomocą narzędzia Odcinek3D narysuj krawędź D1D5, 
klikając kolejno punkty D1, D5, D3, D2

11 Za pomocą narzędzia Odcinek3D narysuj krawędź D2D4, 
klikając kolejno punkty D2, D4, D6, D1

12 Za pomocą narzędzia Odcinek3D narysuj krawędź D2D6, 
klikając kolejno punkty D2, D6, D1, D4

13 Za pomocą narzędzia Odcinek3D narysuj krawędź D3D4, 
klikając kolejno punkty D3, D4, D1, D7

14 Za pomocą narzędzia Odcinek3D narysuj krawędź D3D7, 
klikając kolejno punkty D3, D7, D4, D1

15 Za pomocą narzędzia Odcinek3D narysuj krawędź D4D8, 
klikając kolejno punkty D4, D8, D2, D3
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16 Za pomocą narzędzia Odcinek3D narysuj krawędź D5D6, 
klikając kolejno punkty D5, D6, D7, D1

17 Za pomocą narzędzia Odcinek3D narysuj krawędź D5D7, 
klikając kolejno punkty D5, D7, D1, D6

18 Za pomocą narzędzia Odcinek3D narysuj krawędź D6D8, 
klikając kolejno punkty D6, D8, D5, D2

19 Za pomocą narzędzia Odcinek3D narysuj krawędź D7D8, 
klikając kolejno punkty D7, D8, D3, D5

20 Wstaw suwak o następujących właściwościach: minimum – 0, 
maksimum – 1, krok – 0.01, szerokość – 150

21 W polu wprowadzania wpisz formułę:  
o_1 = Jeżeli[ o <= 1/3, 3 o, 1]

22 W polu wprowadzania wpisz formułę:  
o_2 = Jeżeli[ o > 1/3, Jeżeli[ o <= 2/3, 3 (o – 1/3), 1], 0]

23 W polu wprowadzania wpisz formułę:  
o_3 = Jeżeli[ o > 2/3, 3 (o – 2/3), 0]

24 W polu wprowadzania wpisz formułę:  
Jeżeli[ o <= 1/3, (1 – o_1) D1 + o_1 D2]

25 W polu wprowadzania wpisz formułę:  
Jeżeli[ o <= 1/3, (1 – o_1) D1 + o_1 D3]

26 W polu wprowadzania wpisz formułę:  
Jeżeli[ o <= 1/3, (1 – o_1) D1 + o_1 D5]

27 Ustaw wartość suwaka  o z przedziału (0,⅓)

28 Narysuj trójkąt JIH

29 Ukryj punkty H, I, J

30 Ustaw wartość suwaka  o z przedziału (⅓,⅔)

31 W polu wprowadzania wpisz formułę:  
Jeżeli[ (o>1/3) ∧ (o<=2/3), (1 – o_2) D3 + o_2 D4]

32 W polu wprowadzania wpisz formułę:  
Jeżeli[ (o>1/3) ∧ (o<=2/3), (1 – o_2) D3 + o_2 D7]

33 W polu wprowadzania wpisz formułę:  
Jeżeli[ (o>1/3) ∧ (o<=2/3), (1 – o_2) D5 + o_2 D7]

34 W polu wprowadzania wpisz formułę:  
Jeżeli[ (o>1/3) ∧ (o<=2/3), (1 – o_2) D5 + o_2 D6]

35 W polu wprowadzania wpisz formułę:  
Jeżeli[ (o>1/3) ∧ (o<=2/3), (1 – o_2) D2 + o_2 D6]

36 W polu wprowadzania wpisz formułę:  
Jeżeli[ (o>1/3) ∧ (o<=2/3), (1 – o_2) D2 + o_2 D4]

37 Narysuj sześciokąt LKPONM

38 Ukryj punkty L, K, P, O, N, M

39 Ustaw wartość suwaka o na większą niż ⅔

40 W polu wprowadzania wpisz formułę:  
Jeżeli[ o > 2/3, (1 – o_3) D4 + o_3 D8]
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41 W polu wprowadzania wpisz formułę:  
Jeżeli[ o > 2/3, (1 – o_3) D6 + o_3 D8]

42 W polu wprowadzania wpisz formułę:  
Jeżeli[ o > 2/3, (1 – o_3) D7 + o_3 D8]

43 Narysuj trójkąt RSQ

44 Ukryj punkty G, R, S, Q, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8

45 Zapisz plik

Podsumowanie

Analiza liczby wejść na stronę GeoGebry wskazuje, że z tego darmowego 
programu częściej korzystają mieszkańcy krajów powszechnie uważanych za bo-
gate. Na przykład w ciągu ostatniego miesiąca liczba wejść w Niemczech wyniosła 
prawie 81 tys., podczas gdy w Polsce było ich 10,5 tys. Pocieszającym dla Podkar-
pacia jest fakt, że wśród polskich miast Rzeszów znajduje się na 6 miejscu.

We wrześniu br. w Warszawie miała miejsce I Ogólnopolska Konferencja 
GeoGebry. Organizatorem było Warszawskie Centrum GeoGebry – wspólna 
inicjatywa Instytutu SPIK Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie 
i zrzeszającego nauczycieli Stowarzyszenia ROSE. W konferencji brało udział 
blisko 200 nauczycieli z różnych typów szkół. Jednym z celów konferencji była 
popularyzacja GeoGebry poprzez wykłady, prezentacje i szkolenia. Cieszę się, 
że mogę dołączyć do tych działań dzięki powyższemu artykułowi. GeoGebra  
i podobne jej programy warte są szerokiej popularyzacji w naszych szkołach.

Jerzy Mil jest nauczycielem w Zespole Szkół w Radymnie.
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Wprowadzenie
„Mając na uwadze rosnącą popularność urządzeń mobilnych (…) udostępnili-

śmy nową wersję strony przygotowaną specjalnie dla nich (…). Mamy nadzieję, że 
teraz przeglądanie jej zawartości na telefonach komórkowych i smartphonach będzie 
jeszcze łatwiejsze”1. To tylko jeden z przykładów, gdy jedna z wielu firm, która w In-
ternecie publikuje informacje o swojej działalności, zauważa, że w ostatnich czasach 
w Polsce pojawiło się duże zainteresowanie mobilnym Internetem2 i nie poprzestaje 
tylko na wersji strony WWW dla użytkownika komputera czy laptopa, ale wychodzi 
także naprzeciw użytkownikom urządzeń mobilnych. Duże zainteresowanie mobil-
nym Internetem (w Polsce i na świecie) to nie tylko korzystanie z dostępu do stron 
WWW poprzez urządzenia mobilne, ale też i tworzenie witryn przeznaczonych na 
tego typu urządzenia. Zauważalna jest rosnąca ilość mobilnych stron dostępnych 
w Internecie. Związane to jest z faktem, że mobilny Internet ma spory potencjał 
– po pierwsze jest dostępny wszędzie tam, gdzie jest człowiek z np. telefonem ko-
mórkowym, a po drugie – ilość urządzeń przenośnych, przede wszystkim telefonów 
komórkowych oraz palmtopów jest dużo większa niż komputerów3. 

Tworzenie witryn internetowych dla urządzeń mobilnych 

Tworzenie witryn internetowych dla urządzeń mobilnych pod względem 
aspektów technologicznych nie różni się od procesu budowy tradycyjnych stron 
WWW. Jednak ze względu choćby tylko na rozmiary urządzeń mobilnych, przy-
gotowując strony dla tego typu urządzeń, należy uwzględnić szereg zasad i reguł, 
które charakteryzują dobrze wykonany, dostępny i przyjazny dla mobilnego 
odbiorcy projekt4. Owe zasady i reguły można znaleźć w wielu źródłach5. 
1 AQS s.c. - pomiary akustyczne, http://wwww.aqs.com.pl/, dostęp: 15.11.2010 r.
2 T. Nowakowski, 5 przykazań mobilnej witryny, http://www.tomasznowakowski.pl/

download/piec-przykazan-mobilnej-witryny.pdf, dostęp: 15.11.2010 r. 
3 Ibidem.
4 W. Kocjan, Strona WWW w komórce. Tworzenie serwisów mobilnych, http://www.

webmobile.pl/telefony-komorkowe-przyszloscia-internetu/, dostęp: 15.11. 2010 r. 
5 Por. np.: T. Nowakowski, op.cit., W. Kocjan, op. cit., G.R. Frederick, R. Lal, Projektowanie 

Mariusz Trojnar

Internetowe generatory stron 
na urządzenia mobilne
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W niniejszym artykule podane zostaną tylko pewne podstawowe, ogólne 
zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę na etapie przygotowywania serwisu 
internetowego dla urządzeń mobilnych. Chodzi przede wszystkim o ograniczenia, 
które niosą ze sobą: 

1. Małe rozmiary wyświetlaczy urządzeń. Przygotowywany serwis musi 
być przetestowany na różnych urządzeniach przenośnych – serwis nie będzie bo-
wiem wyglądał identycznie na każdym urządzeniu (pomocne są tutaj symulatory 
przeglądarek i urządzeń mobilnych dostępne w Internecie). Konieczne staje się 
także przygotowanie odpowiednio mniejszych rozmiarów fotografii lub grafik, 
które będą opublikowane w tworzonym serwisie, tak by mieściły się w całości na 
wyświetlaczu. Ponieważ użytkownik, wchodząc na określoną stronę z urządzenia 
mobilnego, zazwyczaj szuka konkretnej usługi lub informacji (nie zajmuje się 
swobodnym surfowaniem po Internecie), mobilna strona powinna być pozba-
wiona zbędnych elementów6. Serwis zatem musi zawierać jedynie najważniejsze 
(najbardziej aktualne) dane z określonej tematyki. Powinny być one odpowiednio 
ułożone w całej witrynie, by czytelnik strony szybko i prosto mógł odnaleźć treści, 
które są dla niego najistotniejsze – pozostałe  znajdzie w wolnym czasie, pracując 
z laptopem lub stacjonarnym komputerem i ekranem o zwykłych rozmiarach.

2. Wysokie ceny za połączenie z Internetem i niekiedy wolne pobieranie 
danych. Z tego względu strony wchodzące w skład mobilnego serwisu muszą 
być stosunkowo „lekkie”, by szybciej były wczytywane. Istotną kwestią staje się 
więc nie tylko rozmiar, ale i odpowiednia „waga” (w kB) elementów graficznych 
istniejących na stronach. Te zawierające dużą liczbę „ciężkich” (długo wczytujących 
się) elementów graficznych będą zniechęcać do ponownej wizyty ze względu na 
duże obciążenie finansowe dla jego czytelników. Można też oczywiście całkowi-
cie zrezygnować z grafik, mając na uwadze to, że nie zawsze użytkownik używa 
szybkiego i taniego dostępu do Internetu, a także i to, że tak naprawdę może 
potrzebować tylko szybko znalezionych, krótkich informacji na określony temat, 
np.: godziny odjazdu pociągu do danej miejscowości, godziny rozpoczęcia seansu 
w kinie czy też ceny jakiegoś produktu itp. 

3. Ograniczona możliwość nawigacji strony. Konieczne staje się zastoso-
wanie stosunkowo prostego, przyjaznego dla użytkownika systemu nawigacji, 
pozwalającego na łatwe i szybkie docieranie do interesujących czytelnika in-
formacji. Można to np. uczynić poprzez zastosowanie w wielu miejscach danej 
strony odnośników (linków) do innych części tej strony (jeżeli taka strona jest 
dość „długa”), albo też wielu linków do innych części całego serwisu. Jeżeli strony 

witryn internetowych dla urządzeń mobilnych, Wydawnictwo HELION, 2010, Projektowanie 
stron mobilnych, http://internetmaker.pl/artykul/6376,1,projektowanie_mobilnych_stron, 
dostęp: 15.11.2010 r. 

6 Trendy i przykłady stron mobilnych, http://www.cms.rk.edu.pl/w/p/trendy-i-przyklady-stron-
mobilnych/, dostęp: 15.11.2010 r. 
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mają zawierać dużo ważnych treści, z których trudno zrezygnować, warto rozważyć 
podzielenie jakiejś „długiej” strony na kilka mniejszych, „krótszych”.

Generatory stron mobilnych dostępne w Internecie 

Tworzenie stron internetowych na urządzenia mobilne nie musi wiązać się 
ze znajomością języków programowania. Okazuje się, że są miejsca w Internecie7, 
w których – korzystając z gotowych generatorów – w stosunkowo prosty sposób 
można przygotować mobilny serwis. Poniżej opisano krótko cztery internetowe 
generatory; za ich pomocą autor artykułu przygotował strony (ich postacie częś-
ciowo przedstawione są na rys. 1–5).

Jednym z bardzo ciekawych generatorów stron mobilnych jest, oferujący 
duże możliwości, generator dostępny w serwisie UBIK.com8. Po założeniu kon-
ta w serwisie, a następnie po zalogowaniu się do niego, chcąc stworzyć własną 
stronę, wybieramy jeden z gotowych szablonów (do dyspozycji mamy ich aż 
33); w późniejszym etapie wypełnimy go własnymi treściami i grafikami. Jeżeli 
dodamy, że wybrany szablon może się składać z 18 stron tworzących serwis, przy 
czym każda ze stron posiada inną postać (różnice tkwią w różnym ułożeniu ele-
mentów tekstowych i graficznych), to możliwości tego generatora są bardzo duże 
(a jest to generator nieodpłatny). Praca nad przygotowaniem serwisu odbywa się 
intuicyjnie i nie powinna być czymś kłopotliwym nawet dla osób początkujących, 
stawiających pierwsze kroki w dziedzinie tworzenia stron internetowych. Główne 
okno pracy nad serwisem (rys. 1) składa się z trzech części: 

7 UBIK.com, http://www.ubik.net/, dostęp: 15.11.2010 r., Mob.pl – mobilna strona 
Internetu, http://www.mob.pl/, dostęp: 15.11.2010 r., Freemobiz: Create your own free 
mobile website, http://www.freemobiz.com/, dostęp: 15.11.2010 r., mobiSiteGalore, 
http://mobisitegalore.com/, dostęp: 15.11.2010 r. 

8 Por.: op. cit. (UBIK.com, http://www.ubik.net/, dostęp: 15.11.2010 r.). 

Rys. 1. Przykład tworzenia mobilnej 
strony w oparciu o serwis www.ubik.net

Mariusz TroJnar, Internetowe Generatory stron...
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Strony – stanowiącej podgląd stron wchodzących w skład przygotowywa-
nego serwisu (lewa część okna na rys. 1), 
Edycji Strony – stanowiącej podgląd i stwarzającej zarazem możliwości 
edycyjne poszczególnych części wybranej strony serwisu (środkowa część 
okna na rys. 1), 
Podglądu – umożliwiającej podgląd opracowywanej strony na jednym z 6 
różnych do wyboru symulatorów telefonu komórkowego (prawa część 
okna na rys. 1).

Po skończonej pracy w prosty sposób można opublikować przygotowaną wi-
trynę pod adresem: http://nazwa.ubik.net/, przy czym nazwa to dowolny, podany 
przez autora strony ciąg literowy. W późniejszym czasie można oczywiście dowol-
nie zmieniać opublikowane treści (oczywiście po zalogowaniu w serwisie).

Rys. 2. Przykład tworzenia mobilnej strony w oparciu o serwis www.mob.pl 

Innym przykładem generatora stron mobilnych jest generator na stronie 
mob.pl9  (rys. 2). W pierwszym etapie pracy nad przygotowywanym serwisem (po 
założeniu konta na stronie i zalogowaniu się do niego) następuje wybór rodzaju 
witryny – czy ma być „prywatna”, czy też „firmowa”; od tego wyboru zależy ogólna 
postać całego serwisu – każda opcja posiada bowiem inne możliwości (funkcje, 
szablony, formularze itp.). To wiąże się także z kosztami ‒ więcej możliwości ser-
wisu pociąga za sobą opłaty… Po wpisaniu nazwy serwisu (wyświetlany będzie 
pod adresem: http://blog.mob.pl/nazwa/, przy czym nazwa to dowolny, podany 
przez autora strony ciąg literowy), wskazujemy kategorię w katalogu stron na 
mob.pl i wybieramy jeden z kilkunastu szablonów serwisu, który później zostanie 
zapełniony przygotowanymi przez twórcę serwisu treściami.
9 Por.: op. cit. (Mob.pl – mobilna strona Internetu, http://www.mob.pl/). 

•

•

•
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Nieodpłatnym, ale bardzo ubogim (gdy chodzi o funkcjonalność) generato-
rem stron mobilnych jest narzędzie na stronie www.freemobiz.com10. Mamy tu 
bowiem do dyspozycji serwis, który może się składać jedynie z trzech podstron. Do 
wyboru jest jeden z 6 różnych szablonów serwisu, i – podobnie jak w przypadku 
generatorów ze stron UBIK.com i Mob.pl – w trakcie pracy cały czas dostępna jest 
symulacja wyglądu tworzonej strony w telefonie (rys. 3). Ułatwia to dokonywanie 
na bieżąco korekty wyglądu tworzonej strony czy też całego serwisu. Przygotowany 
serwis można obejrzeć pod adresem: http://www.freemobiz.com/nazwa/, przy 
czym nazwa to dowolny, podany przez autora serwisu ciąg literowy. 

Rys. 3. Przykład tworzenia mobilnej strony w oparciu o serwis www.freemobiz.com

Rys. 4. Przykład tworzenia mobilnej strony w oparciu o serwis mobisitegalore.com

10 Por.: op. cit. (Freemobiz: Create your own free mobile website, http://www.freemobiz.com/). 

Mariusz TroJnar, Internetowe Generatory stron...
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Prostym i skutecznym, lecz niestety odpłatnym narzędziem, jest genera-
tor dostępny na stronie http://mobisitegalore.com/11. Przygotowanie strony 
(rys. 4), podobnie jak w przypadku wymienionych wyżej generatorów, wymaga 
kilku kroków: wyboru jednego z 24 schematów serwisów, przygotowania tytułu 
bądź logo strony, wpisania tekstów, ustawienia kolorów i fontów, dodania 
podstron i na końcu – publikacji strony. 

Przygotowane za pomocą wymienionych generatorów strony można oczy-
wiście także oglądać przy użyciu zewnętrznych symulatorów – np. na rys. 5. 
pokazano postać dwóch stron uruchomionych w przeglądarce Opera Mini 
Simulator12, bardzo popularnej wśród użytkowników mobilnego Internetu. 
Jak podaje producent, pod koniec 2010 roku Opery Mini używało prawie 
40 mln użytkowników (najwięcej w Rosji i Indiach)13. 

Rys. 5. Podgląd stron mobilnych w Opera Mini Simulator

Podsumowanie

W 2007 roku Vinton G. Cerf, amerykański informatyk „uważany za 
jednego z ojców Internetu”14, stwierdził, że: „to nie komputery, tylko telefony 
komórkowe staną się przyszłością Internetu”15. I choć dzisiaj takie stwierdzenie 
11 mobiSiteGalore, http://mobisitegalore.com/, dostęp: 15.11.2010 r. 
12 Opera Mini Simulator, http://www.opera.com/mobile/demo/, dostęp: 15.11.2010 r. 
13 Opera Mini Simulator – narzędzie obowiązkowe, http://www.mobilizuj.pl/opera-mini-

simulator-narzedzie-obowiazkowe/, dostęp: 15.11.2010 r. 
14 Vinton Gray Cerf, http://pl.wikipedia.org/wiki/Vinton_Gray_Cerf, dostęp: 15.11.2010 r. 
15 T. Wieczorek, Telefony komórkowe przyszłością Internetu, http://www.webmobile.pl/

telefony-komorkowe-przyszloscia-internetu/, dostęp: 15.11.2010 r. 
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wydaje się być nieco na wyrost, to nie da się zaprzeczyć, że możliwości urządzeń 
mobilnych poszerzają się, stopniowo również rośnie liczba osób korzystających 
z zasobów Internetu poprzez urządzenia mobilne. Istnieją więc firmy, a także 
pojedyncze osoby, które decydują się na udostępnianie istotnych (z określonego 
punktu widzenia) treści w Internecie w taki sposób, by korzystali z nich także 
użytkownicy urządzeń mobilnych. Powstają strony mobilne, których przygoto-
wanie jest trudniejsze niż przygotowanie stron w wersjach dla użytkowników 
wyposażonych w komputery z „pełnowymiarowymi” ekranami (trzeba uwzględnić 
kilka istotnych czynników, o których wspomniałem wcześniej). W przypadku 
stron przeznaczonych na urządzenia mobilne istotna jest funkcjonalność, czyli 
takie skondensowanie materiału (tekstu i grafiki), by mobilni użytkownicy 
szybko znajdowali to, co jest dla nich ważne na kolejnym etapie ich wędrowania 
przez życie; zarówno w wymiarze zawodowym, społecznym, jak i w przestrzeni 
prywatnej. Treści publikowane na stronach mogą być związane praktycznie 
z każdą dziedziną, np. z pracą zawodową, biznesem, edukacją, czy też własnymi 
zainteresowaniami. 

W artykule krótko opisałem najważniejsze cechy wybranych generatorów 
stron na urządzenia mobilne. Niech to się stanie dla czytelników zachętą do sa-
modzielnych ćwiczeń – z pożytkiem dla siebie i dla innych, by publikowane na 
stronach treści stawały się pomocą w życiu codziennym. 

dr inż. Mariusz Trojnar  jest pracownikiem Zakładu Podstaw 
Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Mariusz TroJnar, Internetowe Generatory stron...



	 	 felieTon

„To nie jest sprawiedliwe” – mówi 
często wkurzony Mikołajek z wiadomej 
książki. Takie lektury uskuteczniam 
ostatnio około godziny 21 w celach po-
znawczych tudzież towarzyskich. I ma 
chłop rację, komentując w ten sposób 
dramatyczne przypadki życiowe, w któ-
rych uczestniczy w charakterze ducha 
sprawczego jak najbardziej.

Będąc sprawcą pewnych zdarzeń, 
mam również ochotę „wrzasnąć Miko-
łajkiem”, zwłaszcza gdy szczytne i ambit-
ne zamiary pokazują w praktyce drwiące 
oblicze nieporozumienia. Skutki są 
bolesne: owocują pypciem moralnym 
z ogólnoustrojową glątewką i kompo-
nentem psychicznym dotkliwie dającym 
do wiwatu w dzień i w noc. 

Łączenie się w strączki – to ono 
przede wszystkim – bywa bolesne. Naj-
bardziej nawet sensowne projekta z tym 
związane często kończą się Gomb-
rowiczowską „kupą”: pomieszaniem 
z poplątaniem, wieloma pretensjami, 
obrazą boską, wzdrygiem oburze-
nia wobec osobnika, który rzeczone 
okoliczności sprokurował. I słusznie! 
Niech ma. Za swoje! A raczej za zwo-
je. Niedostatecznie rozwinięte! I źle 
wyprofilowane. 

Czytuję otóż z zainteresowaniem 
wielkim blogi tych, którzy mają coś 
ciekawego do powiedzenia o polskiej 
oświacie oraz terenach przyległych. 

I co widzę? Wiele cennych myśli, wiele 
uwag znaczących i po prostu mądrych 
oraz – jeden refren. Wszystkim nam 
grozić mogą różnego rodzaju klęski 
cywilizacyjne, nie licząc moralnych, 
kulturalnych i obyczajowych na sku-
tek podstawowej indolencji. Jest nią 
mocno przerośnięty indywidualizm, 
nieumiejętność współpracy i koopera-
cji, tj. wymiany usług w celu pomno-
żenia dobra wspólnego i efektywnego 
przyrostu różnego rodzaju innych dóbr 
partykularnych. Tylko tak dziś można 
efektywnie pracować i odnosić sukcesy. 
Praca zindywidualizowana jest wartoś-
cią ważną; pod jednym wszakże warun-
kiem: musi być wkomponowana w ciąg 
zaplanowanych działań, które tak czy 
owak znajdą swe spełnienie w zbioro-
wej, a nawet tłumnej, weryfikacji.

Łączyć się w strączki trzeba jed-
nak umieć. Strąk strąkowi nierówny 
a groszki i fasolki bywają różne i cenią to 
sobie.  Chadzanie własnymi ścieżynkami 
sprawia dodatkową przyjemność, niesie 
frajdy wszelakie i satysfakcje widokowo-
globtroterskie łącznie. Poza tym podej-
rzenie, że łączenie w strączki może mieć 
charakter manipulacyjny i autorytarny 
na dodatek, całą ideę czyni wątpliwą 
a nawet podejrzaną co nieco. 

Po co na przykład spotykać się 
całą polonistyczną ekipą na konfe-
rencji wspólnej wszystkich poziomów 
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Jak łączyć się w strączki? I po co?



131

nauczania? Co łączy zawodowo nauczy-
ciela szkoły podstawowej i technikum? 
O czym można porozmawiać, łącząc się 
w myśleniu o tych samych sprawach, 
że o ideach  nie wspomnę? 

Odpowiedź na tak sformułowane 
pytania jest oczywista, prosta i nie-
stresująca: po nico! Każdy poziom ma 
swoją specyfikę, więc spęd liczny ma 
sens wątły i przypomina wiec.

Odpowiedź powyższa mnie jednak 
nie przekonuje; powiem więcej: nie 
przekonywa nawet! W naszym fachu 
powinna istnieć nadrzędna, łączącą całe 
środowisko, idea, moc sprawcza, siła, 
która utrzyma nas razem, da energię 
potrzebną do wzajemnego przyciągania 
się i wspólnego bycia. Inaczej rozpełz-
niemy się jako środowisko po różnych 
miejscach, popadniemy w monadologię 
zupełną i zbanalizujemy wszystko to, co 
winno stanowić naturalny fundament 
naszego zawodowego życia.

Nie myślę tu wcale o synergii, 
choć ją też mam na uwadze. Myślę 
o zawodowej solidarności i solid-
ności, o prawie do bycia razem, 
o obowiązku polonistycznego zaan-
gażowania w sprawy, które istnieją 
nie tylko ze względu na nasz doraźny 
interes, a stanowią o randze naszego 
etosu: tworzą myślową, artystyczną, 
filozoficzną rękojmię tego, co z tru-
dem wykuwamy na co dzień naszymi 
belferskimi działaniami.

Będąc dla siebie, jesteśmy dla in-
nych. Tworzymy standardy i nawyki. 
Ogniskujemy energie, patrzymy na 
siebie i ze sobą rozmawiamy. Daje-
my sobie pochop do prowadzenia 

rozmów istotnych i słuchania siebie. 
Czy to mało? 

Bo nie o autorytaryzm tu cho-
dzi. Przeciwnie – o siłę wynikającą ze 
wzmocnień pozytywnych, o tworzenie 
więzi zaufania i wzajemnego porozu-
mienia. O świadomość bycia w okre-
ślonej wspólnocie, która jest w stanie 
tworzyć wartościowe idee, realizować 
je i pomnażać tym samym potencjał 
dydaktyczny naszego zawodu. 

Tymczasem reagujemy oburze-
niem, jesteśmy wściekli. Jak to? Tak 
mało dziś o mnie?! O czym on gada? 
Na co mi to? Zmarnowałam (-łem) pół 
dnia i pieniądze a tu głodne kawałki mi 
się serwuje! Samem już głodny, o wku-
rzeniu nie wspomnę, bo permanentnie 
mi śledzionę uszkadza. 

Tak nie można. Naprawdę! „Nie 
zjadajmy się. Bo nie zmartwychwsta-
niemy”.

W sercach i umysłach naszych 
uczniów.

Piszę tak, bom winien, a pełen 
szczerych chęci po brzegi. Pora na nowo 
się policzyć, spotkać ze sobą, poświęcić 
wolny czas, choć jest go coraz mniej. 
Popatrzeć, ilu nas jest i przypomnieć 
sobie słowa Andrzeja Waligórskiego: 

Bo jeżeli jesteś i ja jestem,
To dlatego, że stojący na warcie
Polonista znużonym gestem
Kartki książek wertował uparcie
Za kajzera i za Hitlera,
I za cara, i za innych carów paru,
I dlatego właśnie nie umiera
Coś ważnego, co nazywa się Naród.

Powinniśmy o tym pamiętać, 
będąc polonistami. Zwłaszcza dziś. 

Mariusz kalandyk, to lubIę!
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By nasi wychowankowie wiedzieli, jak 
mądrze łączyć w sobie to, co nowo-
czesne, europejskie i światowe z tym, 
co lokalne, regionalne, narodowe. I by 
jednego z drugim nie konfrontować 
w formie bojów spotkaniowych, lecz 
wzmacniać w zbiorze wartości nie-
zbędnych do w pełni świadomego, po 
prostu ludzkiego, istnienia. 

W łamaniu (tekstu, nie kości) 
wyszło, żem leń i mało piszę. Muszę 
dodać drugą puentę. „The pointa” – jak 
mówił Wojciech Młynarski (zwłaszcza 
druga) – to ważna rzecz. Niniejszym 
z prawdziwą przyjemnością to czynię. 
Zwłaszcza że dotknęło mnie jeszcze 
jedno doświadczenie konferencyjne 
i nie powiem – uczyniło, jeśli nie mą-
drzejszym, to przynajmniej bardziej 
świadomym. 

W czem rzecz? Ciągle w tym 
samym: spotkaniach na okoliczność 
polonistycznego rozrachunku. Tą razą 
– tak mówi mój drugi bezpretensjonal-
ny językowo kolega – z maturami. 

Powiedz „matura”, a zobaczysz 
wszystkie mentalne kły odsłonięte po 
dołki dziąsłowe i oczy mówiące: dziś 
zginiesz śmiercią smutną i groteskową. 
Przeżyłem, ale co to za życie! Pełne do-
datkowej glątwy i świadomości własnej 
moralnej nicości. Bo łatwo tak wystąpić 
z krytyką na forum publicznym i mą-
cić, gdy wiadomo wszem i wobec, jak 
bardzo polonistyka szkolna obarczona 
jest przeróżnymi traumami z tą jedną – 
największą. Utratą dawnego szkolnego 
znaczenia, powagi i respektu. A przecież 
jako poloniści straciliśmy dużo więcej: 
poczucie własnej ważności i kulturowej 

niezbędności w kreowaniu oczywistych 
do pewnego czasu kompetencji. Dziś 
jesteśmy mało ważnymi wyrobnikami 
w firmie „Matura i inne szybkie usługi 
krawieckie”. Nauczanie polskiego stało 
się bowiem w przekonaniu wielu z nas 
dzierganiem niezbyt ładnym kordon-
kiem serwetki ni przypiął, ni przyłatał. 
Wielu z nas skwapliwie na to przystało 
i mamy stan przerażającej szarzyzny 
polonistycznego ugoru z nielicznymi 
oazami w tle.

Po co mamy mierzyć coś „na wej-
ściu”, gdy wejście umowne i niepoważ-
nie traktowane (egzamin gimnazjalny) 
a wyjście mało ambitne i naznaczone 
skrajnym cynizmem maturalnie egza-
minacyjnym? Po co mówić o kulturo-
wych kodach kompetencyjnych, gdy 
liczy się 21 punktów, 30% i kwitariusz 
potwierdzający formalność? Po co czy-
tać lektury, gdy egzamin premiuje inne 
style gry w polski?

Zadano mi kilka innych pytań 
w rodzaju… Aaa mniejsza z tym.

Życzę udanych ferii zimowych, 
sanny i hosanny jak ulał. Z poloni-
stycznym…

Nieutulony w żalu Wasz Wesoły 
Sypacz Okruchów. 

Mariusz Kalandyk
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I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
I LO to szkoła należąca do grona najlepszych placówek oświatowych w regionie, posiadająca doświadczoną 

kadrę pedagogiczną i zapewniająca młodzieży bardzo wysoki poziom kształcenia. Historia najstarszej szkoły 
w Sanoku – w 2010 roku obchodziła 130-lecie swojego istnienia – sięga czasów zaborów austriackich. To 
właśnie do tego liceum uczęszczali najwybitniejsi sanoczanie, m.in.: gen. Bronisław Prugar-Ketling, ks. 
prałat Zdzisław Peszkowski, Marian Pankowski, Janusz Szuber, Zdzisław Beksiński, Michał Walczak.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach obowiązkowych oraz fakultatywnych (sześć godzin zajęć w klasie 
drugiej i osiem w klasie trzeciej) z rozszerzonym programem z: biologii, chemii, fizyki; biologii, chemii; 
matematyki, fizyki; matematyki, geografii; języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie; języka pol-
skiego, historii, języka angielskiego; języka polskiego, biologii; historii, wiedzy o społeczeństwie. Liceum 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży i daje możliwość utworzenia innych fakultetów. Zdawalność 
egzaminu dojrzałości utrzymuje się na poziomie 99%. 

Od lat placówka utrzymuje wysoką lokatę w rankingach „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”.  Prawdziwym 
sukcesem było zajęcie pierwszego miejsca w województwie i jednocześnie czternastego w Polsce w roku 
szkolnym 1999/2000. 

Podopieczni placówki godnie reprezentują szkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych – warto 
wspomnieć m.in. o światowych sukcesach Piotra Skrzypczyka, pierwszego brązowego medalisty olimpiady 
z biologii, Pawła Dydio, medalisty z chemii, Pawła Stapińskiego, brązowego medalisty z biologii, a rok 
później – w duecie z Agnieszką Grzyb – srebrnego medalisty następnej edycji tej olimpiady. 

Szkoła może poszczycić się również tytułem Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom; tytułem 
uhonorowali placówkę podkarpacki kurator oświaty Jacek Wojtas i wicewojewoda Małgorzata Chomycz. 
Do zdobycia tego zaszczytnego tytułu przyczynił się Paweł Bondaruk, który w ubiegłym roku szkolnym 
zwyciężył w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, zdobywając pierwszą lokatę.

O wyjątkowości I Liceum Ogólnokształcącego świadczy fakt, że jest to szkoła, która daje niemal nieogra-
niczone możliwości rozwijania uczniowskich talentów, pozwala na sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności, 
a także daje szansę wymiany doświadczeń naukowych, również na arenie międzynarodowej. Od lat szkoła 
uczestniczy w programie FENIKS, który popularyzuje i wspomaga rozwój fizyki. W ramach projektu ucz-
niowie biorą udział w dodatkowych zajęciach w szkole i w laboratorium Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Szkoła posiada także bogatą ofertę propozycji edukacyjnych dla humanistów. Co kilka lat wydawany jest 
tomik wierszy, w którym – dzięki wsparciu Stowarzyszenia Inicjatyw Wychowawczych im. ks. Wiesława 
Siwca – uczniowie prezentują swój dorobek literacki. 

Stowarzyszenie odgrywa szczególną rolę w placówce. Jego celem głównym jest wspomaganie rozwoju 
talentów sanockiej młodzieży. Instytucja wspiera wszelkie inicjatywy uczniów, udziela finansowej pomocy 
tym, którzy jej najbardziej potrzebują oraz zajmuje się działalnością charytatywną na rzecz biednych rodzin. 
Co roku, około 6 grudnia, uczniowie wcielają się w role świętych Mikołajów, którzy całym  orszakiem 
dostarczają upominkowe paczki do domów biednych dzieci z Sanoka i okolic. Na rzecz tej akcji co roku 
organizowany jest Koncert Charytatywny, podczas którego uczniowie mogą zaprezentować na scenie 
swoje umiejętności, talenty czy zainteresowania.

I LO od kilku lat uczestniczy w programie wymiany młodzieży. Co roku szkołę odwiedzają uczniowie 
z francuskiego miasta Chambéry. Dzięki temu sanocka młodzież nawiązuje nowe zagraniczne znajomości, 
szlifuje swoje umiejętności lingwistyczne, a także ma możliwość godnego prezentowania polskiej kultury. 
Obecnie trwają przygotowania do przyjęcia grupy licealistów z Niemiec. 

Szkoła od lat gości studentów w ramach realizacji projektu PEACE – Lekcja Tolerancji, prowadzonego 
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów. Trójka zagranicznych uczniów podczas zajęć lekcyj-
nych umożliwia poznanie kultury swojej ojczyzny. Głównym celem projektu jest rozwijanie zrozumienia 
międzykulturowego wśród młodzieży – szczególnie z małych miast całej Polski.

To szkoła dla każdego. Poznasz w niej wspaniałych i uśmiechniętych nauczycieli, nawiążesz nowe 
przyjaźnie i – co najważniejsze – doświadczysz radości, która być może odmieni Twoje życie na zawsze.

opracował: Krystian Bigos






