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Szanowni Państwo
Jesienny egzemplarz kwartalnika koncentruje się na problematyce szczególnie ważnej: 

specyficznie ludzkiej potrzebie twórczości oraz zagadnieniu pracy z uczniem zdolnym i twór-
czym. Wszak to, czy będziemy w stanie skutecznie odnajdywać talenty i efektywnie tworzyć 
społeczne elity, stanowi warunek sine qua non wiarygodności całego systemu edukacji. 

Wymóg efektywnej pracy z uczniem zdolnym i twórczym staje się w dzisiejszym stanie 
rzeczy: postępującej masowości nauczania oraz związanej z tym groźby edukacyjnej  banalności, 
niemalże Kantowskim „imperatywem kategorycznym”. Nie możemy przecież pozwolić sobie na 
marnotrawienie intelektualnego potencjału; przeciwnie – mamy obowiązek jak najskuteczniej 
tworzyć możliwości wszechstronnego rozwoju tym wszystkim, którzy będą mogli zapewnić 
trwałą pokoleniową wymianę elit: naukowych, inżynieryjnych, artystycznych, a nawet (tak!) 
politycznych. 

Zachęcam Państwa szczególnie do lektury dwóch artykułów z działu W kręgu nowych 
idei. Przeczytacie tu artykuł-przestrogę prof. Kazimierza Ożoga o możliwych złowrogich 
skutkach zdominowania praktyki językowego komunikowania się poprzez kody ograniczone 
oraz artykuł dr. Piotra Majewicza dotyczący „trzeciej drogi” w myśleniu o wychowaniu, tzw. 
„psychologii pozytywnej”.

Dział drugi przynosi kilka istotnych uszczegółowień; zwracam uwagę i na artykuł dr 
Małgorzaty Olczak, i na pozostałe wypowiedzi. Tworzą one kolejną w naszym kwartalniku 
przestrzeń do dyskusji, którą można roboczo zatytułować tak jak wypowiedź Lidii Małobę-
ckiej-Puki: Uczeń twórczy – nadzieja czy problem?

Zapraszam do lektury.
Mariusz Kalandyk



Kwartalnik Edukacyjny 3 (62) jesień 2010 3

w kręgu nowych idei

Kazimierz Ożóg

Kod ograniczony i kod 
rozwinięty wśród uczniów 
w aspekcie ich szans 
edukacyjnych

Ranga sprawnego posługiwania się bogatym językiem ojczystym jest dla 
każdego mieszkańca danego kraju (członka mniejszej lub większej społeczności) 
bezdyskusyjna i ciągle bardzo ważna. Podobnie jest i w przypadku wspólnoty 
polskiej, zaś nasza znajomość języka polskiego ma różne wymiary: narodowy 
(patriotyczny), edukacyjny, socjalny, zawodowy, kulturalny. Język organizuje 
sposób widzenia świata przez członków grupy, ale i grupa jako wspólnota komu-
nikacyjna oddziałuje na język przez swoje kategorie (zorganizowanie) polityczne, 
ekonomiczne, kulturowe czy religijne. Wielki wpływ na język ma także kultura 
materialna danej zbiorowości. Zatem związki między językiem a wspólnotą są 
zawsze mocne i dwustronne. Porównajmy ciekawe zdanie Jerzego Bartmińskiego: 
„W kulturze – rozumianej jako wieloaspektowa całość obejmująca normy, wzory 
i wartości oraz czynności, które są ich realizacją, a także wytwory tych czynno-
ści – język funkcjonuje jako podstawa konsolidacji i wyodrębniania wspólnot 
ludzkich, jako czynnik modelujący obraz świata i programujący zachowania 
społeczne, jako narzędzie utrwalania i przekazywania kultury”1. Jeśli język swoiście 
organizuje świat i jest głównym narzędziem tworzenia i przekazywania kultury, 
wiedzy i cywilizacji, to nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się nim 
przez członków wspólnoty staje się główną sprawą edukacyjną. Od tego bowiem, 
jakiego młodzi Polacy wyuczą się języka, będzie zależał nie tylko ich osobisty 
rozwój, ale i rozwój całej kultury narodu.

Językoznawstwo ostatnich trzydziestu lat coraz częściej zwraca się ku bada-
niom funkcjonowania systemu językowego w wielkich i małych grupach społecz-
nych. Każdy język, prócz tego, że jest podstawowym środkiem porozumiewania 
się członków danej społeczności i przekazywania informacji o rzeczywistości 

1 J. Bartmiński, Konwersatorium Język a kultura. Projekt badawczy, [w:] Język a kultura, t. 1, 
J. Bartmiński, J. Anusiewicz (red.), Warszawa 1988, s. 7–8.
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Kazimierz Ożóg

(wiedzy), ma także inne bardzo ważne funkcje, z których istotną jest 
funkcja socjalna, polegająca na tym, że język wyróżnia daną grupę, iden-
tyfikuje jej członków i spaja daną społeczność. Język jest dla wielu grup 
społecznych pierwszorzędnym, nacechowanym aksjologicznie elementem 
identyfikacyjnym, wyrażającym grupowy sposób widzenia i wartościowania 
rzeczywistości2.

 W refleksji nad językiem współczesnej młodzieży powołuję się na 
koncepcję kodu ograniczonego, który stoi w opozycji do kodu rozwinię-
tego. Koncepcję tę rozwijał angielski uczony Basile Bernstein3. Głównym 
założeniem moich rozważań jest to, że współczesna sytuacja społeczna 
(duże bezrobocie) i tendencje kultury masowej (popularnej) są przyczyną 
ubożenia języka wielu młodych i starszych Polaków, często cofania się tych 
umiejętności, które wypracowała szkoła, i rozprzestrzeniania się wśród 
młodzieży kodu ograniczonego. Cechą tego kodu jest ubóstwo środków 
językowych, ich prymitywizacja, brutalizacja, duża emocjonalność, na-
stawienie na postawę mieć, nieporadność w wyrażaniu uczuć czy przeżyć 
wewnętrznych, częste używanie słownictwa erotycznego, ujmowanie 
wydarzeń w sposób konkretny, trudności w operowaniu słownictwem 
abstrakcyjnym.

Początek polskich przemian z roku 1989 wyznaczył także i dla języka 
polskiego bardzo ważną cezurę w jego rozwoju. Język polski przeżywa 
ostatnio razem z narodem historyczny przełom, swoisty okres „burzy 
i naporu”. Jesteśmy świadkami zmian, które – według moich badań – są 
największymi przeobrażeniami polszczyzny w jej dziejach. Nowa sytuacja 
języka polskiego jest w głównej mierze wywołana przez zmiany polityczne, 
społeczne i gospodarcze w naszym kraju. Ostatnio potężnie oddziałują 
czynniki kulturowe związane z kulturą konsumpcyjną i szybkim rozwojem 
środków masowego przekazu. W ciągu tych dwudziestu lat, jakie upłynęły 
od roku 1989, radykalnie zmieniła się polszczyzna wielu grup społecznych, 
zwłaszcza młodzieży.

Język współczesnej młodzieży wyróżniany jest na podstawie oczywi-
stego kryterium, jakim jest wiek mówiących. Wydzielona w ten sposób 
odmiana języka polskiego język młodzieży jest zjawiskiem bardzo niejed-
norodnym. Należy tutaj raczej mówić o różnych sposobach mówienia ludzi 
młodych. Od razu należy wyróżnić odmianę nieoficjalną tego języka, kiedy 
młodzi rozmawiają ze sobą, oraz odmianę oficjalną, używaną w kontaktach 
oficjalnych, sformalizowanych, np. w szkole czy w rozmowie ze starszymi. 

2 S. Grabias, Język w zachowaniach społecznych, Lublin 1977.
3 Por.: B. Bernstein, Socjolingwistyka a społeczne problemy kształcenia, [w:] Język 

i społeczeństwo, M. Głowiński (red.), Warszawa 1980, s. 83–119.
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Kod ograniczony i kod rozwinięty...

Moje badania pokazują, że bardzo rozbudowała się współcześnie odmiana 
nieoficjalna, która jest językiem środowiskowym ludzi młodych. Gorzej 
jest z odmianą oficjalną.

B. Bernstein, wprowadzając do socjolingwistyki opozycję kod rozwinię-
ty – kod ograniczony, opierał się z jednej strony na analizie języka młodzieży 
przedmieść wielkich miast angielskich, z drugiej zaś na analizie języka ucz-
niów kończących ekskluzywne szkoły. Opozycja ta dobrze przystaje – moim 
zdaniem – do językowej sytuacji znacznej części współczesnej młodzieży 
polskiej, a obszar kodu ograniczonego bardzo się poszerzył. Dzisiaj w Polsce 
sprzyja temu rozszerzaniu splot różnorodnych czynników, a najważniejsze 
z nich to: poszerzenie marginesu ubóstwa wielu polskich rodzin wywołane 
postępującym bezrobociem, co z kolei powoduje brak możliwości kształce-
nia, przy równoczesnym nadmiernym korzystaniu z bardzo płaskiej i mało 
wartościowej, rządzącej się prawami komercji, kultury popularnej, rozwój 
„kultury” obrazu i jej przewaga nad kulturą czytania. Jako naród coraz 
mniej czytamy tekstów literackich. Według niektórych badaczy staliśmy się 
„kulturą postliteracką”4. Wielu młodych ludzi posługuje się obecnie bardzo 
prymitywną odmianą języka, zredukowaną formą porozumiewania się, 
skupiającą się przede wszystkim na sprawach codziennych, konkretnych, 
zwykle konsumpcyjnych i medialnych. Widać to wyraźnie w szkole, a na-
wet na wyższych uczelniach. Młodzi ludzie mają coraz większe kłopoty ze 
sformułowaniem rozbudowanej, precyzyjnej wypowiedzi ustnej, a zwłaszcza 
pisemnej. Gwałtownie zanika przymiotnik, który jest zawsze miarą dobrego 
opanowania języka literackiego (polszczyzny ogólnej), zastępowany przez 
słowa wytrychy, wyrazy bardzo pojemne znaczeniowo, typu: spoko, super, 
ekstra, zawalisty, fajny, odlotowy, cool. Te negatywne zjawiska pogłębiają 
się i stają się niebezpieczne dla narodowej edukacji.

 Odmiana nieoficjalna języka młodzieży nosi według moich badań 
wszelkie znamiona kodu ograniczonego. Jest ona bardzo oddalona od języka 
literackiego. Ma to niewątpliwy związek z kilkoma czynnikami:

 z modą na bylejakość mówienia, luz językowy, luz w zachowaniu 
się5;
 z postawami wobec życia i systemem wartości współczesnej mło-
dzieży – są to często obserwowane postawy sprzeciwu wobec świata 
starszych, kontestacji, nadmiernego eksponowania swojej wolności, 
hedonizmu, seksizmu, szukania ciągłych podniet i nieustannej 
zabawy;

4 Por.: A. Skudrzyk, Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie 
funkcjonalnym, Katowice 2005.

5 Por.: W. Kajtoch, Odlotowe bez dwóch zdań! Kultura języka stylu perswazji w czasopiśmie 
dla młodzieży, „Zeszyty Prasoznawcze”, nr 3–4, 1999, s. 159–169.

a)

b)
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 z tendencjami do emocjonalizacji przeżyć;
 z wygodnictwem młodzieży i ogólną niechęcią do wysiłku, z uprasz-
czaniem wielu spraw i częstą biernością intelektualną;
 wreszcie z potężnym wpływem środków masowego przekazu.

Kod ograniczony hamuje rozwój intelektualny młodzieży, negatywnie 
wpływa na jej szanse edukacyjne. Cechą tego kodu jest ubóstwo środków 
językowych, ich brutalizacja, duża emocjonalność, prymitywizm wyrażania, 
nastawienie na konkret i na rzeczy materialne, nieporadność w wyrażaniu uczuć 
czy głębszych przeżyć, częste używanie wulgaryzmów i słownictwa erotycznego, 
ujmowanie wydarzeń w sposób konkretny, trudności w operowaniu słowni-
ctwem abstrakcyjnym, ujmowanie wydarzeń z perspektywy teraźniejszości.

Kod ograniczony wzmacniany jest przez polszczyznę konsumpcyjną 
z reklam, filmów, kolorowych czasopism, wideoklipów, młodzieżowych 
kanałów telewizyjnych. Elementy tego sposobu porozumiewania się 
upowszechniają komunikaty esemesowe6 i teksty mailowe. Kod ten 
ugruntowuje małe szanse najpierw edukacyjne, a potem zawodowe ludzi 
młodych. Sprawny, bogaty język ojczysty jest zawsze podstawą myślenia 
o różnych domenach rzeczywistości i zdobywania każdej wiedzy, uczenia 
się każdego przedmiotu. Także i języków obcych uczymy się na bazie 
języka polskiego, przyswajając sobie elementy obcej gramatyki w pozycji 
do gramatyki polskiej, tłumacząc polskimi znaczeniami obce leksemy. 
Bez dobrej znajomości polszczyzny niemożliwe jest dobre posługiwanie 
się językiem obcym.

Fundamentem rozwoju ucznia jest dobre posługiwanie się kodem 
rozwiniętym. Jest to język polski w całym bogactwie słownictwa, stylów, 
odmian, aktów mowy, odniesień intertekstualnych, powiązań z szeroko 
pojmowaną kulturą. 

Jest to język mocno powiązany z kulturą wysoką – cel wysiłków edu-
kacyjnych każdej szkoły. W moich badaniach przyjmuję, że kod rozwinięty 
jest wynikiem dominowania w jednostce postawy być nad postawą mieć, 
nastawienia na głębokie przeżywanie swojego istnienia, wyjścia do drugiego 
człowieka, poszukiwania sensu życia, zainteresowania przyrodą, sztuką, 
literaturą, filozofią itd. Płaszczyzna językowa tego sposobu komunikowania 
się i zdobywania wiedzy jest wzmacniana przez literaturę piękną, teatr, 
ambitne teksty współczesnej kultury popularnej, działalność społeczną 
czy związaną z życiem Kościoła. Kod rozwinięty, który bardzo zwiększa 
szanse edukacyjne młodego człowieka (często jest głównym źródłem jego 
kreatywności), charakteryzuje się następującymi cechami: bogactwem 
6 Por.: E. Wolańska, Szybko Mobilnie Skrótowo. Czyli właściwości komunikacyjne, tekstowe 

i stylistyczne krótkiej wiadomości tekstowej, Warszawa 2006.

c)
d)

e)
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słownictwa, które może ujmować zjawiska otaczającego świata na różnych 
płaszczyznach konkretu i abstrakcji, stosowaniem subtelnych rozróżnień 
słownych, stosowaniem przymiotnika, wydobywaniem różnych elementów 
znaczeniowych, zróżnicowaniem składniowym, wielką różnorodnością ga-
tunków mowy. Młody człowiek mający kod rozwinięty wyraża z łatwością 
głębsze uczucia i nazywa wielkie wartości, szczególnie moralne, potrafi ujmować 
wydarzenia z różnych punktów widzenia, prowadzi dobrą narrację, posiada 
znajomość idiomów i skrzydlatych słów, zdaje sobie sprawę z uwarunkowań 
pragmatycznojęzykowych, różnych gatunków i aktów mowy.

W kształceniu humanistycznym i każdym innym sprawny i bogaty 
język ucznia – w moim rozumieniu właśnie kod rozwinięty – stano-
wi pierwszorzędny czynnik warunkujący rozwój młodego człowieka 
i zwiększenie jego szans edukacyjnych. Jednak już dzisiaj zaczyna się 
rysować nowe wielkie wyzwanie edukacyjne, które powoli odsuwa język 
jako główny kod kultury na drugi plan. Są to wielkie rezultaty rewolucji 
technologicznej w komunikacji społecznej i medialnej. Kultura Zachodu 
kształtowana przez pisaną odmianę języka, a więc głównie przez pismo 
i druk, gwałtownie przemienia się w kulturę multimedialną głównie 
z powodu rozwoju komputerów, Internetu oraz dzięki hipertekstowi. Tu 
już pismo miesza się z obrazem i dźwiękiem. Jeszcze uczymy ze wszystkich 
sił kodu rozwiniętego, ale multimedialność zaczyna go odsuwać na drugi 
plan. W moich przewidywaniach zakładam, że dyskurs oficjalny (różnego 
rodzaju) będzie za dwa, trzy dziesiątki lat zdominowany przez multimedial-
ność z odsunięciem języka na dalsze miejsce. To, co pierwsze w kulturze 
od ponad dwóch tysięcy lat, zostanie odsunięte. Szkoła zatem musi już 
dziś przygotować się na nową naukę multimedialności, bo ona będzie 
decydować w dyskursach oficjalnych, a więc i w dyskursie edukacyjnym, 
o szansach młodego człowieka. Przewiduję więc swoiste napięcie, dziwną 
schizofrenię zachowań komunikacyjnych przyszłych Polaków: język polski 
zostaje jako kod ograniczony w kontaktach potocznych, natomiast do 
nauki, przyswajania wiedzy, komunikacji oficjalnej będzie używany nowy 
kod multimedialny, swoista hybryda mowy, obrazu i dźwięku. Jednak 
ciągle język jest na głównej linii zdobywania świata i przekazywania o nim 
wiedzy. Rozszerzajmy znajomość kodu rozwiniętego!

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 

Kod ograniczony i kod rozwinięty...
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W kierunku charakteru 
pozytywnego, czyli 
wychowawcze implikacje 
psychologii pozytywnej

Cele wychowania oraz ich determinanty

Pedagogika współczesna posiada wiele różnorodnych teorii i nurtów, 
które często bywają zakotwiczone w odrębnych koncepcjach filozoficznych. 
Można powiedzieć, że pedagogika jest zakorzeniona w filozofii wychowania 
i między innymi dzięki temu jest nauką, a nie ideologią. W zakresie filozofii 
wychowania, to głównie antropologia i aksjologia stanowią podstawę na-
uki o wychowaniu. Pierwszy z wymienionych działów filozofii umożliwia 
wybór określonej koncepcji człowieka; można tu wskazać antropologie 
teistyczne oraz ateistyczne, jak również personalistyczne i kulturalistyczne1. 
Wybór każdej z nich będzie implikował określone cechy opartej na nich 
teorii wychowania. Stanowić będzie swego rodzaju bazę dla poszczegól-
nych jej komponentów. Na przykład przyjęcie personalistycznej filozofii 
wychowania zakłada trójczłonową sekwencję2: (1) wychowanie personalne 
Ja-człowieka jako osoby ludzkiej, (2) wychowanie społeczne Ja-człowie-
ka jako istoty społecznej, (3) wychowanie państwowe Ja-człowieka jako 
obywatela. W pierwszym przypadku wychowanie personalne polega na 
wydobywaniu naturalnych oraz intelektualnych cnót naturalnych, których 
nie należy mylić z cechami uwarunkowanymi kulturowo. Natomiast wy-
chowanie społeczne sprowadza się do kulturowego kształtowania postaw 
prospołecznych, a z kolei wychowanie państwowe polega na doktrynalnym 
urabianiu postaw propaństwowych. Podsumowując, można stwierdzić, że 
wymieniona trójczłonowa sekwencja wychowania opracowana na gruncie 
1 A. Szołtysek, Nieokreślony podmiot wychowania: pytanie o filozofię człowieka, [w:] 

Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, F. Adamski (red.), 
Kraków 1999.

2 Ibidem, s. 29.
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W kierunku charakteru pozytywnego...

personalistycznej filozofii wychowania ma charakter hierarchiczny, zatem 
cała konstrukcja wspiera się na wychowaniu Ja-człowieka według prawa 
naturalnego. 

Przedstawione powyżej, dla przykładu, implikacje antropologii dla 
pedagogiki jako nauki o wychowaniu wskazują, iż w znacznej mierze fi-
lozofia wychowania determinuje podstawy teorii wychowania stworzonej 
na gruncie danej koncepcji. 

Z kolei drugi wymieniony na wstępie dział filozofii – aksjologia 
wskazuje wartości, które będą przekazywane w toku wychowania. Główne 
miejsce wśród wartości zajmują: bonum, pulchrum et veritas, czyli wartości 
Dobra, Piękna i Prawdy. Wartości mają wieloaspektową, wręcz trójwy-
miarową strukturę, każda posiada nie tylko aspekt prawdy, lecz i tkwiące 
w niej dobro oraz swe piękno. Aby dostrzec te aspekty, wartości muszą być 
wystarczająco rozumiane i przyjęte3, co w procesie wychowania nie jest 
rzeczą ani łatwą, ani oczywistą dla znacznej liczby wychowanków. Ponadto 
poza wymienionymi wartościami różne teorie wychowania proponują także 
inne, często kontrowersyjne systemy wartości. W ten sposób przechodzimy 
do jednego z podstawowych elementów procesu wychowania, czyli do 
określenia celów wychowania. 

Cel wychowania bywa ujmowany jako obiektywny imperatyw, który 
można skonstruować poza kontekstem działania lub też interpretować jako 
własność działającego podmiotu. To ogólne rozróżnienie znajduje swe odbi-
cie w formułowaniu celów określanych poprzez funkcję, ideał wychowania 
lub zamierzenie4. W pierwszym ujęciu cel jest utożsamiany z funkcją, jaką 
pewien obiekt pełni w procesie rozwoju lub utrzymania pewnej całości, np. 
„Wychowanie dla…” przyszłości lub pokoju, lub dostarczenie wykwalifi-
kowanych kadr gospodarce narodowej. W drugim ujęciu cel wychowania 
jest tożsamy z wizją idealnej postaci, która jest wzorem dla wychowanków 
i do której mieliby się upodobnić. Natomiast trzeci sposób interpretacji 
celu wychowania definiuje jako zamierzenia wychowawcy, który reaguje 
na pewien dyskomfort w sposób, jaki potrafi, na miarę swoich możliwości. 
Ponadto warto dodać, że istnieją dwa „poziomy rzeczywistości” związane 
z celami wychowania. Pierwszy to podejście psychologiczne, zakładające, że 
celami wychowania są pewne dyspozycje psychiczne lub stany psychiczne, 
jak życzliwość, prawdomówność, patriotyzm, czy też zmniejszenie lęku. 
Natomiast drugie lokuje cele wychowania na poziomie zbiorowości, a więc 
3 J. Homplewicz, Osobowościowy charakter przekazu wartości w procesie wychowania, 

[w:] Gdy osobowość horyzontem wychowania, J. Homplewicz (red.), Rzeszów 
1997.

4 K. Konarzewski, O wychowaniu w szkole, [w:] Sztuka nauczania. Czynności 
nauczyciela, K. Kruszewski (red.), Warszawa 1995.
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ma charakter socjologiczny. Przyjmując takie stanowisko, jesteśmy świa-
domi że cele wychowania będą związane z obyczajami pracy, obyczajami 
towarzyskimi oraz samorządowymi klasy szkolnej. 

Przedstawione poglądy na temat celów wychowania wykazują nie tylko 
wyraźne wpływy filozofii wychowania, ale są również uwarunkowane przez 
główne koncepcje psychologiczne człowieka: psychodynamiczną, behawio-
ryzm, teorię poznawczą oraz humanistyczną5. Jednak na plan pierwszy wysuwa 
się sprzeczność pomiędzy człowiekiem kierowanym przez wewnętrzne siły 
(koncepcja psychodynamiczna), dążącym do samorealizacji (teoria huma-
nistyczna), samodzielnym (koncepcja poznawcza), a zewnątrzsterownym 
(behawioryzm). Zatem, czy wychowanek zachowuje się w określony sposób 
przede wszystkim dzięki swoim cechom i dyspozycjom (na które nie jest 
skazany w odróżnieniu od cech), czy też jego zachowanie jest uwarunkowane 
głównie czynnikami zewnętrznymi? Na to, jak i na wiele jeszcze innych pytań, 
psychologia nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi, a co za tym idzie, 
niemożliwe jest ujednolicenie celów wychowania, gdyż stoją za nimi odmienne 
koncepcje psychologiczne człowieka.

 Również na gruncie samej pedagogiki brak jest wspólnych poglądów 
w omawianym zakresie. Różnice dotyczą nie tylko sposobów ujmowania 
celów oraz ich formułowania (określanych poprzez funkcję, ideał wycho-
wania lub zamierzenie) o czym była już mowa, ale są znacznie szersze, 
gdyż wynikają z umiejscowienia danej koncepcji na kontinuum, którego 
krańce stanowią pedagogika adaptacyjna oraz pedagogika emancy-
pacyjna�. Pierwsza z nich stworzyła teorię wychowania autorytarnego 
(pedagogika behawiorystyczna, pedagogika konserwatywna), natomiast 
druga teorię wychowania antyautorytarnego (pedagogika humanistyczna, 
pedagogika liberalna). R. Kwaśnica7, dokonując analizy porównawczej 
teorii leżących na przeciwstawnych biegunach, wskazuje, iż odmienne 
są ich cele wychowania. W przypadku wychowania autorytarnego jest to 
rozwój wychowanka rozumiany jako adaptacja do zastanych warunków 
życia; tożsamość konwencjonalna, tożsamość roli. Natomiast pedagogika 
emancypacyjna za główne cele obrała samorealizację, samowychowanie; 
tożsamość postkonwencjonalną, tożsamość osoby. Na gruncie obu teorii 
odmiennie zostały także sformułowane zadania wychowania. W pierwszym 
przypadku jest to kształtowanie wychowanka według pożądanych i nie-
naruszalnych społecznie wzorców osobowych, kierowanie jego rozwojem 
i urabianie określonych cech. Z kolei teoria wychowania antyautorytarnego 
5 J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1995.
6 R. Kwaśnica, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wrocław 

1987.
7 Ibidem. 
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sformułowała zadanie jako promowanie szeroko pojętej zmiany człowieka 
i świata, bezinteresowne wspieranie swobodnego rozwoju wychowanka. 
Obie omawiane teorie wychowania posługują się również odmiennymi 
metodami, środkami i formami wychowania. Pedagogika adaptacyjna 
wskazuje na kary i nagrody oraz rywalizację jako środek wychowania; 
przyjmuje rygorystycznie określoną formułę organizacyjną wychowania 
(system klasowo-lekcyjny). Zupełnie odmienne metody i formy zakła-
da teoria wychowania antyautorytarnego. Wskazuje na współdziałanie, 
partnerstwo, nieoceniające nastawienie do dziecka, odformalizowanie 
wychowania oraz elastyczną edukację.

Pomimo wymienionych różnic, których jest zresztą więcej, według 
R. Kwaśnicy8 istnieją między nimi także elementy wspólne, które pozwa-
lają umieścić je na krańcach wspomnianego kontinuum. Po pierwsze obie 
koncepcje przyznają wychowaniu status działania celowo organizowanego 
i bezpośrednio sprawdzalnego poprzez efektywność, po drugie obie po-
mijają problem – czy i dlaczego wychowanie? A po trzecie obie formułują 
pytanie – jakiego człowieka i jak należy wychować? Na to ostatnie pyta-
nie, pedagogice adaptacyjno-emancypacyjnej, w pewnym stopniu może 
pomóc udzielić odpowiedzi nowy nurt w psychologii, określany mianem 
psychologii pozytywnej. 

Psychologia pozytywna – nowy nurt w psychologii 

Psychologia pozytywna jest względnie nowym nurtem w psychologii, 
który został zapoczątkowany w 1998 roku przez Martina E.P. Seligmana – 
przewodniczącego Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA) 
oraz Mihalya Csikszetmihalyia i Reya Fowlera. Psychologia pozytywna jest 
nauką o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach (zaletach) człowieka9. Zatem 
jest niczym innym jak naukowym badaniem ludzkich możliwości i zalet10. 
Zajmuje się dobrym życiem oraz jego psychologicznymi uwarunkowania-
mi. Warto zaznaczyć, że nie jest związana z żadną tradycyjną orientacją teo-
retyczną, chociaż najczęściej zarówno koncepcje, jak i badania empiryczne 
utrzymane są w konwencji poznawczo-społecznej psychologii osobowości11. 
W tym miejscu należy także dodać, że psychologia pozytywna korzysta 
ze sprawdzonych i rzetelnych metod badawczych. Stwarza możliwości 
8 Ibidem.
9 M.E.P. Seligmann, Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie 

naszych możliwości trwałego spełnienia, Poznań 2005. 
10 K.M. Sheldon & L King, Why Positive Psychology is Necessary, „American 

Psychologist” 2001, nr 56/3. 
11 E. Trzebińska, Psychologia pozytywna, Warszawa 2008.

W kierunku charakteru pozytywnego...
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wielopoziomowej analizy w zakresie znaczenia przesłanek biologicznych 
oraz kontekstu kulturowego dla dobrostanu psychicznego (well-being). 
Nie stroni od zaawansowanych technik statystycznych12. 

Psychologia mocnych stron człowieka powstała w odpowiedzi na 
gwałtowny wzrost niepokojących zjawisk społecznych, takich jak szerząca 
się w młodych pokoleniach depresja, rosnąca liczba rozwodów, topniejący 
kapitał społecznego wzajemnego zaufania, nasilające się postawy konsump-
cyjne, wzrost zagrożenia seksualnym molestowaniem dzieci, zepsucie oby-
czajów, rosnąca liczba samobójstw i przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu, 
spadające wskaźniki osiągnięć szkolnych13. M. Seligman14 podkreśla, że 
panująca dotychczas w psychologii wiktymologia, a więc nauka o ofiarach 
i poszkodowanych nie potrafiła wyjaśnić znacznej części reakcji i zachowań 
ludzkich. Skupiając się na lęku, egoizmie, gniewie, depresji, chciwości i żą-
dzy, zupełnie zaniedbała ludzkie zalety: odwagę, altruizm, uczciwość, wiarę, 
obowiązkowość, odpowiedzialność, dobre usposobienie, wytrwałość. Mało 
tego, potraktowała je jako zachowania uboczne lub mechanizmy obronne. 
P.A. Linley i S. Joseph15 na podstawie obszernej analizy literatury psycholo-
gicznej obejmującej okres 25 lat (od 1978 do września 2003 roku) stwierdzili 
znaczne dysproporcje pomiędzy liczbą publikacji na temat pozytywnych 
i negatywnych aspektów psychospołecznego funkcjonowania człowieka. 
W okresie 25 lat nastąpił znaczący wzrost publikacji z zakresu psychologii po-
zytywnej – z 6 publikacji dotyczących subiektywnego dobrostanu w 1978 r. 
do 1070 we wrześniu 2003 r. i z 93 dotyczących psychologicznego dobro-
stanu w 1978 r. do 3231 we wrześniu 2003 r. Jednak przewaga opracowań 
obejmujących problematykę lęku i depresji jest ogromna. I tak, liczba tych 
pierwszych wzrosła z 10000 w 1978 r. do około 74000 w 2003 r., natomiast 
publikacje dotyczące lęku zwiększyły się w tym samym czasie z około 18000 
aż do 90000. Zatem dominacja psychologii negatywnej jest niepodważalna. 
Pomimo tego nie potrafiła ona sobie poradzić z takimi problemami jak: epi-
demia depresji (10-krotny wzrost w USA w ciągu ubiegłego wieku), spadek 
poczucia własnej wartości czy postrzeganie siebie jako ofiary. Niemniej jednak 
należy przyznać, że nurt ten pozwolił na ogromny postęp w zakresie diagnozy 
i leczenia zaburzeń psychicznych czy niwelowania nieprawidłowości życia 
12A.D. Ong, M.H.M. Van Dolmen, Oxford handbook of methods in positive 

psychology, Oxford 2006.
13 J. Czapiński, Wstęp, [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile 

i cnotach człowieka, J. Czapiński (red.), Warszawa 2004.
14 M.E.P. Seligman, Psychologia pozytywna, [w:], Psychologia pozytywna. Nauka 

o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, J. Czapiński (red.), Warszawa 2004.
15 P. A.Linley & S. Joseph (2004). Applied positive psychology: a new perspective for 

professional practice, [in:] Positive Psychology In Practice, P. A. Linley & S. Joseph 
(Eds.), Martin E. P. Seligman (Foreword by). New Jersey 2004.

Piotr Majewicz
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społecznego, takich jak rasizm czy seksizm. Stworzył również rzetelny warsztat 
badawczy, który znalazł zastosowanie na gruncie psychologii pozytywnej do 
badania uwarunkowań, mechanizmów kształtowania się i poziomu osobistych 
sił oraz cnót obywatelskich16. Psychologia pozytywna dokonała modyfikacji 
w zakresie dotychczasowego przedmiotu zainteresowań – przejścia od badania 
tego, co najgorsze w życiu człowieka do tego, co sprawia, że warto jest żyć. 
Zmiana orientacji badawczej nie jest jednak tożsama z powstaniem nowego 
paradygmatu. Jest to raczej dopełnienie, uzupełnienie i poszerzenie obszarów 
tradycyjnych eksploracji. Chodzi przede wszystkim o zrównoważenie zainte-
resowania deficytami i zasobami człowieka17. 

W kręgu zainteresowania tej nowej dziedziny psychologii znajdują się 
emocje pozytywne oraz ich źródło, czyli charakter pozytywny, jak również 
instytucje pozytywne, w których znajduje oparcie wspomniany charakter18. 
Zatem charakter pozytywny ma tu zasadnicze znaczenie. Jest traktowany 
jako „ten obszar osobowości, który kształtuje się w toku życia i może być 
oceniany z punktu widzenia wartości dla dobra własnego i innych ludzi”19. 
Konstytuują go cnoty i siły charakteru, przy czym mają one różny stopień 
ogólności. Cnoty to kategorie nadrzędne, najbardziej ogólne, uniwersalne, 
prawdopodobnie ukształtowane w toku ewolucji, gdyż zapewniały realiza-
cję ważnych zadań koniecznych dla przetrwania gatunku. Natomiast siły 
charakteru to procesy lub mechanizmy psychologiczne składające się na 
daną cnotę. Są sposobami okazywania poszczególnych cnót20.

Cnoty i siły charakteru pozytywnego, czyli wartości 
w działaniu

Klasyfikacja Sił VIA (Values In Action – Wartości w działaniu) została 
opracowana przez zespół kierowany przez Ch. Petersona21 i jest analogiczną 
systematyzacją ludzkich zalet jak DSM (Diagnostyczno-statystyczny pod-
ręcznik zaburzeń psychicznych, który stał się podstawą rzetelnej diagnozy 
zaburzeń psychicznych). W ten sposób klasyfikacja została uzupełniona 
o to, co jest prawidłowe u ludzi i warunkuje dobre życie.

16 M.E.P. Seligman, op. cit.
17 B.A. Wright, S.J. Lopez, Widening the diagnostic focus: A case for including human 

strengths and environmental resources, [in:] Handbook of Positive Psychology, C.R. 
Snyder, S.J. Lopez (eds.), New York 2002.

18 M.E.P. Seligman, op. cit, 2005.
19 E. Trzebińska, op. cit., s. 68.
20 Ch. Peterson, N. Park, Klasyfikacja i pomiar sił charakteru: implikacje dla praktyki, [w:] 

Psychologia pozytywna w praktyce, P.A. Linley i S.Joseph (red.), Warszawa 2007.
21 Zob.: M.E.P. Seligman, op. cit, 2005; Ch. Peterson, N. Park, op. cit.
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Cnoty charakteru pozytywnego zostały wyodrębnione na podstawie 
dokładnej analizy różnych koncepcji filozoficznych oraz religii, a także prze-
prowadzonych badań kwestionariuszowych. Dzięki tym analizom wyróżniono 
sześć głównych kategorii cech spotykanych niemal we wszystkich koncepcjach 
na przestrzeni wieków, są to: mądrość i wiedza, odwaga, miłość, sprawied-
liwość, umiar (wstrzemięźliwość) oraz transcendencja. W ramach wymie-
nionych kategorii mieszczą się 24 siły charakteru. Przy czym każda z nich 
spełnia następujące kryteria22: przejawia się w całej gamie zachowań jednostki 
– w jej myślach, uczuciach i/lub działaniach – w sposób, który można poddać 
ocenie; przyczynia się do różnych form spełniania w życiu tego, co jest dobre 
dla nas samych i dla innych ludzi; siła charakteru musi mieć wartość moralną; 
jej demonstracja nie deprecjonuje innych osób będących w pobliżu, ale raczej 
podnosi je na duchu; społeczeństwo tworzy instytucje i związane z nimi rytuały 
służące kultywowaniu sił i cnót charakteru; muszą istnieć zgodnie uznawane 
wzorce cnoty; siły charakteru nie można rozłożyć na inne siły występujące 
w klasyfikacji, gdyż jest ona prawdopodobnie jednowymiarowa. 

Posługując się wymienionymi kryteriami oraz teoretycznymi, a także 
empirycznymi analizami, dokonano poniższego zestawienia cnót oraz sił 
charakteru pozytywnego23:

Tabela 1. Klasyfikacja sił charakteru VIA 
Mądrość i wiedza Odwaga Miłość

1. Kreatywność
2. Ciekawość
3. Ocena/myślenie 
krytyczne
4. Zamiłowanie do 
uczenia się
5. Perspektywa

6. Dzielność
7. Pilność/wytrwa-
łość
8. Autentyczność
9. Zapał

10. Intymność
11. Życzliwość
12. Inteligencja spo-
łeczna

Sprawiedliwość Umiar Transcendencja
13. Postawa obywa-
telska/praca zespo-
łowa
14. Uczciwość 
15. Przywództwo
 

16. Przebaczenie/ 
 miłosierdzie
17. Skromność/ 
 pokora
18. Roztropność
19. Samokontrola/
 samoregulacja

20.Szacunek/do-
cenianie piękna 
i doskonałości
21.Wdzięczność
22. Nadzieja
23. Pogoda ducha
24. Duchowość

22 Ch. Peterson, N. Park, op. cit.
23 Ibidem, s. 270–271.
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1. Mądrość i wiedza – siły poznawcze obejmujące gromadzenie 
i stosowanie wiedzy.

Kreatywność: Myślenie o nowych i produktywnych sposobach 
robienia pewnych rzeczy; obejmuje osiągnięcia artystyczne, jednak nie 
ogranicza się tylko do nich.

Ciekawość: Zainteresowanie bieżącymi doświadczeniami; uznawa-
nie wszystkich przedmiotów i tematów za fascynujące; eksplorowanie 
i odkrywanie.

Ocena/myślenie krytyczne: Zastanawianie się nad rzeczami i analizowa-
nie ich ze wszystkich stron; unikanie pochopnych wniosków; umiejętność zmia-
ny zdania pod wpływem dowodów; uczciwa ocena wszystkich dowodów.

Zamiłowanie do uczenia się: Doskonalenie nowych umiejętności, 
poszerzanie swojej wiedzy na różne tematy oraz z różnych dziedzin, samo-
dzielnie lub formalnie w instytucjach edukacyjnych. Cecha ta w oczywisty 
sposób jest związana z ciekawością, ale wykracza poza nią, opisuje tendencje 
do systematycznego poszerzania wiedzy.

Perspektywa: Zdolność do oferowania mądrej rady innym; sensowne 
patrzenie na świat.

2. Odwaga – siły emocjonalne obejmujące ćwiczenia woli ukierun-
kowane na osiągnięcie celu na przekór zewnętrznym lub wewnętrznym 
barierom.

Dzielność: Niewycofywanie się pod wpływem gróźb, wyzwań, trud-
ności lub bólu; opowiadanie się za tym, co dobre, nawet jeśli wywołuje 
to sprzeciw; działania zgodnie z własnymi przekonaniami, nawet jeśli są 
niepopularne; obejmuje dzielność fizyczną, ale nie ogranicza się do niej.

Pilność/wytrwałość: Kończenie tego, co się zaczęło; trwanie przy 
obranym kursie działań mimo przeszkód; załatwianie rzeczy tak, aby „mieć 
je z głowy”; znajdowanie przyjemności w kończeniu zadań.

Autentyczność: Mówienie prawdy, a szerzej - prezentowanie siebie 
w autentyczny sposób; bycie bezpretensjonalnym; przyjmowanie odpo-
wiedzialności za swoje uczucia i działania.

Zapał: Podchodzenie do życia z ekscytacją i energią; nierobienie rze-
czy połowicznie lub bez pełnego zaangażowania; traktowanie życia jako 
przygody; poczucie ożywienia i pobudzenia.

3. Miłość – siły interpersonalne obejmujące „opiekowanie się” 
i „obdarzanie sympatią” innych osób24.

Intymność: Cenienie bliskich relacji z innymi, w szczególności tych, 
w których dzielenie się i troska są odwzajemniane; bycie blisko ludzi.
24 Taylor i in., 2000 

W kierunku charakteru pozytywnego...



W
 K

R
ĘG

U
 N

O
W

Y
C

H
 I

D
EI

16

Życzliwość: Świadczenie przysług i dobrych uczynków innym; po-
maganie im; troszczenie się o nich.

Inteligencja społeczna: Bycie świadomym motywów i uczuć własnych 
oraz innych ludzi; wiedza na temat tego, co należy robić, aby dostosować 
się do różnych sytuacji społecznych; wiedza na temat tego, co kieruje 
zachowaniem innych.

4. Sprawiedliwość – siły obywatelskie leżące u podstaw zdrowego 
życia społeczności.

Postawa obywatelska/praca zespołowa: Dobra praca jako członka 
grupy lub zespołu; bycie lojalnym wobec grupy; wykonywanie przydzie-
lonych zadań.

Uczciwość: Traktowanie wszystkich ludzi tak samo, zgodnie z nor-
mą uczciwości i sprawiedliwości; niepozwalanie, aby uczucia osobiste 
wpływały zniekształcająco na decyzje wobec innych; dawanie każdemu 
uczciwej szansy.

Przywództwo: Zachęcanie grupy, której jest się członkiem, aby wyko-
nywała swoje zadania i jednocześnie utrzymywała dobre relacje wewnątrz 
grupy, organizowanie działań grupowych i pilnowanie, aby zostały one 
wykonane.

5. Umiar – siły chroniące przed nadmiarem, przebaczenie/miło-
sierdzie; wybaczanie tym, którzy postąpili źle; dawanie ludziom drugiej 
szansy; niebycie mściwym.

Skromność/pokora: Pozwalanie, aby własne osiągnięcia mówiły 
same za siebie; nieposzukiwanie poklasku; nieuznawanie siebie za bardziej 
wyjątkowego niż się jest.

Roztropność: Bycie ostrożnym w swoich wyborach; niepodejmowanie 
nadmiernego ryzyka; niemówienie i nierobienie rzeczy, których można 
później żałować.

Samokontrola/samoregulacja: Regulowanie tego, co się czuje i robi; 
bycie zdyscyplinowanym; kontrolowanie swoich apetytów i emocji.

�. Transcendencja – siły wytwarzające związki z szerszym uni-
wersum i nadające sens.

Szacunek/docenienie piękna i doskonałości: Zauważanie i docenia-
nie piękna, doskonałości i/lub wprawnego wykonawstwa we wszystkich 
obszarach życia, od natury, przez sztukę, matematykę i nauki ścisłe, po 
codzienne doświadczenie.

Wdzięczność: Bycie świadomym dobrych rzeczy, które się przydarzają 
i bycie wdzięcznym za nie; poświęcanie czasu na wyrażenie podziękowań.

Piotr Majewicz
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Nadzieja: Oczekiwanie nadejścia w przyszłości tego, co najlepsze 
i praca nad tym, aby to osiągnąć; wiara, że dobra przyszłość jest czymś, 
co można osiągnąć.

Pogoda ducha: Zamiłowanie do śmiechu i przekomarzania; uśmie-
chanie się do innych ludzi; widzenie jasnej strony; robienie (niekoniecznie 
opowiadanie) żartów.

Duchowość: Spójne przekonania dotyczące wyższego celu i znaczenia 
wszechświata; wiedza na temat swojego miejsca w szerszym planie; prze-
konania na temat sensu życia, które kształtują zachowanie i dają poczucie 
komfortu.

Należy zaznaczyć, że największą wagę przypisuje się zaletom sygnatu-
rowym, a więc tym, które są dla danego człowieka najbardziej charaktery-
styczne. To one są przyczyną doświadczenia autentyczności własnego życia, 
gdyż są trwałymi i naturalnymi drogami prowadzącymi do gratyfikacji 
i czerpania emocji pozytywnych, co w efekcie konstytuuje przyjemne życie 
(The pleasent life). Gratyfikacje są z kolei drogą ku dobremu życiu (The good 
life), które polega na umiejętności wykorzystywania własnych zalet w celu 
osiągnięcia maksimum gratyfikacji w głównych dziedzinach, takich jak: 
praca, miłość, wychowanie dzieci, zabawa. Ponadto poświęcenie naszych 
zalet sygnaturowych i cnót dla dobra czegoś większego niż my sami, czegoś 
znacznie nas przewyższającego, wykraczającego poza indywidualny interes, 
dla dobra innych jest źródłem życia sensownego (The meaningful life). 
Według M. Seligmana te trzy aspekty życia stanowią o tzw. życiu pełnym 
(The full life). Składa się ono zatem z doświadczania emocji pozytywnych, 
czerpania gratyfikacji z naszych zalet sygnaturowych i wykorzystywania 
ich w służbie czegoś większego, co nadaje sens życiu25. 

Charakter pozytywny w służbie wychowania

Klasyfikacja sił VIA może stanowić punkt odniesienia dla współczesne-
go wychowania. Zarówno omawiana klasyfikacja, jak i wszelka działalność 
wychowawcza posiadają swe korzenie w przeszłości. Obie czerpią z niej 
inspiracje o charakterze religijnym, filozoficznym czy nawet metafizycz-
nym. Jak podkreśla M. Nowak26, działalność wychowawcza skierowana 
ku przyszłości wykorzystuje doświadczenia z przeszłości. Formułując cele 
wychowania, można opierać się na wielkich systemach religijnych, ideolo-
gicznych, filozoficznych, sięgać do żywotów świętych czy też słów mędrców. 

25 Zob.: B. Murray, A primer on teaching positive psychology, Monitor on Psychology 
2003, Vol 34/9; M.E.P. Seligman, op. cit, 2005.

26M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008.
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Bez względu na źródło mogą one pełnić szereg funkcji, takich jak:
 Punkt odniesienia dla procesu wychowania i nauczania, według 
którego wszystko ocenia się i przymierza;
 Regulacja, co wiąże się z ograniczeniem roli środków oraz narzędzi 
wychowania na rzecz celów wychowania;
 Organizacja treści, metod, form wychowania i nauczania oraz 
kształcenia nauczycieli i badania edukacyjne;
 Koordynacja przejawiająca się w integracji i mobilizacji działań 
wychowawczych;
 „Twórcze przepowiadanie”, czyli funkcja prospektywna polegająca na 
przenoszeniu się w przyszłość i tworzeniu jej taką, jaką pragniemy;
 Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa poprzez ponadczasowe trwa-
nie wartości, obejmujące przeszłość, teraźniejszości i przyszłość. 

Powyższe funkcje może pełnić również Klasyfikacja Sił VIA (Values In 
Action – Wartości w działaniu), przy czym należy zaznaczyć, że jej poszcze-
gólne części składowe różnią się poziomem ogólności. Istnieje sześć nad-
rzędnych cnót: mądrość, odwaga, humanitaryzm, sprawiedliwość, umiar 
i transcendencja. Jak przypuszczają autorzy omawianej klasyfikacji, cnoty te 
są uniwersalne i prawdopodobnie osadzone na gruncie biologicznym przez 
proces ewolucyjny. Stało się tak dlatego, że wspomniany proces dokonał 
selekcji predyspozycji do moralnej doskonałości, która z kolei umożliwiła 
rozwiązanie problemów istotnych z punktu widzenia przetrwania gatun-
ku27. Jednak bez względu na pierwotne źródło zarówno cnoty nadrzędne, 
jak i 24 siły składowe mogą stanowić punkt odniesienia dla współcześnie 
formułowanych celów wychowania. Należy jeszcze raz podkreślić, że siła 
charakteru jest prawdopodobnie jednowymiarowa i w związku z tym nie 
można jej rozłożyć na inne siły ujęte w klasyfikacji. Stąd też można byłoby 
przyjąć, że wszystkie inne pozytywne cechy, jak na przykład tolerancja, 
odpowiedzialność, czy też ambicja, autonomia, cierpliwość są jedynie 
pochodną sił zasadniczych należących do klasyfikacji VIA. Byłoby to nie-
zwykle istotnym dokonaniem psychologii pozytywnej, gdyż pozwoliłoby na 
wskazanie bezwzględnie podstawowych celów wychowania, przynajmniej 
w konwencji podejścia psychologicznego, które zakłada, że celami wycho-
wania są pewne dyspozycje psychiczne lub stany psychiczne wychowanka. 
Przyjmując klasyfikację Sił VIA za prawdziwą należałoby ukierunkować 
działania wychowawcze na zawarte w niej cechy, a pozostałe traktować 
jako ich pochodne. Zatem można byłoby założyć, że wszelkie inne cechy 
pozytywne są jedynie efektem interakcji sił zasadniczych i w związku 
z tym, to im należy się honorowe miejsce nadrzędnych celów wychowania. 
27 Zob.: Ch. Peterson, N. Park, op. cit.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Jednak empiryczna weryfikacja relacji pomiędzy poszczególnymi cechami 
charakteru nie pozwala na tak jednoznaczne rozstrzygnięcia. Jak wskazują 
rezultaty badań przeprowadzonych przez S.J. Sandage, P.C. Hill i H.C. 
Vang28, na przykład wybaczanie jest związane ze zdolnością do współczucia, 
duchowością, pokorą, samokontrolą i miłością. Pełni ono rolę nadrzędną 
w stosunku do wymienionych cech, co jest sprzeczne ze strukturą charakte-
ru pozytywnego w ujęciu Ch. Petersona i M. Seligmana. We wspomnianej 
klasyfikacji zdolność do wybaczania jest mechanizmem niższego rzędu, 
który wchodzi w skład cnoty określanej jako transcendencja.

 Można zatem stwierdzić, że struktura charakteru pozytywnego jest 
interesującą propozycją teoretyczną, która byłaby doskonałym, wręcz 
uniwersalnym punktem odniesienia dla współczesnych teorii wychowania, 
jednak brak jej jeszcze pełnej empirycznej weryfikacji. Niemniej jednak 
jest to zestaw cech, który bez względu na stopień ogólności warto rozwijać 
u wychowanków. 

dr Piotr Majewicz jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki 
Specjalnej Katedry Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie 

28 E. Trzebińska, op. cit.
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z warsztatu badawczego  innowacje

Małgorzata Olczak

Twórczość w kontekście 
procesu artystycznego

Pojęcie „twórczość”, właściwe naszym czasom, obejmuje nie tylko sztukę. 
W tym szerokim ujęciu sztuka zachowała jednak wyjątkową pozycję. Uczony, nim 
uzyska miano twórcy, musi trafnie rozpoznać zjawisko, opisać techniki, wymyślić 
użyteczne narzędzie; artystom status twórcy przysługuje niejako „z urzędu” – za-
daniem artysty jest wszak tworzyć.

 O ile w starożytności sztuka w sensie sformalizowanym nie istniała, podobnie jak 
twórczość, zaś w średniowieczu twórczość zarezerwowana była dla Boga; o ile w XIX 
wieku sztuka i tworzenie były przypisane tylko artystom, o tyle w XX wieku termin 
„sztuka” użycza swoich znaczeń dla coraz nowszych, nieznanych wcześniej, przedsięwzięć 
artystycznych. „Twórczość” zaś rozszerza swoje znaczenie na wszelkie działania człowieka 
wykraczające poza te, które mu przypisano z racji jego fizyko-biologicznej konstytucji. 
Tak szeroki zakres działań i zachowań człowieka, objęty terminami „sztuka” i „twór-
czość”, sprawia, że owe terminy stają się niedookreślone. Można powiedzieć, że działania 
określane mianem „sztuka” mieszczą się w pojęciu „twórczość”, ale jej całkowicie nie 
wypełniają, zaś „sztuka” jest jedną z wielu twórczości. 

Twórczość w obrębie artystycznego procesu twórczego

Władysław Stróżewski1 próbuje uchwycić istotę twórczości w obrębie artystycznego 
procesu twórczego. Poszukiwanie „definicji” twórczości odbywa się na drodze wyodręb-
niania „linii napięć”, które w efekcie końcowym ukazują twórczość w kontekście jedności 
i przeciwieństw procesu twórczego.

 Zatem twórczość to jednocześnie i determinizm, i konieczność. „Determinizm od-
nosi się przede wszystkim do sfery faktów. Stwierdzić, że coś jest zdeterminowane, znaczy 
wykazać, że coś się faktycznie rozgrywa, przebiega w ściśle określony i niedopuszczający 
żadnych wyjątków sposób”2. Co do konieczności, to: „Doświadczenie konieczności wiąże 
się najściślej z poszukiwaniem tego, co być musi ze względu na wartość, którą się pragnie 
zrealizować. Idea konieczności podporządkowana jest idei wartości – i to odróżnia ją 
zasadniczo od idei determinizmu”3. „Determinizm to opór, konieczność – wezwanie”4.
1 W. Stróżewski, Dialektyka twórczości, Kraków 1983. 
2 Ibidem, s. 268.
3 Ibidem, s. 270.
4 Ibidem, s. 287.
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Twórczość w kontekście procesu artystycznego

W twórczości zawiera się i konsekwencja, i nieprzewidywalność, bo kon-
sekwencja decyduje o wynikaniu jednej fazy z drugiej; „[...] charakterystyczne 
jest jednak to, że nie jest ona w stanie bez reszty wyznaczyć ich biegu: proces 
twórczy może w każdym momencie dokonać nieoczekiwanego zwrotu czy 
»skoku«, odsłaniając coś, czego właśnie przewidzieć nie było można”5.

Twórczość realizuje się na „linii napięć”: spontaniczność – kontrola. 
„Kontrola analizuje, rozdziela, podczas gdy spontaniczność kojarzy i łączy. 
[...] Jeśli w odpowiednio rozbudowanym procesie twórczym zachodzą mo-
menty zarówno spontaniczności, jak i kontroli, to fazy te nie przebiegają 
równocześnie, lecz przeplatają się nawzajem: są chwile spontaniczności 
i chwile, w których ona milknie, oddając głos kontroli nad tym, co było 
i co właśnie się stało – jako rezultat poprzedniego działania”6. 

Definiować twórczość można i przez pryzmat bezpośredniości i pośred-
niości, biegunów prowadzących do kategorii, które dla wyjaśnienia określo-
nych fenomenów twórczości mają ogromne znaczenie, to jest do ekspresji 
i konwencji. Bezpośredniość utożsamiana jest z ekspresją indywidualnych 
przeżyć. Gdy zaś dzieło ma obrazować treści uniwersalne, dochodzi do 
pośredniości – pośrednikiem są znaki troskliwie dobrane, zanalizowane 
w swej semantycznej strukturze.

Z twórczością związane są swoboda i rygor. O ile swoboda ma cha-
rakter „ku-podmiotowy”, bo jest wolna od presji i napięcia, jest źródłem 
raczej bezosobowego się, na którego działanie ja co najwyżej pozwala, to 
rygor jest sposobem odniesienia się w trakcie procesu do założonych na 
początku idei, norm, reguł. 

Wyznacznikami twórczości są też improwizacja i kalkulacja, przy czym 
kalkulacja jest dziełem umysłu, zaś w improwizacji dochodzą do głosu 
spontaniczność i kontrola oraz żywe doświadczenie momentu „teraz”. 
Także akceptacja i odrzucenie warunkują twórczość, jako że każda faza 
procesu twórczego podlega wartościowaniu i ocenie.

W twórczości realizuje się dialektyka nowatorstwa i perfekcjonizmu, przy 
czym nowatorstwo oznacza coś więcej niż jedynie dążenie do nowości – zawiera 
moment przeświadczenia, że odkrywanie nowych możliwości, nowych perspek-
tyw, musi doprowadzić do zdobycia czegoś wartościowego. Perfekcjonizm zaś 
to postawa, „której wytyczną […] jest doprowadzenie czegoś »do końca«, do 
pełni, a zwłaszcza do realizacji optimum aksjologicznych możliwości […]”7.

I jeszcze jedna, ostatnia z „linii napięć” tkwiących w twórczości: 
stwarzanie i odkrywanie. Rzecz jednak w tym, czy „dzieło (proces twórczy, 

5 Ibidem, s. 288.
6 Ibidem, s. 307–308.
7 Ibidem, s. 338.
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który doprowadza do powstania dzieła) stwarza wartość za pomocą środ-
ków, jakie są w nim zrealizowane, czy też środki te są jedynie sposobem 
jej odkrycia”8. 

Opozycji dających się wyróżnić w procesie twórczym jest niewątpliwie 
więcej, te przedstawione powyżej są wyraźnie związane z ontologiczną 
stroną procesu (jak zastrzega autor)9. 

Dostrzeżone bieguny procesu twórczego pozostające wobec siebie 
w stosunku mniej lub bardziej radykalnej opozycji, a zapośredniczające 
spięcia – momenty dialektyczne, konstytuują dialektyczność procesu twór-
czego. Aspekt dialogiczny ujawnia się jednak przede wszystkim w stosunku: 
dzieło – twórca – odbiorca. 

 Jednak nie należy zapominać, że sedno twórczości nie leży w jednym, 
choćby najszerszym, i najdonioślejszym sformułowaniu, lecz w uchwyceniu 
komplementarnych, wzajemnie niezależnych definicji, które wzbogacają 
obraz twórczości. 

Twórczość na gruncie sztuki współczesnej

Współcześnie sztuka jest opisywana na różne sposoby, a jej kondycja 
różnie oceniana, zarówno przez samych artystów, jak i teoretyków sztuki. 
Jedni widzą zmierzch – jeśli nie jej samej, to głównych idei lub terminologii; 
inni – nowy obszar działań10. 

Sztuka nowa i najnowsza ujawnia wiele prawd o współczesnym rozu-
mieniu twórczości, na przykład ten, że punkt ciężkości w myśleniu o samej 
twórczości w sztuce przesunął się na proces twórczy. Określa się go jako 
„działanie określonego typu [...], które rezygnuje z produkowania obiektu 
dla estetycznej kontemplacji, maksymalnie organizuje aktualną świadomość 
i nawiązuje tym samym trwałe porozumienie z odbiorcami. Twórca w tym 
kontekście to tyle, co najczulszy sejsmograf zachodzących w nas dookoła 
przeobrażeń, a zarazem ktoś zdolny do ostrej samowiedzy. Dzięki tym 
właściwościom w kontakcie z nim dochodzą do głosu rozsiane wszędzie, 
tzn. u wszystkich ludzi, potencje twórcze. Powstaje sprzężenie zwrotne – od 
odbiorców bodźce przechodzą do twórców, ci z kolei wzmacniają je”11. 

Mimo różnic w ujmowaniu twórczości, wynikających przecież z od-
miennych nastawień do działalności artystycznej, powtarza się ten sam 
zbiór wyróżników. Twórczością w sztuce będzie „to, co nowe i ryzykowne, 

8 Ibidem, s. 344.
9 Ibidem.
10 S. Morawski, Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki, Kraków 1985, s. 311.
11 Ibidem, s. 311.
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co odświeża spojrzenie na świat; […] to, co intymne, prywatne, wyra-
żające protest przeciw bezosobowym siłom; […] to, co budzi sumienie 
ze śpiączki, przekształca rzeczywistość działaniami rewolucyjnymi; […] 
to, co sięga do podstaw egzystencji ludzkiej, problematyzuje istnienie, 
nadaje sens życiu; […] to, co decyduje o naszej tożsamości i nawiązaniu 
autentycznego kontaktu z całą naturą oraz innymi ludźmi, aktywizując ich 
potencje kreacyjne; […] to, co organizując i intensyfikując doświadczenie 
wewnętrzne twórcy, pobudza zarazem psychikę cudzą oraz spełnia zasadę 
nieujarzmionej wolności, ciągłego przekraczania status quo”12.

 Z perspektywy neoawangardystów widać, że „pojęcie artysty (twórcy) 
nie musi łączyć się logicznie z pojęciem sztuki. Inaczej mówiąc: artysta to 
twórca w postawie zbliżony lub nawet identyczny z takimi specjalistami, jak 
np. badacz naukowy, inżynier, filozof, aranżer mass mediów, a także guru, 
rewolucjonista itp., ale działający wciąż jeszcze w granicach instytucjonal-
nego świata sztuki oraz nastawiony przede wszystkim na niespecjalistyczne 
prowokowanie całościowych reakcji człowieka. Całościowych, tzn. takich, 
w których myśl, uczucie, wyobraźnia, wrażliwość, potrzeba praktycznych 
inwencji, to, co racjonalne, i to, co irracjonalne, zostaje w różnym stopniu 
zaktywizowane. [...] To, co neoawangardyści głoszą na temat twórczości, 
nie odbiega zresztą od rozważań, które snują psycholodzy, filozofowie 
i antropolodzy kulturowi o tym fundamentalnym dzisiaj zagadnieniu. 
Pojęcie »twórczości« wypiera bowiem [...] pojęcie »sztuki«. Proponuje się, 
by przez twórczość rozumieć inwencję i wysiłek intelektualny, którego 
rezultatem jest jakakolwiek nowość. Cała rzecz w tym, jak interpretować 
te trzy czynniki”13.

O ile Stefan Morawski definiuje twórczość przez pryzmat sztuki nowej 
i najnowszej, opierając się na spostrzeżeniach współczesnych artystów, o tyle 
Maria Gołaszewska próbuje dojść do tego, czym jest i jak wygląda twórczość 
artystyczna, gdy jest ona przedmiotem badań współczesnej estetyki14.

Twórczość jako przedmiot badań współczesnej estetyki 

Współczesna estetyka nie jest nauką o pięknie, o sztuce, o przeżyciach, 
sądach i ocenach, a tak w różnych okresach swoich dziejów była traktowana. 
Współczesna estetyka przedmiotem swoich badań czyni złożoną z wielu 
wzajemnie od siebie zależnych elementów sytuację estetyczną. 

12 Ibidem, s. 313.
13 Ibidem, s. 321–322.
14 M. Gołaszewska, Kim jest artysta, Warszawa 1986. 
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Sytuacja estetyczna jest szczególnym związkiem, szczególną korelacją 
osoby twórcy (artysty) i osoby odbiorcy. Tworząc dzieło, artysta odbija jak 
w zwierciadle swoją osobowość, nastroje, emocje, zaangażowanie, doświad-
czenia jako tła swego życia psychicznego. Zaznacza swoją indywidualność 
i styl, kształtowane w kontakcie z otoczeniem społecznym oraz historycz-
nym; z tworzonym dziełem sztuki. Jest ono wszak wytworem powstałym 
w określonej intencji; widoczny jest tu zamiar artystyczny i realizacja wartości 
estetycznych. Odbiorca zaś, dzięki przyjęciu wobec dzieła aktywnej postawy, 
dąży do uchwycenia wartości estetycznych w nim zrealizowanych.

Sytuacja estetyczna nie jest więc prostą sumą składników: artysty 
realizującego proces twórczy, dzieła realizującego wartości estetyczne, 
odbiorcy „realizującego” przeżycie estetyczne. Sytuacja estetyczna to zło-
żony, interakcyjny związek zależnych od siebie elementów: twórcy – dzieła 
– odbiorcy – wartości estetycznych, przy czym wartości estetyczne pełnią 
tu rolę nadrzędną i dominującą. Współczesna estetyka podkreśla więc 
dobitnie znaczenie dialogiczności procesu twórczego; jej „wewnętrzne 
opozycje” przedstawił Władysław Stróżewski. 

Sztuka współczesna rządzi się odmiennymi prawami aniżeli dawna. 
Artyści współcześni odeszli zasadniczo od przedstawiania przedmiotów w ich 
potocznych wyglądach, zaniechali zasady, iż sztuka ma naśladować realną 
rzeczywistość – przeszli do obrazu płaskiego, do dzieła nieprzedstawiającego, 
a nawet zrezygnowali z wytworu na rzecz „żywego” procesu twórczego. Za-
rzucili „poprawność kompozycyjną”, gdzie łatwo było wyeksplikować proste, 
przejrzyste układy elementów dzieła. Wybrali rozwiązanie bliższe dekompozycji 
oraz chaosowi kompozycyjnemu. Zrezygnowali również z piękna jako naczelnej 
wartości estetycznej na rzecz zestawień szokujących i dysonansów; porzucili 
myśl o mistrzostwie wykonania rozumianym w sensie technicznym jako wy-
sokie umiejętności warsztatowe oraz o indywidualnej stylizacji. Współcześni 
artyści wykorzystują do swych dzieł zdobycze techniki, np. używają maszyn 
do samego procesu twórczego lub do wykonywania dzieł przez maszyny, do 
tworzenia efektów komputerowych (film), instrumentów elektronicznych 
(muzyka). Często też integrują gatunki i rodzaje sztuk w swych działaniach 
artystycznych. Jednak za każdym razem mamy do czynienia z twórczością, 
z tworzeniem, z poszukiwaniem nowych (i wartościowych) działań artystycz-
nych. Możemy więc powiedzieć za Stefanem Morawskim, że należy zdawać 
sobie sprawę z własnych możliwości, uaktywniać je, realizować – wbrew zada-
niom narzucanym z zewnątrz – autentyczne dążenia, by dynamizować swoje 
i cudze możliwości. Mamy wtedy za każdym razem do czynienia z sytuacją 
estetyczną – z intencją artysty, z wartością estetyczną dzieła, z przeżyciem 
estetycznym odbiorcy.

Małgorzata Olczak
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Proces twórczy w kontekście psychologii różnic indy-
widualnych

Inne spojrzenie na proces twórczy dają badania prowadzone w ramach 
psychologii różnic indywidualnych. Związek aktu twórczego z osobowością 
twórcy i dziełem od dawna był zauważony przez badaczy tego zagadnienia. 
Oto dwóch artystów tej samej profesji, oto ta sama sytuacja zewnętrzna, 
a jednak rezultaty procesu twórczego zupełnie odmienne. Jeżeli tak się 
dzieje, to przebieg procesu twórczego, uwarunkowany zróżnicowaniem 
osobowościowym, nie może być zbudowany z takich samych etapów albo 
te etapy tylko pozornie są jednakowe – różnią się budową.

 Mimo że unifikacja niepowtarzalnego przecież procesu twórczego 
i próby jego kategoryzacji budziły sprzeciw, potrzeba naukowego poznania 
aktu twórczego zmusiła badaczy do poszukania jego cech typologicz-
nych.

Typ to „zbiór cech mających tendencję do wspólnego występowania. 
Przez »typ psychiczny« [...] rozumiemy klasę ludzi, odmianę (nie podga-
tunek), wyodrębniającą się określonym sposobem zachowania lub okre-
ślonym zespołem cech. Podobnie typem twórczym będzie jednostka wy-
odrębniająca się określonym sposobem zachowania w procesie twórczym, 
określonym zespołem tendencji do dominowania lub eksploatacji pewnych 
czynności poznawczych bądź też sfery emocjonalnej, a także odmiennym 
charakterem rezultatów procesu twórczego”15. Zatem w typologii postaw 
twórczych bierze się jednocześnie pod uwagę: 

•	 osobowość twórczą, 
•	 zachowanie się twórcy w czasie procesu kreacji, 
•	 i dzieło – jego charakter, wartość poznawczą i estetyczną. 
 Dotychczasowe typologie postaw twórczych są przeważnie modelami 

teoretycznymi o charakterze hipotetycznym. Do takich należy również 
model procesu kreacji plastycznej Stanisława Popka16. Typologia postaw 
twórczych, u której podstaw leżą osobowościowe wyznaczniki twórczości, 
rozpatruje twórczość rozumianą zarówno jako proces, jak i wytwór. 

Łączność artysty ze środowiskiem zapośredniczają „kanały informa-
cji” – znaczy to tyle, że artysta i jego artystyczna „dusza” uwarunkowane 
są otaczającą twórcę rzeczywistością – rzeczywistością rzeczy, zjawisk, 
procesów, sytuacji, słowem – rzeczywistością społeczno-historyczną. To 
właśnie ona jest podstawowym źródłem informacji i inspiracji twórczej 

15 Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, S. Popek (red.), Warszawa 
1985, s. 43.

16 Ibidem, s. 47.
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artysty bez względu na to, jak daleko ten materiał wyjściowy (na wejściu 
w fazie przygotowania) zostanie w świadomości i podświadomości prze-
transponowany. Tworzenie się nowych idei i wizji artystycznych przebiega 
stopniowo w wielostronnym powiązaniu poszczególnych procesów po-
znawczych: informacje o rzeczywistości, dostarczane w akcie postrzegania, 
przechodzą „moment” wyobraźni, gdzie ulegają przetworzeniu na styku 
danych zaczerpniętych z pamięci i wzbogaconych emocjami. O nowości 
wizji artystycznej decyduje proces wyobraźni twórczej, której katalizatorami 
jest myślenie, głównie dywergencyjne, i intuicyjne.

Dominacja jednego z procesów poznawczych lub nastawienia emocjo-
nalnego w przebiegu procesu twórczego ujawnia odmienności typologiczne 
postaw twórczych. Tak więc w zależności od typu, procesy twórcze prze-
biegają w układach bardziej zalgorytmizowanych (np. typ wzrokowy) lub 
w układach heurystycznych związanych bezpośrednio z intuicją, procesami 
emocjonalnymi (typ emocjonalny, intuicyjny, wyobrażeniowy). W zależ-
ności od stopnia udziału składników intelektualnych bądź emocjonalnych 
w procesie twórczym mamy również do czynienia z odmiennymi typami 
postaw twórczych. Dla każdego typu [...] fazy (etapy) procesu twórczego 
mają inny przebieg w charakterze i czasie trwania. Oto dla przykładu – typ 
intelektualny charakteryzuje się dość długą fazą przygotowania (preparacji) 
i inkubacji, ponieważ w chwili gotowości twórczej (olśnienia – iluminacji) 
posiada on dokładnie sprecyzowaną wizję przyszłego wytworu17.

Każde działanie twórcze wymaga własnej aktywności – model S. Pop-
ka to uwzględnia. W modelu autor zaakcentował motywy intelektualne 
i emocjonalne, powiązane ze strukturą psychiczną twórcy. Niezależnie od 
tego uwidocznione zostało działanie generatora i ewaluatora pomysłów 
twórczych, charakteryzujące się wielokrotnym wytwarzaniem pomysłów 
i ich weryfikacją w procesie kreacji plastycznej – czas powstawania wytwo-
ru bywa niekiedy bardzo długi. Następuje wtedy seria działań twórczych 
(w początkowym etapie – zinterioryzowanych) oraz seria podejmowania 
decyzji (w stosunku do wyników eksterioryzacji), aż do ukończenia pracy 
(dzieła). „Narastające po sobie fazy procesu twórczego: przygotowanie, 
inkubacja, iluminacja, kreacja i weryfikacja nie przebiegają w każdym 
przypadku jednolicie. Na tę różnorodność wpływa w zasadniczy sposób 
zróżnicowanie typologiczne postaw twórczych”18.

Różnicującym, a tym samym indywidualizującym elementem procesu 
twórczego, jest ponadto „faza rozwojowa” jednostki twórczej. W okresie 
ideoplastyki – okresie kształtowania się osobowości i postawy twórczej 
17 Ibidem, s. 46–47.
18 Ibidem, s. 47.

Małgorzata Olczak
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– zasadniczo ujawnia się jedynie tendencja wewnętrzna lub zewnętrzna, 
to jest przewaga jednej nad drugą, a nie wyłączność. Dopiero w okresie 
fizjoplastyki, czyli wówczas, gdy artysta uzyskuje dojrzałość poznawczą 
i emocjonalną, zaczynają różnicować się postawy twórcze w sposób bar-
dziej wyraźny. 

Ta ewolucja zmierza do wykształcenia się jednostek o przewadze 
typów: wzrokowego, behawioralnego, intuicyjnego, wyobrażeniowego, 
intelektualno-refleksyjnego. Zaznacza się również w wielu przypadkach 
brak dominacji cech jednego typu, dając w rezultacie typ relacyjny (mie-
szany). 

Krytyczna analiza przyjętego założenia a także ocena materiałów 
empirycznych określających odrębności typologiczne zdaje się wskazywać 
na występowanie jeszcze jednej odmiany typologicznej, tj. typu emocjo-
nalnego. Świadczą o tym głównie niektóre wytwory plastyczne, niezwykle 
ekspresyjne i dynamiczne, a także pewne cechy charakteryzujące według 
dotychczasowych założeń typ wyobrażeniowy i intuicyjny19.

 Model S. Popka ukazuje specyfikę i złożoność artystycznego procesu 
twórczego. Autor uwzględnia wielość informacji, które stanowią tworzywo 
dla tego procesu, wielość i zróżnicowanie procesów poznawczych, składa-
jących się na końcowy rezultat procesu – dzieło sztuki.

Implikacje dla wychowania przez sztukę

 Bogactwo przeżyć, doznań, doświadczeń stanowi „bazę wyjściową” dla 
konstruowanego wytworu artystycznego. Aktywny proces odkrywania i ro-
zumienia rzeczywistości decyduje o wyborze informacji tworzących dzieło. 
Mają one genezę w procesie pobierania zarówno aktualnie dostrzeganych 
danych, jak i przechowywanych w pamięci. Ten motyw szczególnie ukazuje 
analiza S. Morawskiego. Sztuka najnowsza jest współczesna ze względu na 
aktualność problemów podejmowanych przez artystę, ze względu na tema-
tykę braną z cienia współczesnych miast, ulic, zakamarków ludzkiej duszy. 
Nie znaczy to jednocześnie, że artyści z ubiegłych wieków nie odwoływali 
się do sobie współczesnych tematów. Aktualne problemy ubrane są we 
współczesną formę dzięki użyciu „codziennych”, współczesnych środków 
wyrazu artystycznego. Podkreśla ten fakt również M. Gołaszewska.

Przechodząc przez „filtr” wyobraźni twórczej, zamysł artystyczny 
zyskuje walory nowości. Wielokrotnie tym filtrem jest intuicja – przeczu-
cie co do gestu konstruowania formy, wyboru tematu, doboru środków 
artystycznego wyrazu. Czasem przeczucie to zastąpione bywa logicznym 
19 Ibidem, s. 48.
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myśleniem podporządkowanym zasadom warsztatu, techniki, wiedzy teo-
retycznej. Ścieranie się tych konwencji, a raczej przeplatanie i uzupełnianie 
wzajemne, dokładnie analizuje W. Stróżewski, nazywając „grę” wyobraźni, 
intuicji, podświadomości, nieprzewidywalności, spontaniczności, swobody 
itd. z logiką, rygorem, podporządkowaniem, kalkulacją, kontrolą, konwencją 
itd. „liniami napięć”.

Model S. Popka uwzględnia również wielokrotność tych czynności, 
operacji i procesów, co zdaje się przypominać i jednocześnie potwierdzać 
teorię interakcji twórczej E. Nęcki20. Koncepcja interakcji twórczej E. Nęcki 
łączy, jak się wydaje, podejście procesu twórczego jako procesu rozwiązy-
wania problemów i procesu „artystycznego” (choć sam autor tego rodzaju 
rozgraniczenia nie pokazuje). W literaturze przedmiotu takie rozgranicze-
nie również nie występuje (zapewne za sprawą egalitarnego rozumienia 
twórczości). „Wszelka twórczość (niezależnie od specyfiki) jest działaniem 
świadomym i polega na rozwiązywaniu problemów. Problemem twórczym 
jest tu idea artystyczna, która jako określone zadanie może i powinna być 
rozwiązywana dzięki kolejnym etapom rozumowania twórcy”21.

Niezależnie od teorii sankcjonującej sztukę, jej stanowiska badaw-
czego, sposobu interpretacji , zaczynem procesu twórczego wydaje się być 
osoba artysty: z jednej strony – jego przeżycia, doświadczenia, swoisty 
sposób poznawania świata, z drugiej – zdolność dostrzegania problemów 
estetycznych domagających się rozwinięcia i rozstrzygnięcia w artystycznej 
kompozycji, wrażliwość zmuszająca do komunikowania się z odbiorcą.

Uczeń – podobnie jak artysta – wyposażony jest w indywidualne 
doświadczenia i własny sposób percypowania rzeczywistości. Jednakże 
nie każdy uczeń zdolny jest wyszukiwać problemy estetyczne. Zaciekawić 
sztuką, wzbudzić zainteresowanie opisem rzeczywistości językiem sztuki 
można przez samodzielne poszukiwanie problemów i zadań poznawczych. 
Skutecznym sposobem – choć jak twierdzi Edward Nęcka: nieco sztucz-
nym22 – są techniki dostrzegania problemów.

T3/ZOOM

Technika dostrzegania problemów T3/ZOOM polega na doszuki-
waniu się problemu w konkretnej sytuacji poprzez zabieg „penetrowania” 
określonej sytuacji, danego tematu. „Penetrowanie” może przebiegać 
w dwóch kierunkach:

20 E. Nęcka, Twórczość, [w:] Psychologia, J. Strelau (red.), Gdańsk 2000.
21 S. Popek, op. cit., s. 39.
22 E. Nęcka, TRoP – Twórcze rozwiązywanie problemów, Kraków 1994.
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„penetrowanie” przez przybliżanie, zawężanie pola spostrzeżenio-
wego, dochodzenie do szczegółu, zwane w technice „szkło powięk-
szające”,
oraz „penetrowanie” przez oddalanie, szukanie szerszego kontekstu, 
zwane w technice „obiektyw szerokokątny”.
Każdy kierunek penetracji zawiera trzy wglądy, nazwane kolejno:
to, co widoczne na pierwszy „rzut oka”;
to, co mniej widoczne;
to, czego nie widać, a na pewno jest.

Spójrzmy na przykład:
 
Wrażenia i światło 

A. „to, co widać na 
pierwszy rzut oka”

B. „to, co mniej 
widoczne”

C. „to, czego 
nie widać, a na 

pewno jest” 
1. „szkło po-
większające”

op-art paski, kwadraty, 
koła budujące wra-
żenie pulsowania, 
migotania, drgania

złudzenia 
optyczne

pulsowania, 
migotania, 

drgania
2. „obiektyw 
szerokokątny”

gotycki witraż wrażenie lekkości 
budowli

duchowość, 
mistyka

Dzieło artysty
A. „to, co widać na 
pierwszy rzut oka”

B. „to, co mniej 
widoczne”

C. „to, czego 
nie widać, a na 

pewno jest” 
1. „szkło po-
większające”

temat, 
technika

czas pracy nad 
dziełem, 

wysiłek artysty

pasja, emocje,
wewnętrzne 
zmagania 

z tematem, 
materią

2. „obiektyw 
szerokokątny”

indywidualizm 
artysty

wpływ na innych 
artystów

inicjator no-
wego kierunku 

w sztuce

•

•

•
•
•

Twórczość w kontekście procesu artystycznego
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Temat pracy malarskiej: Zima
A. „to, co widać na 
pierwszy rzut oka”

B. „to, co mniej 
widoczne”

C. „to, czego 
nie widać, a na 

pewno jest” 
1. „szkło po-
większające”

wielość elementów 
związanych z tema-
tem: sanki, bałwan 

itp.

szczegóły, 
detale tych elemen-

tów

skrzypiący od 
mrozu śnieg

2. „obiektyw 
szerokokątny”

kolory „zimne” gama kolorystyczna paleta/tęcza 
barw – piękno 
i różnorodność 

świata

Stymulujący przedmiot
Technika stymulującego przedmiotu polega na zgłaszaniu kojarzących 

się i narzucających się problemów do wybranego przedmiotu, obiektu, 
idei23.

Stymulujący przedmiot: kontrast
próba pogodzenia odmienności stylów (eklektyzm);
łączenie różnorodnych materiałów (collage);
godzenie rzeźby (czegoś statycznego) z ruchem (rzeźby kinetyczne);
indywidualny styl artysty a techniczne środki wyrazu (konstrukty-
wizm, sztuka cybernetyczna, sztuka komputerów);
trwałość i nietrwałość dzieła sztuki (happening);
akcentowanie dzieła sztuki jako wytworu artystycznego i nastawienie 
na proces twórczy (konceptualizm);
sztuka i reklama (sztuka reklamowa, konkursy na reklamę).

Test zdań niedokończonych
Technika polega na zadawaniu pytań sterujących heurezą i odpowia-

daniu na nie. Tym sposobem możliwe jest dotarcie do obszarów wiedzy, 
którą określa się jako milczącą, nieoficjalną24.

Co mnie dziwi…
że emocje i nastroje można wyrazić kolorami (ekspresjonizm);
że przestrzeń można rozłożyć na części (kubizm);
że nie trzeba dokładnie znać się na sztuce, by ją przeżyć, spróbować 
zrozumieć.

23 E. de Bono, Jak stosować myślenie lateralne, Warszawa 1999.
24 E. Nęcka, op. cit., s. 96.

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Małgorzata Olczak



z w
ar

sztatu
 bad

aw
c

zeg
o

  in
n

o
w

ac
je

31

Jak to możliwe, że do tej pory…
nie wymyślono farb ekologicznych (takich na wzór stosowanych 
w malarstwie jaskiniowym);
nie stworzono programu komputerowego uczącego rysować i ma-
lować według zasad kompozycji.

Zakończenie 

Zaczynem twórczego rozwiązywania problemów jest ich dostrzeganie. 
Umiejętność ta warunkowana jest m.in. ciekawością poznawczą i jednostkową 
wrażliwością. Współcześnie dostrzeganie problemów znajduje swoje oparcie 
w wielości technik stymulujących i wspomagających tę czynność.

Wychowanie przez sztukę w edukacji realizowane jest na różnych 
przedmiotach, m.in. na lekcjach plastyki, przy użyciu różnych metod. Ko-
niecznymi metodami kształcenia są dzisiaj aktywizujące metody nauczania. 
Techniki dostrzegania problemów mają szansę być skutecznym narzędziem 
aktywnego nauczania plastyki i sztuki. Przedstawione powyżej przykłady 
pokazują, że przy użyciu technik dostrzegania problemów uczniowie są 
w stanie odszukać wielorakie problemy plastyczne.

Wydaje się, że wychowanie przez sztukę może zyskać na swej me-
todycznej atrakcyjności właśnie przez stosowanie technik dostrzegania 
problemów. Można sądzić, iż „nowa” droga wychowania przez sztukę jest 
słuszna. Przywołani w pracy autorzy podkreślają, że nie tylko kontakt ze 
sztuką, ale i zaangażowanie w proces odszukiwania problemów artystycz-
nych oraz tworzenie dzieł estetycznych jest kształceniem wszelkich pro-
cesów poznawczych i intuicji (S. Popek), jest kształceniem umiejętności 
adekwatnego dostosowywania się do nowych sytuacji (W. Stróżewski), 
jest kształceniem umiejętności nawiązywania kontaktu z innymi, z rzeczy-
wistością (S. Morawski), jest też kształceniem umiejętności realizowania 
wartości estetycznych (M. Gołaszewska). 

dr Małgorzata Olczak jest doktorem nauk humanistycznych, 
specjalność pedagogika. Pracuje na Politechnice Łódzkiej 
w Zakładzie Nauk Humanistycznych, jej zainteresowania 
skupiają się głównie wokół pedagogiki, twórczości i sztuki, 
a dokładniej wokół problematyki kształcenia dyspozycji 
twórczych, kształcenia umiejętności twórczego rozwiązywania 
problemów, teorii i praktyki wychowania estetycznego, teorii 
i praktyki pedagogiki twórczości, wybranych zagadnień 
filozofii i estetyki. Obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną 
podejmującą wątek autorskiej techniki dostrzegania problemów 
T3/ZOOM i jej zastosowania w edukacji akademickiej

•

•
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Ewa Monika Szczepan

Szkoła kuźnią talentów
Największym niezbadanym terytorium na świecie

jest przestrzeń między naszymi uszami.

Bill O’Brien

Wprowadzenie 

Ludzie różnią się między sobą szybkością i sprawnością myślenia, 
tworzeniem oryginalnych pomysłów, sprawnościami motorycznymi, 
umiejętnościami językowymi itp. Różnice te próbujemy wyjaśniać takimi 
pojęciami, jak: inteligencja, zdolności, talent, geniusz, mistrzostwo. „Ludzki 
mózg to najbardziej fascynujące półtora kilograma materii na Ziemi, a może 
i nawet w całym Wszechświecie. Choć często porównujemy go do kompu-
tera, mózg jest niepomiernie bardziej złożony i potężny. (…) Ludzki mózg 
wymyślił statek kosmiczny (…), stworzył szachy i piłkę nożną, samochód, 
komputer, Etiudę Rewolucyjną, Mona Lizę, prąd (…)”1. 

„Ilość informacji docierająca do naszego mózgu wynosi około 100 mega-
bajtów na sekundę. Mózg składa się ze 100 miliardów neuronów. To ponad 
16 razy więcej niż jest ludzi na Ziemi. Każdy neuron jest w stanie stworzyć 
nawet do 10 tysięcy połączeń z innymi komórkami nerwowymi. Neuron 
ma ok. 0,1 mm średnicy, ale jego długość może osiągnąć aż kilka metrów”2. 
„Kiedy 100 miliardów neuronów komunikuje się z sobą przez 100 trylionów 
połączeń nerwowych, może się wydarzyć mnóstwo rzeczy”3. 

Tak szczegółowe informacje o funkcjonowaniu i możliwościach 
naszego umysłu skłaniają do głębszego przeanalizowania problemów 
z kształceniem uczniów wyjątkowo zdolnych. Możemy zadać sobie py-
tania: Czy uzdolnienia są wrodzone, czy też geniusz można ukształtować 
poprzez stymulację środowiska? Co powoduje, że ktoś jest bardziej bystry 
i inteligentny niż my? Czy uzdolnieni mają inne mózgi? Jak wspierać 
ucznia zdolnego? 

1 P. Schiller, Mądre dziecko, Warszawa 2005, s. 9.
2 M. Pasterski, 12 ciekawostek na temat mózgu [online]. Dostępny w Internecie: http://

michalpasterski.pl/2009/02/12-ciekawostek-na-temat-mzgu/.
3 Kod umysł. Rozmowa z prof. Stevenem Pinkerem, psychologiem ewolucyjnym 

z Uniwersytetu Harvarda, „Wprost” 2007, nr 51/52, s. 102.
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Warto zastanowić się, czy współczesna szkoła może być kuźnią talen-
tów? Co my nauczyciele możemy zrobić, by nie zaprzepaścić wybitnych 
zdolności ucznia, zarówno intelektualnych, jak też motorycznych czy ar-
tystycznych? Co możemy zrobić, by nie utracić ewangelicznej drogocennej 
perły czy też nie zakopać talentów? 

Krótki rys historyczny

Nie każdy z nas jest w jednakowym stopniu utalentowany, 

ale wszyscy powinniśmy mieć jednakowe szanse na rozwijanie naszych talentów.

 John F. Kennedy

Zdolności i stymulacja ich rozwoju były od dawna przedmiotem zain-
teresowań zarówno zwykłych ludzi, jak i wybitnych uczonych, myślicieli, 
filozofów, psychologów, pedagogów, lekarzy. Między innymi Sokrates 
pasjonował się sprawą tworzenia, „tajemnicą twórczości”. W XIX wieku 
J.H. Pestalozzi apelował o zindywidualizowane podejście do uczniów, 
ułatwiające rozwój zdolności. Początek XX w. to okres „psychologii eks-
perymentalnej”. Badano zależności między poziomem rozwoju zdolności 
a osiągnięciami w nauce, mierzono zdolności do uczenia się i inteligencję 
za pomocą testów (Wundt, F.  Galton, A. Binet, W. Stern)4. Najbardziej 
jednak zainteresowano się tym zagadnieniem w drugiej połowie ubiegłego 
stulecia. Rozwój gospodarki i cywilizacji sprawił, że zwiększyło się zapo-
trzebowanie na ludzi inteligentnych, twórczych, wykształconych.

Jednak historia życia ludzi wybitnych wskazuje, że nie zawsze byli oni 
doceniani przez współczesnych sobie, a nawet przez swoich nauczycieli 
i rodziców. Braku zrozumienia dla twórczego myślenia i nadprzeciętnych 
zdolności doświadczyli ludzie, którzy okazali się geniuszami, a zmienili bieg 
historii: Isaac Newton, Albert Einstein, Ludwik Pasteur, Karol Darwin, 
Tomasz Edison, Grzegorz Mendel.

Dla przykładu Albert Einstein w młodości zasłynął jako utalentowany 
skrzypek. Na skutek protestu rodziców nie kontynuował kariery muzycz-
nej. Pod ich wpływem zaczął studiować prawo, ale równocześnie chodził 
na zajęcia z fizyki i matematyki. Tam przeniósł się wbrew woli rodziców. 
Dzięki swojemu uporowi, wytrwałości i genialnemu umysłowi został 
uznany za jednego z największych fizyków teoretyków naszych czasów. 
Natomiast Karol Darwin uważany był za ucznia o niższych możliwoś-
ciach intelektualnych, a jego ojciec twierdził, że przynosi rodzinie wstyd. 
4 Por.: B. Gac, Praca z uczniem zdolnym [online]. Dostępny w Internecie: http://www.

gimnazjum3.info/publikacje_pliki/uczen_zdolny/uczen_zdolny.HTM.
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Jego fascynacja biologią sprawiła, że stał się jednym z najwybitniejszych 
naukowców w tej dziedzinie5.

„Nie wolno lekceważyć predyspozycji ucznia do określonego zawodu, 
zwłaszcza że wykształcają się one zazwyczaj już w bardzo wczesnym wieku 
– pod wpływem uzdolnień własnych, przykładu członków rodziny i innych 
okoliczności” – twierdził Albert Einstein.

Biografie osób wybitnych wzbudzają refleksje. Pozwalają zatrzymać 
się i zastanowić, czy ja, jako nauczyciel, potrafię odkryć talent i rozwinąć 
kreatywność moich uczniów? Czy wyzwalam w nich twórcze myślenie? 
Czy nie ograniczam rozwoju zdolności?

Jednym z priorytetów współczesnej szkoły jest odkrywanie i stymu-
lacja rozwoju zdolności. Program nauczania dostosowany jest do uczniów 
z przeciętnymi zdolnościami, co ogranicza jednak działania nauczyciela. 
Ponadto problemem jest brak środków finansowych, dzięki którym byłaby 
szansa na zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, kółek zain-
teresowań dla uczniów zdolnych. Nauczyciel ma tylko 45 minut na pracę 
zarówno z uczniem przeciętnym, jak też zdolnym oraz tym o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Z pewnością trudno jest indywidualizować tok 
lekcji i dopasować go jednocześnie do możliwości wszystkich uczniów. Nie 
jest to jednak zupełnie niemożliwe. 

Geneza zdolności

Istnieje coś bardziej niespotykanego, coś o wiele lepszego niż zdolności. To jest zdolność 
rozpoznawania zdolności.

Elbert Humbart

Ważnym problemem jest identyfikacja dzieci zdolnych. W opinii ro-
dziców dziecko zdolne to dziecko „mądre”, grzeczne, bezbłędnie recytujące 
wierszyki i ładnie rysujące. Rówieśnicy zaś uznają za ucznia zdolnego tego, 
który nie potrafi złapać piłki i nie ma talentu sportowego, a do tego to 
„kujon” w grubych okularach i bez przyjaciół. Gdyby zapytać nauczyciela, 
z pewnością wskazałby ucznia „szóstkowego” ze wzorowym zachowaniem. 
Badania psychologiczne dzieci nie potwierdzają, że wymienione kryteria 
są słuszne6. „W rozumieniu psychologicznym uczeń zdolny to taki, który 
ma wysoki iloraz inteligencji, duże osiągnięcia, wysoki poziom twórczy, to 
znaczy charakteryzuje go niepokój poznawczy, umie oderwać się od utar-
5 Por.: http://www.wikipedia.org
6 Por.: M. Partyka, Zdolni, utalentowani, twórczy. Poradnik dla pedagogów, psychologów, 

nauczycieli i rodziców, Warszawa 1999, s. 53.
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tych schematów, potrafi znaleźć się w nowej sytuacji, ma pomysły nowych 
rozwiązań starych problemów, nie boi się nowych rzeczy”7.

Z. Pietrasiński definiuje zdolności jako „różnice indywidualne, które 
sprawiają, że przy danym zasobie wiedzy i praktyki oraz w takich samych 
warunkach zewnętrznych i przy równej motywacji, jedni ludzie spraw-
niej niż inni wykonują czynności, w tym także – szybciej uczą się rzeczy 
nowych”8. Od wieków trwa dyskusja, czy zdolności dziedziczymy, czy też 
istotną rolę odgrywa środowisko. Liczne badania dowodzą, że czynnik 
genetyczny ma tu duże znaczenie. 

Badania identycznych bliźniąt wychowywanych w różnych rodzinach 
potwierdzają, że nasze intelektualne uzdolnienia są przynajmniej w 50% 
dziedziczone. Do konkluzji takiej doszła w listopadzie 2001 r. grupa 
uczonych z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, pracująca pod 
kierunkiem dr. Paula Thompsona. Na podstawie badań psychometrycz-
nych, genetycznych i neurofizjologicznych (pomiar objętości masy szarych 
komórek nerwowych w wybranych obszarach mózgu), wnioski były jed-
noznaczne: inteligencja nasza jest w dużej mierze zdeterminowana przez 
geny, przy czym objętość „szarych komórek” zmieniać się może w wyniku 
umysłowego treningu. Tak więc uzdolnienia precyzują się dopiero w wy-
niku indywidualnego rozwoju i pracy człowieka9. 

Charakterystyka dzieci zdolnych

Geniusz to wynik 1 procentu natchnienia i 99 procent wypocenia. 

 Albert Einstein

Na ogół dziecko zdolne wyróżnia się dużą koncentracją na zadaniu 
i ciekawością. Uczy się chętnie, szybko i efektywnie. Woli pracować samo-
dzielnie, według własnego planu. Szybko się nudzi przy powtarzaniu dobrze 
opanowanego materiału. Największe zainteresowanie wzbudza u dziecka 
materiał nowy. Zadaje mnóstwo pytań, przy czym cechą charakterystyczną 
tych pytań jest ich jakość. Potrafi być zawzięte w pogoni za wiedzą i szybciej 
niż rówieśnicy wychwytuje to, „co istotne”. Interesuje się raczej tym, co 
niezwykłe i niekonwencjonalne. Zagłębia się w szczególnie interesujące go 
zagadnienia tak szybko, że wręcz nie wiadomo, kiedy opanowuje termi-
nologię danej dziedziny i zaczyna się nią w sposób efektywny posługiwać. 
7 Ibidem, s. 54.
8 Z. Pietrasiński, Myślenie twórcze, Warszawa 1969, s. 79.
9 K. Szymborski, Gen rozumu. Dlaczego ludzie bywają inteligentni?, „Polityka” 2001, 

nr 51/52, s. 136.
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Chętnie rozwiąże trudne zadanie z treścią. Często nie jest do końca zado-
wolone ze swoich osiągnięć. Cechuje je ogromna ambicja, perfekcjonizm. 
Potrafi zajmować się jednocześnie dwiema sprawami naraz. Zwykle też 
wcześnie (przed drugim rokiem życia), zaczyna mówić i posługiwać się 
całymi zdaniami oraz wyszukanym słownictwem10.

Uczeń osiągający bardzo dobre oceny szkolne ze wszystkich przed-
miotów jest uczniem zdolnym do uczenia się, a nie uzdolnionym. Dzieci 
uzdolnione wykazują się osiągnięciami lub potencjalnymi zdolnościami 
w jednej lub kilku dziedzinach: ogólne zdolności umysłowe; specyficzne 
umiejętności z głównych przedmiotów szkolnych; zdolności twórcze i umy-
słowe; zdolności przywódcze; zdolności w sztukach plastycznych i technicz-
nych; zdolności psychomotoryczne. „Najwcześniej i najszybciej u dzieci 
uaktywniają się zdolności artystyczne, następnie matematyczne”11.

Osobowość dzieci uzdolnionych cechuje: wysoka wrażliwość moral-
na, głęboka wrażliwość na cudze i własne uczucia, na niesprawiedliwość 
i nieszczęścia, na krytykę, nieprzyjmowanie uwag (nawet uzasadnionych), 
silna potrzeba osiągnięć i pochwał, niezwykłe poczucie humoru – tzw. 
subtelne wyczucie ironii i lekki „czarny” humor, marzycielstwo. Dzieci 
zdolne świetnie odnajdują się w starszym towarzystwie i wolą bawić się 
z dziećmi starszymi oraz dorosłymi. Okres dorastania przechodzą ciężej, 
gdyż są bardziej krytyczne w stosunku do siebie niż rówieśnicy. Powoduje to 
niejednokrotnie obniżenie się ich ciekawości i aktywności poznawczej12. 

Sposoby rozpoznawania dzieci zdolnych

Nie powinno zabraknąć dobrych ludzi, lubiących dzieci i dbających o ich sprawy, 
mających różne pasje i zainteresowania. 

Ważne, by umieli i chcieli płonąć, by umieli zapalić innych.
Sukces podobnie jak porażka jest udziałem wielu ludzi. 
Nie ma wybitnych uczniów bez wybitnych nauczycieli.

 J. Lipszyc

W literaturze przedmiotu można znaleźć następujące metody uła-
twiające rozpoznawanie ucznia zdolnego: nominacja przyznana przez 

10 Por.: R. Bernacka, Zdolności a uzdolnienia, [online], „Wychowawca” 2006, nr 1. 
Dostępny w Internecie: http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2006/01-
2006/01.htm.

11 I. Lewicka, K. Olejniczak, Praca z uczniem zdolnym, [online], „Wychowawca” 2006 nr 
1. Dostępny w Internecie: http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2006/01-
2006/06.htm.

12 Por.: L. Prusko, Uczeń zaciekawiony światem [online], „Wychowawca” 2006, nr1. 
Dostępny w Internecie: http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2006/01-
2006/04.htm.
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rodzica lub nauczyciela, wyniki sprawdzianów wiadomości i umiejętności, 
iloraz inteligencji, zwycięstwa w konkursach i olimpiadach, nominacje 
przyznane przez ekspertów z danej dziedziny, nominacje nadane przez 
grupę rówieśniczą13.

Nominacja przyznana przez rodzica lub nauczyciela dokonuje się na 
podstawie oceny sprawności językowych, umiejętności wnioskowania, 
tempa przebiegu procesów myślowych, wyobraźni, pamięci, prowadzenia 
obserwacji, koncentracji uwagi. Ponadto uczeń zdolny wyróżnia się wśród 
rówieśników stawianiem wielu oryginalnych pytań, wysuwaniem niezwy-
kłych i oryginalnych sugestii, umiejętnością dostrzegania i rozwiązywania 
problemów, szerokim zakresem zainteresowań czytelniczych oraz brakiem 
wytrwałości w wykonywaniu zadań rutynowych.

Ważną rolę w rozpoznawaniu zdolności dziecka przypisuje się rodzi-
com, gdyż mają oni większą możliwość swobodnej obserwacji tempa jego 
rozwoju14. Należy jednak uwzględniać stopień obiektywizmu rodziców 
w tej kwestii, gdyż opiekunowie mogą próbować nieświadomie zawyżać 
osiągnięcia dziecka. 

W literaturze przedmiotu znajdujemy narzędzia służące identyfikacji 
dzieci zdolnych. Część z nich przeznaczona jest dla rodziców, jak na przy-
kład „Kwestionariusz dla rodziców”15, który pomaga zebrać dodatkowe 
informacje o uczniu. Innym przykładem jest „Kwestionariusz rozmowy 
z rodzicami”, opracowany przez B. Janas-Stawikowską i M. Szczerbiak16.

Natomiast dla nauczycieli przydatna może być technika badawcza 
opracowana przez Czesława Nowaczyka: „Kwestionariusz diagnostyczny 
U/Z-S”. Służy on wstępnemu diagnozowaniu zdolności17. Ciekawym 
narzędziem jest także „Lista kontrolna dla nauczycieli”18. Zawiera ona 
wykaz cech charakteryzujących uczniów o ponadprzeciętnych osiągnię-
ciach w edukacji.

Należy także zwrócić uwagę na stosowany w identyfikacji dzieci 
zdolnych wynik badania ilorazu inteligencji. Do dzieci zdolnych zalicza 
się te, które w testach osiągają iloraz inteligencji powyżej 110 (przy normie 
100)19. W innych opracowaniach podaje się, że iloraz inteligencji równy 

13 Por.: F. Painter, Kim są wybitni? Charakterystyka, identyfikacja, kształcenie, Warszawa 
1993, s. 49.

14 M. Partyka, op. cit., s. 61.
15 J. Bates, S. Munday, Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane, Warszawa 2005,  

s. 77–80.
16 Modele opieki nad dzieckiem, M. Partyka (red.), Warszawa 2000, s. 160–163.
17 Por.: Cz. Nowaczyk, Uczeń zdolny, Jelenia Góra 1998, s. 26–28.
18 Por.: M. Partyka, op. cit., s. 172.
19 Por.: Ibidem, s. 60.
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lub wyższy niż 120 wyróżnia uczniów zdolnych20. Jednak mamy w historii 
przykłady osób, które nie miały wybitnych zdolności poznawczych, ale za 
to ponadprzeciętne zdolności artystyczne. Tych także nie można pominąć 
w procesie edukacji. Przykładem potwierdzającym tę tezę jest Nikifor 
Krynicki, zaliczany do grona najwybitniejszych na świecie malarzy tzw. 
naiwnych, prymitywistów. 

Ponadto powinniśmy wiedzieć, że „uczeń utalentowany to często uczeń 
o nieharmonijnym rozwoju, co powoduje, że są obszary, gdzie potrzebuje 
»przelewania« wiedzy i wspierania rozwoju”21. Natomiast w obszarach 
nadprzeciętnych zdolności kierunkowych nauczyciel powinien udzielać 
uczniowi wsparcia. 

Kryzysy rozwoju zdolności

Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, 

które mają udowodnić to, czego uczeń nie umie,

 podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, 

co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć. 

Albert Einstein

Według E. Hurlock u dzieci zdolnych można wyróżnić kryzysy roz-
woju zdolności, czyli wyhamowanie w wieku 5–6 lat, co spowodowane 
jest tym, że zaczynają dostrzegać niedoskonałości. Kolejny etap to wiek 
8–10 lat, gdy następuje kryzys spowodowany oddziaływaniem rówieśni-
ków. Z kolei pomiędzy 13 a 15 rokiem życia wzrasta zainteresowanie płcią 
przeciwną. Natomiast w wieku 17–18 lat podejmuje się istotne decyzje 
dotyczące wyboru kierunku kształcenia, zawodu22.

Ponadto do czynników hamujących rozwój potencjału twórczego 
ucznia zalicza się: brak wsparcia ze strony rodziny i szkoły, brak autono-
mii w decydowaniu o tym, jak ma być wykonane zadanie i w jego efekcie 
nieodpowiedni system oceniania wysiłku i pomysłów, presja czasowa ogra-
niczająca możliwości twórcze, przeciążenie nauką i licznymi obowiązkami. 
Bardzo wcześnie wprowadzona rywalizacja hamuje potencjał twórczy 
z powodu braku u młodego człowieka odporności na porażki. Także zbyt 
wcześnie wprowadzone nagrody i kary powodują zamknięcie się dziecka 
na proces poszukiwania i tworzenia.
20 Por.: B. Gac, Kształcenie ucznia zdolnego, [online]. Dostępny w Internecie: http://

www.gimnazjum3.info/publikacje_pliki/uczen_zdolny/uczen_zdolny.HTM#zak2
21 K. Mierzejewska-Orzechowska, Poszukiwanie wzorca optymalnego nauczyciela dla 

ucznia uzdolnionego, [w:] op. cit., M. Partyka (red.), s. 73.
22 E. Hurlock, Rozwój dziecka, T.2, Warszawa 1985, s. 80.
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Problemy z dziećmi zdolnymi

Ceńcie twórcze myślenie, podawajcie w wątpliwość wszystko i każcie się dziwić wszystkiemu.

Jan Amos Komeński

Powszechnie uważa się, że praca z uczniami zdolnymi jest czystą 
przyjemnością. Z pewnością daje dużą satysfakcję. Jednak nauczyciel 
musi uwzględnić typowe problemy, które mogą wystąpić w pracy z ucz-
niem zdolnym. Należą do nich: znudzenie pracą, która ma charakter 
powtórkowy i nie dość ambitny; oburzenie w przypadku przerywania 
w połowie jakiegoś wyjaśnienia czy wywodu; przeszkadzanie w lekcji; brak 
szacunku dla ogólnie uznanego autorytetu lub tradycji, co do których 
dziecko nie jest przekonane; trudności we współpracy z grupą; trudności 
w dostosowaniu się do toku myślenia i działania innych. 

Wśród uczniów uzdolnionych możemy wyróżnić dzieci: niedojrzałe 
i dojrzałe emocjonalnie. Pierwsze z nich są: niecierpliwe, nadmiernie 
ruchliwe, skłonne do natychmiastowych zmian nastroju od euforii do 
depresji. W kontaktach z innymi przejawiają agresję, dominację, są prze-
korne i często popadają w konflikty, dlatego nie są na ogół lubiane przez 
rówieśników. Cechuje je skłonność do izolacji lub uległości w stosunku 
do nauczycieli i grupy rówieśniczej. Mają poczucie niższości, nie wierzą 
we własne siły i zdolności. Natomiast grupa uczniów dojrzałych emocjo-
nalnie, to dzieci zrównoważone, umiarkowanie aktywne psychoruchowo, 
zwykle mają adekwatne poczucie własnej wartości i samoocenę, potrafią 
trafnie przewidywać własne sukcesy i porażki. Łatwo nawiązują kontakty 
społeczne z nauczycielami i kolegami. Ich silna potrzeba dominacji idzie 
w parze z dużą umiejętnością współpracy23. 

Wyróżnia się trzy typy dzieci zdolnych. Dzieci osiągające sukcesy 
– są podziwiane, dorównują w niektórych dziedzinach wiedzy nauczy-
cielom. Następny rodzaj to uczniowie celowo ukrywający zdolności 
– konformiści, poddają się presji otoczenia i podporządkowują grupie. 
Ostatni typ to dzieci nudzące się w szkole, więc uczące się gorzej niż 
przeciętnie, realizujące tylko własne cele. Niejednokrotnie więc uczniowie 
ukrywają swoje zdolności z różnych powodów24. Niekiedy nieakcepto-
wane zachowanie może utrudnić nauczycielowi określenie prawdziwego 
potencjału ucznia.

23 Por.: R. Bernacka, op. cit.
24 Por.: F. Painter, op. cit., s. 22–25.
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Wspieranie rozwoju uzdolnień

Człowiek uzdolniony, szczególnie młody, aby efektywnie zaistnieć, musi przeobrazić się 
z „larwy w motyla”. Tę szansę dają mu szczególnie nauczyciele, którzy dbają też o to, 

żeby na „wiele rzeczy” nie było za późno25.

Uzdolnienia uczniów można wspierać poprzez: stosowanie metod 
aktywizujących myślenie, problemowych i praktycznego działania; pracę 
w grupach, gdzie uczeń zdolny jest liderem; stawianie pytań pobudzających 
krytyczne myślenie; analizę tekstów źródłowych; ćwiczenie samodzielności; 
dostosowanie zadań do indywidualnych zdolności dziecka; indywidua-
lizację zadań domowych; tworzenie pozalekcyjnych kół zainteresowań; 
przygotowywanie do uczestnictwa w konkursach czy olimpiadach przed-
miotowych; realizację indywidualnego toku lub programu nauki. 

Paul Torrance, psycholog określany Ojcem Twórczości, opisuje kil-
kanaście zasad postępowania nauczycieli pragnących pomagać dzieciom 
w tworzeniu. Zaleca, aby cenili twórcze myślenie uczniów, zwiększali 
ich wrażliwość, nie narzucali schematów, kultywowali w klasie twórczą 
atmosferę, popierali i doceniali inicjatywę wychowanków w uczeniu się, 
rozwijali konstruktywny krytycyzm, popierali zdobywanie wiedzy w róż-
nych dziedzinach, wychowywali ludzi o śmiałym umyśle. Sami zaś byli 
śmiałymi, pełnymi animuszu nauczycielami26. 

Natomiast Anna Wołpiuk-Ochocińska podaje metody, które warto 
stosować w trakcie nauki szkolnej, by pomagać uczniom w rozwijaniu ich 
zdolności. Zalicza do nich: „stopniowe zwiększanie wymagań, nieprzekra-
czających możliwości ucznia; ciekawe prowadzenie lekcji – wprowadzenie 
inspirujących elementów materiału, wykorzystanie wiadomości pozaszkol-
nych, prowadzenie zajęć w oparciu o pracę grupową uczniów i samopomoc 
koleżeńską; realizacja indywidualnych programów kształcenia; podejmowa-
nie indywidualnego toku nauki z poszczególnych przedmiotów lub przeno-
szenie do klas programowo wyższych z jednego lub kilku przedmiotów, o ile 
jest to uzasadnione względami społecznymi; zachęcanie do wymyślania, 
tworzenia rzeczy w sposób społecznie użyteczny, oryginalny i dotychczas 
nieznany; uczenie twórczego rozwiązywania problemów, motywowanie 
do samodzielności i podejmowania inicjatyw; zachęcanie do konfrontacji 
wiedzy w konkursach, olimpiadach; wskazywanie dodatkowych źródeł 
wiedzy oraz inspirowanie do korzystania z rozmaitych zajęć pozalekcyjnych 

25 Por.: R. Bernacka, op. cit.
26 Por.: K.J. Szmidt, Paula Torrance’a inkubacyjny model kształcenia uczniów zdolnych, 

[w:] Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, T. 1: Zdolności i stymulowanie 
ich rozwoju, W. Limont, J. Cieślikowska (red.), Kraków 2005, s. 185.
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w celu rozwijania zainteresowań oraz aktywności poznawczej; stwarzanie 
atmosfery akceptacji, wyrażanie zadowolenia z sukcesów, uczenie przyj-
mowania uwag i radzenia sobie z niepowodzeniami”27.

Dobre praktyki

W procesie edukacji doświadczyłam od moich nauczycieli wsparcia, 
które ujęłabym w formułę: „4 x D”, czyli: 1. Dostrzec, 2. Doświadczyć, 
3. Docenić, 4. Dumnym być… To moje osobiste przemyślenia nad roz-
wojem zdolności. 

Dostrzec, czyli zobaczyć, zauważyć dziecko, jego potencjalne możliwości. 
Każdy człowiek ma nieograniczone możliwości, nawet gdy jest niepełnospraw-
ny intelektualnie. Czasem właśnie rodzic czy nauczyciel odkryje w dziecku to 
Coś, co pozwoli mu uwierzyć, że jest wyjątkowe. Dziecko musi w życiu spotkać 
tego Kogoś, Mistrza, który pomoże mu odkryć tę jasną stronę jego życia. To 
Coś, co odróżnia go od innych, co może nadać sens istnieniu, a może nawet 
zmienić bieg historii. Każdy z nas z pewnością ma swojego Mistrza – Nauczy-
ciela, który pomógł odkryć nasze możliwości i uwierzyć, że jesteśmy zdolni, 
mamy potencjał, wiele potrafimy, że warto w nas inwestować. 

Doświadczyć, czyli ja jako nauczyciel stwarzam sytuacje, w których 
uczeń może czegoś doświadczyć, nagle samodzielnie odkryć (także rzeczy 
dawno już odkryte), udoskonalić, stworzyć, zakosztować sukcesu. Jednak 
najważniejsze jest to, aby zaaranżować sytuacje wychowawcze lub dydak-
tyczne, dzięki którym uczeń odkryje, że potrafi, umie i posiada możliwości, 
które należy rozwijać.

Sukces w wykonywaniu zadania sprzyja uruchomieniu transgresji. 
Według profesora Kozieleckiego: „działania takie [transgresje] – na ogół 
świadome i celowe – polegają na przekraczaniu granic dotychczasowych 
osiągnięć i doświadczeń człowieka, na pełniejszym wykorzystywaniu przez 
niego biologicznych i społecznych możliwości. Transgresja staje się źródłem 
nowych i ważnych wartości materialnych, symbolicznych i społecznych. 
Przykładem jej mogą być wynalazki techniczne, odkrycia naukowe (...) czy 
kształcenie własnej osobowości. (...) Transgresja jest esencją człowieczeń-
stwa (...). O ile transgresje są ukierunkowane na rozwój, o tyle zachowania 
ochronne mają kluczowe znaczenie dla zachowania życia i przetrwania”28. 
Postawa transgresyjna skutkuje stawianiem sobie przez najambitniejszych 

27 A. Wołpiuk-Ochocińska, Uczniowie zdolni - co o nich wiemy? [online]. Dostępny 
w Internecie: http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1012

28 J. Kozielecki, Teoria czynności a psychotransgresjonizm, [w:] Psychologia czynności. 
Nowe perspektywy, I. Kurcz, D. Kądzielawa (red.), Warszawa 2002, s. 21.
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uczniów zadań własnych, a w wypadku uczniów nieco mniej ambitnych czy 
mniej samodzielnych – oczekiwaniem od nauczyciela, że przydzieli on zadania 
dodatkowe (kontynuacyjne). Zadania te traktowane bywają często jak zadania 
własne. Nie da się przecenić pedagogicznego pożytku takiej postawy.

Docenić, czyli ocenić, by docenić. Zdaniem Ewy Kosińskiej ocena 
ma funkcję informacyjną, kontrolną i motywacyjną. Ocenianie ma służyć 
poszukiwaniu własnych możliwości, rozwojowi psychospołecznemu, bu-
dowaniu właściwej motywacji, kształtowaniu zainteresowań i nabywaniu 
wiedzy29. Ocenianie i stopnie zawsze budzą wielkie emocje. Jednak ocena 
zawierająca ustną czy też pisemną informację, rzeczowo uzasadniającą wy-
stawiony stopień, podkreśla mocne strony, ale też wskazuje słabe punkty 
oraz sposoby ich przezwyciężenia i może mieć magiczną moc motywującą 
i mobilizującą.

Pedagog czy logopeda w poradni nie ma możliwości docenienia wy-
siłku poprzez postawienie oceny wyrażonej liczbowo. Natomiast dobrym 
sposobem na docenienie wytrwałości i wysiłku, nagrodą za postępy, a także 
doskonałą zachętą motywującą do dalszej pracy jest choćby postawienie 
plusa, narysowanie słoneczka czy też wpisanie pochwały. Czynnikiem 
stymulującym ucznia do rozwijania swoich zdolności jest docenienie 
zaangażowania i wysiłku. 

Dumnym być, czyli być nauczycielem, który cieszy się z sukcesu dzie-
cka, choćby był najmniejszy, choćby po wielu nieudanych próbach mały 
Jaś napisał wreszcie literkę „a”. Nauczyciel, który potrafi wyrazić i pokazać 
radość z postępów ucznia, zachęca go w ten sposób do kolejnych prób, do 
podejmowania kolejnych wyzwań i pokonywania trudności, jest Mistrzem. 
Sukcesy ucznia są źródłem jego ogromnej satysfakcji.

Osobiście składam hołd mojemu nauczycielowi matematyki, który 
najpierw w siódmej klasie w uczennicy czwórkowej dostrzegł potencjał, 
potem pozwolił mi doświadczyć, że umiem, dając liczne przykłady do 
rozwiązania, a na koniec oceną bardzo dobrą uwieńczył moje zmagania 
ze wzorami skróconego mnożenia. Mam nadzieję, że Mój Matematyk był 
dumny ze swego dzieła. Pod wpływem Mojego Nauczyciela wybrałam 
liceum o profilu matematyczno-fizycznym, który nawet humaniście daje 
zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość, pomaga analizować, dokony-
wać syntezy i dedukować. Później zaś to „dzieło” kontynuowała już Pani 
Profesor w liceum. Była osobą bardzo wymagającą (może czasem ponad 
miarę), ale wytrwale i z pasją nakłaniała do poznawania tajników algebry, 
wariancji i wariacji. Wymagała, by wiedzieć więcej, umieć lepiej i mierzyć 
wyżej… 
29 Por.: E. Kosińska, Ocenianie w szkole, Kraków 2000, s. 15.

Ewa Monika Szczepan
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Ta pasja nauczycieli sprawiła, że jeszcze po dwudziestu paru latach 
z przyjemnością chce się rozwiązywać zadania z treścią czy obliczać całki. 
Za wiedzę trudną, podawaną z pasją serdecznie dziękuję moim wspaniałym 
Nauczycielom! 

Podsumowanie

Zapewnienie właściwej opieki uczniom uznanym za szczególnie 
zdolnych, stworzenie dodatkowych możliwości kształcenia i warunków 
stymulujących osiągnięcia szkolne to zadanie współczesnej szkoły. Pierw-
szym etapem jest identyfikacja dzieci zdolnych, nie tylko tych z szóstkami, 
ale także tych, które może nudzą się na lekcjach lub są konformistami, 
a w rzeczywistości ukrywają talenty. 

Odkrywając talent, jesteśmy zobligowani do tego, by stworzyć wa-
runki do rozwijania myślenia i zdolności, rozbudzania zainteresowań oraz 
wzmacniania sfery emocjonalno-motywacyjnej. Tworzymy więc sytuacje 
prowadzące do powstania nowych transgresji w naszych uczniach. Także 
i my – nauczyciele inspirujmy się do działań służących przekraczaniu granic 
dotychczasowych osiągnięć. 

Wydobycie drogocennej perły, jakim jest potencjał uczniów, to gwa-
rancja rozwoju społeczeństwa, nauki i sztuki oraz postępu cywilizacyjnego. 
Twórcze podejście do procesu wspierania uczniów uzdolnionych daje szansę 
na to, by polska szkoła była kuźnią talentów!

Ewa Monika Szczepan jest nauczycielem 
dyplomowanym, pedagogiem i logopedą w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie oraz 
pedagogiem szkolnym w Publicznym Gimnazjum 
w Baranowie Sandomierskim

Szkoła kuźnią talentów
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Lidia Małobęcka-Puka

Uczeń  twórczy – 
nadzieja czy problem we 
współczesnej szkole?

Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka

i jej natężenie, musicie dostrzec,

że najważniejszą jest radość pokonanej trudności,

osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy.

Radość triumfu i szczęście samodzielności,

opanowania, władania

Janusz Korczak

Wstęp

W publikacjach podejmujących problematykę edukacji spotykamy 
się z terminami: twórczy uczeń, twórczy nauczyciel, twórcze wychowanie, 
twórcze metody nauczania, twórcza inicjatywa. Wielu z nas zastanawia się 
co tak naprawdę znaczą te terminy? Co myśleć o twórczości? Czy stanowi 
ona oznakę geniuszu, uzdolnień artystycznych czy choroby? 

Głównym celem pracy jest uprzystępnienie psychopedagogicznej wiedzy 
o twórczości w „pigułce”, wyjaśnienie podstawowych terminów dotyczących 
twórczości, kreatywności i innowacyjności. Spróbuję poszukać odpowiedzi na 
pytania: Czy dziecko zdolne to równocześnie dziecko twórcze? Czy możliwe 
jest bycie twórczym? W jaki sposób stwierdzić, czy uczeń dysponuje twórczym 
potencjałem? Czy szkoła rozwija, czy raczej tłumi twórcze zdolności uczniów? 
Jak nauczyciel może odróżnić dziecko zdolne od trudnego?

Czym jest twórczość?

Nazwa oraz pojęcie twórczości, w rozumieniu działań człowieka przy-
noszących rzeczy nowe i cenne, pojawiły się około 100 lat temu. Według 
W. Tatarkiewicza w historii kultury europejskiej ukształtowały się trzy 
rozumienia twórczości:
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1) jako działań Boga, 
2) jako działań artysty,
3) jako działań człowieka1.
W średniowieczu uważano, że twórcą jest jedynie Bóg. W XIX wieku 

rozumienie pojęcia twórczości uległo znacznemu przekształceniu. Twór-
czość stała się synonimem robienia rzeczy nowych, a nie robienia rzeczy z ni-
czego. Od XX wieku zaś za twórcę uznaje się każdego człowieka zdolnego 
do wytwarzania nowości, nowego dzieła lub nowego działania. Twórczość 
oznacza każde działanie człowieka wykraczające poza schemat. 

Nowym poglądem na twórczość jest pankreacjonizm głoszący, że 
twórcze jest każde działanie człowieka wykraczające poza prostą receptę 
i że każdy człowiek jest twórczy, gdy nie ogranicza się do powtarzania 
i naśladowania tego, co zrobili przed nim inni ludzie. „Nieważne jest, co 
się tworzy, byle tworzyć”2. 

Pedagogiczną odmianą pankreacjonizmu jest pedagogiczny kreacjo-
nizm głoszący, że w dziedzinie kształcenia i wychowania nie może być 
mowy o osiągnięciu znaczących wyników, jeżeli działalność uczestniczących 
w edukacji podmiotów (uczeń, nauczyciel, szkoła) nie będzie działalnością 
twórczą. Proces kształtowania osobowości młodego człowieka powinien 
mieć charakter twórczy3.

Jest kilka teorii twórczości, podobnie – wiele jej definicji. 
Twórczością Teresa Amabile nazywa „to, co zostało uznane za twórcze 

przez osoby kompetentne w danej dziedzinie”. Zdaniem Zbigniewa Pietra-
sińskiego „twórczość to aktywność przynosząca wytwory dotąd nieznane, 
a zarazem społecznie wartościowe”. Andrzej Góralski zaś twierdzi: „Twórcze 
to nowe i cenne – oto prosta i dobra odpowiedź”4.

Według Krzysztofa J. Szmidta twórczość jest działalnością czło-
wieka przynoszącą rezultaty obiektywnie lub/i subiektywnie nowe oraz 
wartościowe, we wszelkich dziedzinach życia, zwłaszcza w nauce, sztuce 
i kulturze; jako taka jest przedmiotem badań i teorii wielu dyscyplin 
naukowych. To postawa, styl działania umożliwiający pokonanie rutyny, 
nawyków, schematów myślenia i działania. Jest to działalność przyno-
sząca wytwory: dzieła sztuki, wynalazki, sposoby postrzegania świata, 
metody działania cechujące się nowością i posiadające pewną wartość 
estetyczną, użytkową, etyczną, poznawczą bądź inną przynajmniej dla 
samego podmiotu tworzącego. Aby wytwór uznać za dzieło twórcze, 
1 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć; sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, 

przeżycie estetyczne, Wrocław 1982, s. 291. 
2 K.J. Szmidt, Trening twórczości w szkole wyższej, Łódź 2005, s. 16. 
3 R. Schulz, Studia z innowatyki pedagogicznej, Toruń 1996, s. 10.
4 K.J. Szmidt, Pedagogika twórczości, Gdańsk 2007.

Uczeń  twórczy – nadzieja czy problem we współczesnej szkole?
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musi spełniać kryteria: nowość, oryginalność, społeczna użyteczność 
i generatywność (ponadczasowość)5.

Czy każdy z nas może być twórczy? Czy możemy w ten sam sposób 
traktować największe dzieła geniuszu ludzkiego i wytwory twórczości 
codziennej?

Naukowcy wyodrębnili dwa bieguny twórczości: elitarny i egalitarny. 
W podejściu elitarnym jest mowa o wybitnych twórcach, których wytwo-
ry wnoszą coś nowego, znaczącego w rozwój kultury, nauki, techniki, są 
powszechnie znane i cenione. Stanowisko to wyklucza dzieci i dlatego jest 
odrzucane przez pedagogów preferujących podejście egalitarne, zgodnie 
z którym każdy człowiek, każde dziecko jest w różnym stopniu twórcze. 
Twórczość jest cechą powszechnie występującą, tylko niejednakowo 
rozwiniętą. Edward Nęcka uważa, że u ludzi genialnych zdolność ta jest 
szczególnie dobrze rozwinięta6. 

Według tego stanowiska twórczość jest nieodłączną cechą człowieka, 
przynależną każdej normalnie funkcjonującej osobie, zdolnej do rozwoju7. 
Dobrze to charakteryzuje słynne powiedzenie A. Maslowa, że świetna zupa 
może być bardziej twórcza niż drugorzędny obraz, wystarczy świadomie 
patrzeć, pytać i słuchać8. Działaniem twórczym będzie więc ułożenie 
kompozycji kwiatowej przez ucznia czy udekorowanie pracowni w sposób 
oryginalny, inny niż zazwyczaj. 

Pedagodzy uważają, że twórczość jest podatna na oddziaływania tre-
ningowe i stymulacyjne, da się jej nauczyć. Twórczość dzieci stanowi bardzo 
ważny wskaźnik ich rozwoju psychospołecznego i umysłowego. 

Co nam przeszkadza w byciu kreatywnymi?

Termin „bariery” utożsamiany jest z wszelkimi czynnikami utrud-
niającymi proces twórczy. Zdaniem Rogera von Oecha w rozwoju kre-
atywności przeszkadzają nam pewne nawyki, postawy umysłowe, które 
nie pozwalają nam zejść z utartego szlaku w sytuacji nowej i twórczej, 
zmuszając nas do ciągłego „myślenia o tym samym”9. Nawyki te wyrażają 
się w przekonaniach:

zawsze istnieje poprawna odpowiedź;
to nielogiczne;
trzymaj się zasad;

5 Ibidem.
6 E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańsk 2003. 
7 Ibidem. 
8 A.H. Maslow, W stronę psychologii istnienia, Poznań 2004.
9 K.J. Szmidt, op. cit. (Pedagogika twórczości), s. 197.

•
•
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bądź praktyczny;
zabawa jest lekkomyślna;
to nie moja specjalność;
nie bądź głupcem;
unikaj dwuznaczności;
źle jest błądzić;
nie jestem twórczy10.

Bariery umysłowe, poznawcze są związane z funkcjonowaniem wyob-
raźni i myślenia. Sztywność myślenia, czyli niezdolność przezwyciężenia 
raz przyjętego stanowiska, punktu widzenia, trzymanie się tych samych 
sposobów rozwiązywania problemów, mimo że w nowej sytuacji zawodzą, 
Z. Pietrusiński nazywa „taktyką kury”. „Jeśli popadłeś w impas, zbadaj, czy 
nie stałeś się ofiarą »taktyki kury«. Gdy kura zobaczy pożywienie ćwierć 
metra za siatką, przeciska głowę przez oczka. Powtarza te próby bezsku-
tecznie, choć kilka metrów obok jest przejście na drugą stronę. Człowiek 
pogrążony po uszy w działaniu też czasem staje się ślepy na możliwość 
pójścia w całkiem innym kierunku”11.

Co rozumiemy przez terminy kreatywność 
i innowacyjność?

Bardzo popularnym terminem, często używanym także przez nauczy-
cieli, jest kreatywność. Kreatywność jest to cecha indywidualna człowieka, 
polegająca na zdolności do wytwarzania nowych pomysłów. Jest ściśle 
związana z procesami motywacyjnymi i cechami osobowości. Kreatywny 
jest człowiek, a nie wytwór czy stowarzyszenie. Kreatywność to tworzenie 
nowych rozwiązań w procesie nauki i pracy12.

Innym popularnym pojęciem mylonym z twórczością jest innowa-
cyjność. Według Słownika języka polskiego innowacja to „wprowadzenie 
czegoś nowego; rzecz nowo wprowadzona; nowość; nowatorstwo, reforma”, 
a innowator to „człowiek wprowadzający innowacje”13. Kreatywność to 
tworzenie nowych rozwiązań, innowacyjność – wprowadzanie, wykorzy-
stywanie tych rozwiązań w praktyce. Ludzie kreatywni generują pomysły, 
a innowatorzy wdrażają je do praktyki. Człowiek o rozwiniętej postawie 
twórczej generuje pomysły i stosuje je w praktyce14. Osoba twórcza poszu-
kuje oryginalnych rozwiązań, dąży do zmiany, jest ciekawska, pomysłowo 
10 Ibidem. 
11 Ibidem, s.194.
12 E. Nęcka, op. cit.
13 Słownik języka polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa 1998.
14 K.J. Szmidt, op. cit. (Pedagogika twórczości). 
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łączy odległe skojarzenia, umiejętnie wykorzystuje zmysły wzroku, słuchu, 
dotyku, smaku i węchu. Bardzo ważną właściwością ludzi twórczych jest 
duża energia i pracowitość. 

Innym istotnym elementem twórczości jest poczucie humoru. Czło-
wiek twórczy ma filozoficzne poczucie humoru, śmieje się razem z innymi 
ludźmi, ale nie z ludzi. Ludzie dowcipni w atmosferze humoru efektywniej 
rozwiązują problemy dlatego, że humorem i twórczością rządzą podobne 
mechanizmy typu psychologicznego: humor pobudza oryginalność my-
ślenia. A. Koestler tak to przedstawia: 

ha ha (humor),
aha (odkrycie),
ach (twórczość)15. 

Zarówno twórczość, jak i humor wymagają fantazji, dużej swobody 
kojarzeń niehamowanych nadmierną kontrolą wewnętrzną czy poczuciem 
konieczności bycia zgodnym w każdej sytuacji z akceptowanymi społecznie 
normami (nonkonformizm). Nauczyciel, wprowadzając humor w wy-
chowaniu i nauczaniu, ułatwia realizację w pewnych granicach procesów 
twórczych. 

Czy uczeń twórczy może swoim zachowaniem 
przypominać buntownika? Jak odróżnić zachowanie 
ucznia twórczego od trudnego?

Uczeń twórczy charakteryzuje się skłonnością do żartów, jest dowcip-
ny, posiada poczucie humoru. Podobnie zachowują się uczniowie zbunto-
wani, sprawiający trudności wychowawcze, ale podłożem ich żartów nie jest 
twórczość, lecz chęć robienia na złość, niszczenia. Nauczyciel musi odróżnić 
te dwa typy humoru: wynikającego z twórczości i wynikającego z chęci 
destrukcji. Przed nauczycielem stoi trudne zadanie odróżnienia ucznia 
twórczego od buntownika. Twórczość uczniów przejawia się w szkolnych 
działaniach, w sposobie uczenia się, czytaniu książek, organizacji życia 
klasowego, w rozmowach i zajęciach pozalekcyjnych, w umiejętności 
komunikowania się z innymi. Ważne jest przede wszystkim umożliwienie 
dziecku kształtowania własnego „ja” oraz wyrażania swojej indywidualności 
w działaniach twórczych. 

W klasie szkolnej uczniowie twórczy bywają myleni z uczniami nie-
grzecznymi. Nauczyciele często są zakłopotani ich zachowaniami: zada-
waniem zaskakujących pytań, udzielaniem nieoczekiwanych odpowiedzi, 
zgadywaniem i snuciem przypuszczeń, a także nietypowym humorem oraz 
15 E. Nęcka, J. Orzechowski, A. Słabosz, B. Szymura, Trening twórczości, Gdańsk 

2005.
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skłonnością do żartów. Uczeń wybitny zadaje pytania, na które nauczyciel 
nie potrafi odpowiedzieć nie dlatego, że brak mu wiedzy. Po prostu nie 
nadąża za uczniem w zdolności do rozumowania, abstrakcyjnego myśle-
nia16. Niektóre zachowania dzieci zdolnych są odbierane przez nauczycieli 
nie jako wyraz kreatywności, ale jako przejaw nonkonformizmu, braku 
uwagi i szacunku dla norm klasowych oraz nauczyciela. Większość cech 
uczniów twórczych jest kłopotliwa dla nauczycieli wymagających od ucz-
niów zewnętrznej dyscypliny i konformizmu poznawczego. 

Aby odróżnić zachowania destrukcyjne od twórczych, należy poznać 
charakterystyczne cechy myślenia i zachowania uczniów twórczych.

Witold Dobrołowicz uważa, że uczniów twórczych można podzielić:
ze względu na dziedzinę twórczości: uczniowie twórczy muzycznie, 
literacko, plastycznie, technicznie;
ze względu na przejawy twórczości w zachowaniach:
uczniowie kreatywni w znaczeniu aktualnym to uczniowie, którzy 
rzeczywiście tworzą w jakiejś dziedzinie, posiadają w tym zakresie 
osiągnięcia, uznanie oraz pewien stopień świadomości własnych 
możliwości;
uczniowie kreatywni jedynie potencjalnie to uczniowie o ponad-
przeciętnych możliwościach twórczych, ale jeszcze nieodkrytych 
i nieujawnionych.
Według autora uczniów twórczych potencjalnie jest znacznie więcej 

niż uczniów twórczych aktualnie17.
Tę tezę potwierdzają moje obserwacje uczniów w trakcie warsztatów, 

doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej z ucz-
niami sprawiającymi problemy dydaktyczne i wychowawcze. Wielu tzw. 
uczniów niegrzecznych, negatywnie ocenianych przez nauczycieli, w trakcie 
wykonywania zadań przewidzianych w treningu twórczości wykazuje się 
dużą wytrwałością i oryginalnością rozwiązań.

Paul Torrance na podstawie badań testowych doszedł do wniosku, iż 
twórczy uczniowie:

nie boją się ryzyka,
badają ograniczenia, często zadają pytania o zagadkowe rzeczy, chcą 
wiedzieć, podejmują trudne zadania, które pochłaniają ich uwagę 
i energię poznawczą,
są odważni w swoich przekonaniach, zaciekawieni, poszukujący, 
zdecydowani i pewni siebie,

16 J. Strelau, Każdy wybór ogranicza, „Charaktery. Wydanie Specjalne”, 2009, 
nr 2, s. 15.

17 W. Dobrołowicz, Psychodydaktyka kreatywności, Warszawa 1995.
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są wrażliwi emocjonalnie i świadomi swoich emocji, są zdolni do 
odczuwania i wyrażania silnych uczuć,
są prężni i uczciwi,
często zgadują lub stawiają hipotezy,
wykazują się niezależnością w myśleniu i ocenianiu, są pracowici lub 
zajęci, intuicyjni lub zdolni do wglądu,
lubią pracować w samotności, zawsze są zainteresowani, uparci lub 
wytrzymali, preferują zadania złożone,
od czasu do czasu ulegają regresji, stając się dziecinni i swawolni,
 mają dobrą pamięć, są asertywni, ufni, podejmują inicjatywę w dzia-
łaniach, są niezależni,
 mają poczucie piękna i poczucie humoru,
 są serdeczni i szczerzy, walczą o odległe cele,
 są sumienni i prawdomówni nawet wtedy, gdy to może ranić, nie są 
skłonni do akceptacji rzeczy tylko dlatego, że inni tak czynią,
 są wizjonerami i idealistami18.

Twórczy uczeń jest problemem i wyzwaniem dla nauczyciela. 

Czy osoby z twórczymi predyspozycjami zawsze osiągają 
sukcesy w życiu?

Osoby twórcze, które dobrze radzą sobie w sytuacjach nowych, ot-
wartych i niejednoznacznych, często mylone są z osobami inteligentnymi, 
które osiągają sukcesy w znanych i typowych okolicznościach. O sukcesie 
życiowym, obok inteligencji i kreatywności, decydują także pewne cechy 
osobowości, jak: otwartość umysłu i zamiłowanie do nowości, tolerancja 
dwuznaczności i sprzeczności, niezależność i odwaga, zaradność, sumien-
ność, pracowitość, wytrwałość czy otwartość na doświadczenia. Sprawność 
umysłowa, inteligencja jest koniecznym, lecz niewystarczającym warun-
kiem działania twórczego i osiągnięcia sukcesu życiowego. 

Osoby o niskim ilorazie inteligencji są zwykle mało twórcze, natomiast 
osoby o podwyższonym ilorazie inteligencji mogą być twórcze19. Nauczyciel 
musi wiedzieć, że ważne są nie tylko prace dzieci, ale ich twórcze zdolności, 
sposoby rozwiązywania problemów, sposoby twórczych działań – pozwoli 
to lepiej przewidywać twórcze osiągnięcia uczniów i daje większe możli-
wości oddziaływań edukacyjnych. 

18 K.J. Szmidt, Paula Torrance’a inkubacyjny model kształcenia uczniów zdolnych, 
[w:] Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, T.1: Zdolności i 
stymulowanie ich rozwoju, W. Limont, J. Cieślikowska (red.), Kraków 2005

19 E. Nęcka, op. cit., s. 802.
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O tym, czy osoby z twórczymi predyspozycjami osiągają sukcesy 
w życiu czy też marnotrawią te zdolności, decydują między innymi20:

możliwości intelektualne. Człowiek inteligentny potrafi spożytkować 
i rozwinąć swoje zasoby, zaś człowiek mniej inteligentny roztrwoni je, 
np. na działalność sprzeczną z prawem, bunt, konflikt;
środowisko: rodzina, szkoła, rówieśnicy;
własne zaangażowanie ucznia;
łut szczęścia – spotkanie mistrza na swojej drodze. Ważnym czyn-
nikiem w rozwoju zdolności jest przypadek, czyli znalezienie się we 
właściwym miejscu w odpowiednim czasie.
Z moich doświadczeń pedagoga pracującego z uczniami mającymi 

problemy z prawem wynika, że dzieci zdemoralizowane, popełniające drob-
ne kradzieże, mające konflikty z nauczycielami i kolegami szkolnymi za-
zwyczaj są uczniami zdolnymi, mającymi przeciętne lub wyższe możliwości 
intelektualne; nie osiągają jednak dobrych wyników nauczania z przyczyn 
często od nich niezależnych. Wpływ na brak osiągnięć ma nieprawidłowo 
funkcjonująca rodzina, zdemoralizowani rodzice niewywiązujący się ze 
swoich obowiązków rodzicielskich, przemoc domowa czy alkoholizm. Takie 
dzieci mają zaniżoną samoocenę, nie wierzą we własne możliwości, nikt 
nie zachęca ich do nauki, często nie mają warunków do odrabiania lekcji. 
Po nieprzespanej nocy z powodu awantury w domu, pijaństwa rodziców, 
interwencji policji dziecko idzie do szkoły z nieodrobionym zadaniem, 
nieprzygotowane do zajęć, a tam znerwicowany nauczyciel wyzywa go od 
nieuków, koledzy zaś śmieją się, że w domu była „niezła zadyma”. Taki 
uczeń, jeżeli nie trafi na mądrego dorosłego, ma niewielką szansę na roz-
winięcie swoich zdolności i osiągnięcie dobrych wyników.

Jak rozpoznać osobę z twórczym potencjałem?

Praktycznym przejawem postawy twórczej są sposoby rozwiązywania 
problemów. W rozwiązywaniu problemu wyróżnia się techniki algoryt-
miczne i heurystyczne21. Algorytm to niezawodny schemat postępowania, 
który jednoznacznie i bardzo ściśle określa, jakie operacje należy kolejno 
wykonać, aby poprawność postępowania była gwarantowana. Heurystyka 
to luźny sposób postępowania, który ułatwia osiągnięcie celu lub rozwią-
zanie problemu, ale niczego nie gwarantuje. Ma charakter intuicyjny, ułatwia 
radzenie sobie w sytuacji problemowej. Chcąc rozwiązać problem którymś z tych 
sposobów, musimy posługiwać się odpowiednim typem myślenia. W technice 
20 W. Limont, Zdolni do wszystkiego, „Charaktery” 2003, nr 10.
21 E. Nęcka, TRoP… Twórcze Rozwiązywanie Problemów, Kraków 1994.
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algorytmicznej dominuje typ myślenia konwergencyjnego, a w heurystyce myśle-
nie dywergencyjne. Podział ten dotyczy bardziej typów zadań. Myślenie twórcze 
prawie zawsze ma charakter dywergencyjny; problemy, których dotyczy, mogą 
mieć różne rozwiązania. Myślenie konwergencyjne polega na poszukiwaniu roz-
wiązań w jednym dominującym kierunku. Jest skuteczne w przypadku problemu, 
który posiada jedno właściwe rozwiązanie. Taki charakter mają np. ściśle określone 
procedury przy wykonaniu pewnych reakcji chemicznych. Taki charakter mają 
też zwykle problemy w szkole, w których chodzi o znalezienie jednego właściwego 
rozwiązania i dlatego nie stymulują one myślenia rozbieżnego.

Myślenie dywergencyjne, rozbieżne, polega na tworzeniu dużej liczby 
różnorodnych pomysłów. W różnych złożonych, trudnych sytuacjach do-
starcza alternatyw przydatnych do znalezienia jakiegoś rozwiązania. 

Joy Paul Guilford22 wyróżnił charakterystyczne cechy myślenia roz-
bieżnego: 

płynność myślenia – zdolność do wytwarzania w krótkim czasie wielu 
słów, sentencji, pomysłów. Im większa zdolność do wytwarzania 
wielu pomysłów, tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się 
prawdziwie twórczego rozwiązania. Płynność myślenia ma bezpośred-
ni wpływ na możliwości pisania, tworzenia opowiadań, powieści;
giętkość myślenia – umiejętność dostosowywania metod rozwiązania 
problemów do zmieniających się okoliczności. Ocenia się ją liczbą 
różnych jakości wytworzonych rozwiązań, klas, do których należy 
dany pomysł; 
oryginalność myślenia – zdolność dostrzegania nietypowych rozwią-
zań, umożliwiająca dostrzeganie nowych aspektów sytuacji proble-
mowej. Rozwiązanie naprawdę oryginalne jest rzadkie (unikatowe), 
niecodzienne i sensowne;
wrażliwość na problemy – zdolność wykrywania wad, luk, trudności 
występujących w różnych sytuacjach i działaniach ludzi. Gdy trafnie 
przewidzimy następstwa różnych zjawisk, planów projektów, to 
znaczy, że mamy dobrze rozwiniętą tę zdolność.

Kontynuator teorii Guilforda – P. Torrance dodaje piąty czynnik 
myślenia:

elaborację (staranność) – dokładność, szczegółowość opracowania 
sytuacji problemowej.

Rozwiązywanie problemów i myślenie twórcze mają ze sobą tak wiele 
wspólnego, że w zasadzie można je traktować jak to samo zjawisko. Jest 
coś z twórczości w każdym spontanicznym rozwiązywaniu problemów, 
a myślenie twórcze jest zwykle traktowane jako środek prowadzący do 
22 K.J. Szmidt, op. cit. (Pedagogika twórczości), s. 98.
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rozwiązania problemu. Problem jest to rodzaj zadania, którego człowiek nie 
może rozwiązać za pomocą swoich wiadomości, umiejętności i nawyków. 
Liczba i treść zasadniczych faz kreatywnego rozwiązywania problemów 
różni się u poszczególnych autorów, jednak pewne etapy są wspólne: do-
strzeżenie problemu, zrozumienie problemu, formułowanie i redefiniowa-
nie problemu, wytwarzanie pomysłów rozwiązania, weryfikację i realizację 
pomysłów rozwiązania.

Nie wszystkie z wymienionych faz są niezbędne do rozwiązania 
problemu23. Dla pedagogów ważny jest związek zdolności dostrzegania 
problemu z ciekawością poznawczą, która stanowi jeden z podstawowych 
czynników motywujących twórczość. 

Wśród motywów sprzyjających twórczości wymieniana jest motywa-
cja immanentna, która polega na czerpaniu satysfakcji z samej czynności 
tworzenia (Teresa Amabile)24. Tak motywowanej czynności możemy od-
dawać się długo, wydajnie i bez odczuwania negatywnych skutków, np. 
zmęczenia. Ciekawość jest reakcją emocjonalną na bodźce nowe, zmienne 
i konfliktogenne, wywołujące konflikty poznawcze, czyli problemy. Emocje 
pozytywne związane z ciekawością to: zdziwienie, zdumienie, zaskoczenie, 
fascynacja, pasja.

Przy pomocy jakich metod badawczych możemy 
zdiagnozować twórcze dziecko?

Najprostszym sposobem uzyskania informacji, czy dziecko jest twór-
cze, okazuje się być skierowanie go do poradni psychologiczno-pedago-
gicznej, gdzie dziecko zostanie poddane badaniom odpowiednimi testami. 
Współczesne badania psychologiczne nad twórczością zapoczątkował J.P. 
Guilford. W 1950 r. wprowadził pierwsze testy kreatywności oraz rozwinął 
podejście egalitarne do zjawiska twórczości.

W literaturze przedmiotu przedstawiane są różne modele badań nad 
twórczością. Dorota Kubicka25 przedstawiła dwa modele badające rodzaj 
twórczości. Pierwszy odnosi się do ludzi wybitnie uzdolnionych i bada 
twórczość jako wyjątkowy sposób funkcjonowania człowieka. Drugi mo-
del bada, w jaki sposób procesy twórcze współistnieją w organizowaniu 
ludzkich czynności z innymi procesami. W obu modelach stosowane są 
podobne metody diagnostyczne, najczęściej kwestionariusze osobowości, 

23 Ibidem.
24 E. Nęcka, op. cit. (Psychologia twórczości), s. 799.
25 D. Kubicka, Jak rozpoznać, czy ktoś jest osobą twórczą…, cz. 1, „Nowa Polszczyzna” 

2008, nr 1 (55).
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motywacji i postaw oraz testy twórczości. Najbardziej popularne są serie 
testów Torrance’a i rysunkowe testy twórczości Urbana-Jelena, które mierzą 
twórczość potencjalną, rozumianą jako zespół zdolności intelektualnych, 
procesy społeczne oraz właściwości motywacyjno-osobowościowe, przeja-
wiające się w tworzeniu własnych, bogatych i niekonwencjonalnych syntez 
elementów niedokończonego rysunku. 

Prawdziwa twórczość jest działalnością rozciągniętą w czasie, prze-
rywaną różnymi zajęciami; składa się na nią wiele procesów, splatają się 
ze sobą rozmaite, często przeciwstawne, umiejętności. Całościowy obraz 
twórczości przynoszą badania grupowego myślenia twórczego podczas 
rozwiązywania problemów w treningu twórczości26. 

Trening twórczości to system doraźnych, grupowych ćwiczeń stosowa-
nych w celu pobudzenia, zwiększenia i wspierania potencjalnych zdolności 
myślenia i działania twórczego27. W trakcie treningów kreatywnego myślenia 
najczęściej rozwijane są umiejętności interpersonalne, porozumiewanie się, 
współdziałanie. Uczestnicy poznają podstawowe sposoby rozwijania mo-
tywacji twórczej, budowania twórczej atmosfery grupowej, wspomagania 
zdolności twórczego myślenia, jak: abstrahowanie, dokonywanie skojarzeń, 
rozumowanie dedukcyjne, rozumowanie indukcyjne – analogie, metafory-
zowanie, transformowanie, przezwyciężanie przeszkód i barier twórczości. 
Tematyka ćwiczeń może obejmować przegląd najważniejszych technik twór-
czego rozwiązywania problemów, np. rozwój samowiedzy, dostrzeganie i for-
mułowanie problemów, rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, 
ćwiczenia stymulujące pomysłowość, płynność, elastyczność i oryginalność 
myślenia, ekspresję twórczą, kształtujące zaradność i przedsiębiorczość.

W jaki sposób nauczyciel może rozpoznać zdolnego ucznia? 

Nauczyciel nie ma do dyspozycji testów pozwalających oszacować 
potencjał twórczy ucznia, dlatego powinien z większą wnikliwością i wiedzą 
na temat twórczości obserwować pod tym kątem zachowania uczniów. 
Typowe dla zachowań twórczych jest łatwe przechodzenie od jednego za-
dania do innego, różnorodne pomysły, odległe skojarzenia, długie łańcuchy 
przekształceń myślowych. Duże znaczenie ma aktywność i samodzielność 
uczniów w przełamywaniu rozmaitych ograniczeń i blokad, realizowanie 
własnych wizji i znaczne zaangażowanie własnego projektu28. 

26 D. Kubicka, Jak rozpoznać, czy ktoś jest osobą twórczą…, cz. 2. „Nowa Polszczyzna” 
2008, nr 3 (57). 

27 E. Nęcka, J. Orzechowski, A. Słabosz, B. Szymura, op. cit.
28 K.J. Szmidt, op. cit. (Pedagogika twórczości). 
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Bardzo trudnym zadaniem jest zbieranie tego typu informacji. Obec-
nie coraz częściej filmuje się czynności osób realizujących jakieś twórcze 
zadania, a następnie ustala system kodowania zachowań i wypowiedzi osób, 
czyli sposób przekładu danych obserwacyjnych na ilościowe, zgodnie z da-
nym modelem twórczości. Techniki obserwacyjne znajdują zastosowanie 
w badaniach nad czynnościami twórczymi.

Ale w klasie szkolnej nauczyciele mają różnych uczniów: bardzo 
zdolnych, przeciętnych i słabych. Jak poradzić sobie z dylematem, którym 
uczniom powinno poświęcić się więcej czasu i energii? Nie ma jednej 
odpowiedzi na tak zadane pytanie. Jest wiele teorii, wielu naukowców 
próbuje rozwiązać ten dylemat. Każda klasa jest inna, każde dziecko jest 
ważne. Nauczyciel, wybierając metody nauczania, musi kierować się wiedzą, 
intuicją, doświadczeniem i mądrością. 

Jak rozwijać kreatywność uczniów? 

Nauczyciel może wybrać swoją drogę, pracować własnymi metodami, 
ale musi pamiętać, że lekcje powinny być zajmujące nie tylko dla dzieci, 
ale też dla niego samego. Ważne, by dobrze bawił się na lekcji wspólnie 
z uczniami. Twórcze nauczanie bowiem czyni z procesu uczenia się działanie 
bardziej interesujące, ekscytujące i – efektywniejsze niż tradycyjne. Warun-
kiem jego efektywności jest ciągłe doskonalenie warsztatu metodycznego, 
środków i sposobów nauczania, rozbudzających zainteresowania uczniów 
i ich motywację do uczenia się. 

Natomiast praca służąca aktywizacji twórczych umiejętności uczniów 
to ćwiczenia nakierowane na rozwój ich indywidualnych zdolności do 
twórczego myślenia i działania, np. poprzez treningi twórczości. Angażuje 
równocześnie umiejętności twórcze nauczyciela. Rozwija on swoją kreatyw-
ność w dziedzinie stosowanych metod, opracowuje nowe i oryginalne formy 
oraz środki dydaktyczne, stosuje innowacyjne podejście do nauczania29. 

Nauczyciel może stymulować rozwój dziecka poprzez takie działania, jak: 
ośmielanie uczniów i dodawanie im wiary we własny potencjał 
twórczy;
zachęcanie do wykorzystywania wszelkich możliwości podejmowania 
działań twórczych; 
pobudzanie i wspieranie prostych uzdolnień, wrażliwości i sprawności;
stymulowanie ciekawości poznawczej;
trenowanie pamięci;
wzmacnianie świadomości twórczości.

29 Ibidem.

•

•

•
•
•
•

Uczeń  twórczy – nadzieja czy problem we współczesnej szkole?



z 
w

ar
sz

ta
tu

 b
ad

aw
c

ze
g

o
 

 i
n

n
o

w
ac

je

56

Równie ważny jest sposób prowadzenia lekcji sprzyjający rozwojowi 
twórczego myślenia uczniów, a szczególnie:
stosowanie metod aktywizujących; 
stawianie pytań pobudzających krytyczne myślenie; 
ćwiczenie samodzielności;
dostosowanie zadań do indywidualnych zdolności dziecka; 
indywidualizacja zadań domowych; 
tworzenie pozalekcyjnych kół zainteresowań;
praca w grupach30.

Zakończenie

Coraz częściej w literaturze pedeutologicznej mówi się o twórczym 
nauczycielu. Nie ma wybitnych uczniów bez wybitnych nauczycieli. Nie 
jest prawdą, że dzieci zdolne są skazane na sukces. Gdy twórczy uczeń nie 
spotka na swej drodze twórczego nauczyciela, może nigdy nie rozwinąć 
swych zdolności. Rodzice często nie wiedzą, że mają utalentowane, twórcze 
dziecko31. 

Za P. Torrancem chciałabym zatem zaapelować do każdego nauczy-
ciela:

 Ceń twórcze myślenie uczniów.
 Czyń uczniów bardziej wrażliwymi i otwartymi na środowisko.
 Zachęcaj do zadawania pytań, eksperymentowania i manipulowania 
rzeczami i ideami.
 Ucz sposobów systematycznego sprawdzania każdego pomysłu.
 Strzeż się przed narzucaniem sztywnych schematów poznawczych.
 Rozwijaj w klasie twórczą atmosferę.
 Ucz tolerancji w stosunku do nowych lub różnorodnych idei.
 Ucz dzieci cenić własne pomysły.
 Ucz umiejętności unikania niepotrzebnej kary ze strony kolegów.
 Dostarczaj wiedzy o procesie twórczym.
 Rozwiewaj trwogę przed arcydziełem.
 Wspieraj i darz zaufaniem uczenie się inicjowane przez samych 
uczniów.
 „Zabijaj uczniom ćwieka”.
 Stwarzaj sytuacje wymagające twórczego myślenia.
 Twórz sytuacje wymagające zarówno aktywności, jak i spokoju.
 Udostępnij środki do realizacji pomysłu.

30 Ibidem.
31 D. Kubicka, Kręte ścieżki twórczej myśli, „Charaktery” 2000, nr 3.
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•
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 Popieraj zwyczaj pełnej realizacji pomysłów.
 Rozwijaj konstruktywny krytycyzm.
 Wspieraj zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin.
 Bądź śmiałym, pełnym animuszu nauczycielem32.

 
Pamiętajmy: w każdym wieku można rozpocząć nową aktywność 

twórczą.
 

Lidia Małobęcka-Puka jest pedagogiem w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie.

32 K.J. Szmidt, op. cit., (Paula Torrance’a...), s. 185.

17)
18)
19)
20)

Uczeń  twórczy – nadzieja czy problem we współczesnej szkole?
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Wprowadzenie

Aspiracje stanowią jeden z podstawowych motywów ludzkich dzia-
łań, wyznaczając ich kierunki, nadając sens i znaczenie ludzkiej egzy-
stencji. Są skierowane ku różnym celom, różna jest ich treść i odmienne 
powiązania między nimi. Aspiracje kształtują się i zmieniają dynamicznie 
wraz z rozwojem osobowości jednostki. Środowisko człowieka, w sze-
rokim tego słowa znaczeniu, jest z jednej strony terenem, na którym 
realizuje się osobowość ludzka (w tym i aspiracje), z drugiej zaś jest 
systemem wymagań, nakazów i możliwości, który stymuluje, ukierunko-
wuje, a jednocześnie ogranicza działalność jednostki1. Właściwe ukształ-
towanie, jak również ukierunkowanie aspiracji osobistych i społecznych, 
wyznaczenie ich wzajemnej zależności oraz związanej z tym hierarchii 
wartości, przełamywanie różnego rodzaju barier tkwiących w ludziach 
i warunkach, to ważne zadanie wychowawczo-edukacyjne w okresie 
przeobrażeń ekonomicznych, politycznych i społecznych, które nadal 
kontynuowane są w naszym kraju. W momencie tym niezwykle istotne 
jest, by w najwyższym stopniu wykorzystać bardzo mocno zaznaczony 
ostatnimi laty wzrost dążeń Polaków do uzyskania wyższego wykształ-
cenia. Ów awans edukacyjny społeczeństwa polskiego obrazują najlepiej 
dane statystyczne. I tak w roku akademickim 1990/1991 na poziomie 
wyższym uczyło się nieco ponad 400 tys. osób. W roku 1995/1996 liczba 
ta podwoiła się i wynosiła około 800 tys., w ciągu kolejnych dziesięciu lat 
z roku na rok grono studiujących było coraz większe, w rezultacie w latach 
2006/2007 osiągnęło liczbę 1,94 mln. osób2. Dzięki temu procesowi 
uzyskaliśmy jeden z najwyższych wskaźników skolaryzacji w Europie. 
1 Zob.: M. Łoś, Aspiracje a środowisko, Warszawa 1972; Z. Skorny, Aspiracje młodzieży 

oraz kierujące nimi prawidłowości, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980; 
W. Sikorski, Aspiracje młodzieży uczącej się i ich tło rozwojowe, Opole 1999.

2 Zob.: Rocznik Demograficzny 2008, GUS, Warszawa.

Anna Pawlikowska

Czy warto się kształcić? 
Aspiracje edukacyjno-zawodowe przyszłych 
nauczycieli wychowania fizycznego na tle 
awansu edukacyjnego społeczeństwa polskiego
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Wskaźnik ten określa procentowy stosunek liczby osób uczących się na 
danym poziomie do całej populacji w grupie wiekowej odpowiadającej 
temu poziomowi kształcenia. Warto dodać, iż już w roku akademickim 
2006/2007 jego wartość wynosiła blisko 50%, co oznacza, że połowa 
osób w Polsce, będąca w wieku 19–24 lata, podjęła naukę w szkołach 
wyższych. Czy jednak powinien on nas napawać optymizmem, czy też 
spojrzenie na pęd ku wykształceniu w szerszym, wielopłaszczyznowym, 
a przede wszystkim perspektywicznym kontekście każe nam zastanowić 
się nad konsekwencjami owego zjawiska? Doświadczenia „boomu” 
edukacyjnego ostatnich dekad w Stanach Zjednoczonych pokazują, jak 
blisko jest od sukcesu do kryzysu. Analitycy zgodni są w większości co 
do tego, że cechą nowoczesnych społeczeństw jest rozszerzenie dostępu 
do edukacji, ale też jej profesjonalizacja, związana z wymogami wyspecja-
lizowanych rynków pracy. Za tym podąża coraz bardziej instrumentalne 
traktowanie wyższego wykształcenia – celem staje się zdobycie listów 
uwierzytelniających pod postacią dyplomów3. A im łatwiejszy dostęp do 
studiów wyższych, tym coraz większa liczba dyplomów i w następstwie 
spadek ich wartości. 

W kontekście powyższych rozważań warto więc przyjrzeć się, jaką 
wartość przypisują Polacy wyższemu wykształceniu. Czy chęć kontynu-
owania nauki podyktowana jest tylko nadzieją na lepsze perspektywy 
związane z karierą zawodową i pozycją materialną, czy może pragnieniem 
rozwoju intelektualnego, wzbogacenia własnej osobowości? Na pytania 
te postaram się udzielić odpowiedzi, wykorzystując dane zawarte w ko-
munikatach Centrum Badania Opinii Społecznej4, oraz dane empiryczne 
uzyskane w trakcie badań zrealizowanych przeze mnie wśród przyszłych 
absolwentów kierunku Wychowanie Fizyczne, będących częścią szerszego 
projektu badawczego, jakim objęci zostali wszyscy studenci krakowskiej 
Akademii Wychowania Fizycznego5. 

3 Zob.: A. Bloom, Umysł zamknięty. O tym jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło 
demokrację i zubożyło duszę dzisiejszych studentów, Warszawa 1997; R. Collins, 
Credential inflation and the future of universities, [w:] S. Brint (red.), The Future of 
City of Intellect: The Changing American University, Stanford University Press 2002, 
s. 23–46; R. Collins, The dirty little secret of credential inflation, Chronicle of Higher 
Education, 2002, Vol. 49 Issue 5, s. 20–25.

4 Aspiracje edukacyjne Polaków w latach 1993–2007, komunikat z badań CBOS, 
październik 2007 oraz Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków 1993–2009, 
komunikat z badań CBOS, lipiec 2009.

5 Badania przeprowadzone techniką ankiety audytoryjnej w latach 2007/2008; 
jednym z ich celów było poznanie aspiracji edukacyjnych i zawodowych studentów 
krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego; objęły ponad 600 studentów  
II i V roku kształcenia.

Czy warto się kształcić?
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Czy warto się kształcić?

Reprezentatywne badania przeprowadzone przez CBOS dowodzą, 
iż wśród najważniejszych pragnień życiowych, jakie chcieliby zrealizować 
Polacy w ciągu najbliższych dziesięciu lat, są cele związane z edukacją 
własną lub swoich dzieci (wnuków). Mając ograniczony wybór tylko do 
trzech wartości, wśród których znalazły się m.in. te związane z aspiracjami 
dotyczącymi życia rodzinnego, osobistego (takie jak: zdrowie, szczęście 
rodzinne, założenie rodziny, spokojne, godne życie, pomoc najbliższym) 
i z aspiracjami odnośnie do kariery zawodowej (np. zdobycie interesującej, 
dobrze płatnej pracy, założenie własnej firmy, zdobycie zawodu, podniesie-
nie kwalifikacji) czy wreszcie dotyczące statusu materialnego (np. poprawa 
poziomu życia, wyższe zarobki, dobrobyt materialny), aspiracje związane 
z wykształceniem (m.in. podjęcie, ukończenie studiów oraz wykształcenie 
dzieci, wnuków) zostały wskazane przez blisko co piątego respondenta. 
Ten wysoki wynik wzrasta jeszcze bardziej, gdy skupić się na szczególnie 
nas interesującej kategorii ludzi młodych (tabela 1).

Tabela 1. Aspiracje młodych Polaków z uwzględnieniem wieku re-
spondentów (w %)

Lp. Najważniejsze aspiracje
wiek

18-24 lat 25-34 
lat

1. Aspiracje zawodowe, związane z pracą 72 57

2. Aspiracje związane z życiem osobistym 
i rodzinnym 60 63

3. Aspiracje związane z wykształceniem 52 18
4. Aspiracje mieszkaniowe 18 36
5. Aspiracje statusowo-materialne 18 32
6. Aspiracje ogólnospołeczne 6 5

Źródło: Aspiracje Polaków w latach 1998 i 2008, komunikat z badań CBOS, październik 2008

Przekonanie, że warto się uczyć jest obecnie niemal powszechne. 
W ostatnich latach podziela ten pogląd ponad 90% dorosłych Polaków, 
czego dowodzą dane umieszczone w tabeli 2.

 

Anna Pawlikowska
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Tabela 2. Stosunek do kształcenia się w Polsce w latach 1993–2009 
(w %)

Lp.
Czy warto obecnie 
w Polsce zdobywać 

wykształcenie?

Wskazania w poszczególnych latach

1993 2002 2004 2007 2009

1. Zdecydowanie warto 42 66 76 70 68
2. Raczej warto 34 25 17 23 23
3. Raczej nie warto 16 5 4 4 6

4. Zdecydowanie nie 
warto 4 2 1 1 1

5. Trudno powiedzieć 4 2 2 2 2

Źródło: Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993–2009, komunikat z badań CBOS, lipiec 
2009

Przedstawione liczby jednoznacznie świadczą o wzroście przekonania 
co do wartości kształcenia. Wprawdzie w 2009 roku nieco mniej Polaków 
było przekonanych, że „zdecydowanie warto” studiować w porównaniu 
z okresem poprzednim, lecz łączne potraktowanie wypowiedzi „zdecydowa-
nie warto” i „raczej warto” pozwala dostrzec, iż odsetek osób przekonanych 
o wartości edukacji nieustannie wzrastał, a w ostatnim czasie ustabilizował 
się na wysokim poziomie 91%. Jak wynika z danych opublikowanych przez 
CBOS, wyższego wykształcenia pragnęłoby obecnie dla córki 86% bada-
nych (wzrost o 22 punkty od 1993 roku), a dla syna – 84% (odpowiednio 
wzrost o 19 punktów). Ponad 50% dorosłych Polaków uważa, że gdyby 
zaczynali naukę jeszcze raz, staraliby się uzyskać wykształcenie wyższe.

Dlaczego warto się kształcić?

W związku z powyższym, nasuwa się pytanie, jakie główne nadzieje 
Polacy wiążą z wykształceniem, czy też inaczej mówiąc, jakie jego wartości 
dostrzegają.  Na pierwszym miejscu uplasowało się przekonanie, że istnieje 
duża zależność między poziomem wykształcenia a zarobkami uzyskiwany-
mi w pracy zawodowej. Tylko ta zmienna przekroczyła próg 50% ogółu 
wypowiedzi, dość wyraźnie dystansując pozostałe. Wszystkie oczekiwania 
związane ze zdobyciem wykształcenia zawiera tabela 3. 

Czy warto się kształcić?
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Tabela 3. Motywy dążenia do uzyskania wykształcenia z uwzględnie-
niem lat realizacji badań (w %)

Lp. Warto studiować ze 
względu na: Wskazania w poszczególnych latach

1993 2002 2004 2007 2009
1. Wysokie zarobki 58 70 65 63 64
2. Interesujący zawód 46 40 37 40 39
3. Łatwiejsze życie 35 40 36 35 35

4. Niezależność, 
samodzielność 36 33 35 33 30

5. Rozwój intelektualny 23 14 17 23 27
6. Uniknięcie bezrobocia 19 36 41 20 21

7. Możliwość pracy za 
granicą 9 8 17 19 18

8. Uznanie, szacunek ze 
strony innych ludzi 22 14 11 19 16

9. Lekką pracę 18 16 10 17 13

10. Możliwość pracy na 
swoim 20 14 17 14 11

11. Udział we władzy 5 6 5 3 3
12. Trudno powiedzieć 1 1 1 1 2

Uwaga! Procenty nie sumują się do stu, ponieważ ankietowani mogli wskazać kilka powodów
Źródło: Aspiracje i motywacje edukacyjne Polaków w latach 1993–2009, komunikat z badań CBOS, lipiec 
2009

Znając uzasadnienia dążeń edukacyjnych „przeciętnego” Polaka, warto 
poznać pobudki studentów Wychowania Fizycznego krakowskiej AWF, 
zważywszy kierunek studiów przyszłych nauczycieli i wychowawców. Czy 
według tej kategorii społecznej wyższe wykształcenie gwarantuje lepsze 
perspektywy życiowe? Odpowiedzi na to pytanie zawiera tabela 4.

Tabela 4. Wpływ studiów na poprawę perspektyw życiowych 
z uwzględnieniem roku studiów (w %)

Lp. Związki ukończenia studiów 
z perspektywami życiowymi WF II WF V Razem

1. Ukończenie studiów znacznie poprawia 
perspektywy życiowe 33,3 41,0 37,1

2. Ukończenie studiów trochę poprawia 
perspektywy 51,1 41,0 46,1

3. Ukończenie studiów nie ma żadnego 
wpływu na perspektywy życiowe 1,5 5,4 3,4

Anna Pawlikowska
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4.
Ukończenie studiów z jednej 

strony poprawia, z drugiej pogarsza 
perspektywy życiowe

5,2 4,8 5,0

5. Trudno powiedzieć, nie wiem 8,9 7,8 8,4

Liczba badanych 135 166 301

Źródło: badania własne

Już wstępna analiza wyników pozwala dostrzec, że ponad 80% ogółu re-
spondentów (suma wskazań w wierszach 1 i 2), choć w różnym stopniu, wiąże 
ukończenie studiów z poprawą perspektyw życiowych (dla porównania w roku 
1987 tylko 22,7%, a w 1993 – 48,5% studentów Wychowania Fizycznego 
krakowskiej AWF uznało własne perspektywy życiowe za lepsze od perspektyw 
osób niestudiujących6). Pojawia się tu jednak pytanie o źródła i charakter owych 
perspektyw. Czy stanowi o nich ukierunkowany, ale wielopłaszczyznowy rozwój 
jednostki, czy też jedynie przygotowanie do pracy zawodowej? Prezentowane 
poniżej dane pozwalają stwierdzić, jak silny jest związek sukcesu zawodowego 
i wykształcenia według badanych (tabela 5).

Tabela 5. Związki wykształcenia z karierą zawodową z uwzględnieniem 
roku kształcenia (w %)

Lp. Związki wykształcenia z karierą 
zawodową WF II WF V Razem

1.

Wykształcenie i sukces zawodowy są 
ze sobą ściśle związane, nie można 

zdobyć dobrej pracy i awansować bez 
solidnego wykształcenia

11,1 3,6 7,4

2.

Wykształcenie jest ważne, ale wiele 
innych czynników decyduje o tym, 

czy się w pracy sprawdzisz, czy 
osiągniesz sukces

74,8 75,3 75,0

3.

Nie tyle wykształcenie jest ważne, 
co sam dyplom ukończenia studiów 
wyższych jako wstęp do zawodowej 

kariery

3,0 2,4 2,7

4.

Tak naprawdę wykształcenie nie ma 
większego znaczenia – ważne jest, aby 
wiedzieć, co się chce w sferze zawodo-

wej osiągnąć

7,4 10,8 9,1

6 T. Jarmuła-Kliś, Studenci krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego w zmieniającej 
się rzeczywistości społecznej, Kraków 1996, s. 75.

Czy warto się kształcić?
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5.

Różnie bywa, wykształcenie może po-
móc w karierze zawodowej, może też 
zaszkodzić, w dużej mierze to kwestia 

zbiegu okoliczności

1,5 4,2 2,9

6. O karierze zawodowej decydują inne 
czynniki niż wykształcenie 2,2 3,0 2,6

7. Brak danych - 0,6 0,3
Liczba badanych 135 166 301

Źródło: badania własne

Wyniki badań wskazują na brak jednoznacznej zależności między 
wykształceniem a powodzeniem zawodowym. Wprawdzie ponad 3/4 bada-
nych dostrzega istotną rolę wykształcenia w budowaniu kariery zawodowej, 
ale nie jako conditio sine qua non. Z drugiej zaś strony nie wykształcenie, 
a sam dyplom ukończenia szkoły wyższej tylko dla niewielu o tej karierze 
stanowi. Czy więc motywy zawodowe stanowiły podstawę wyboru kierunku 
kształcenia? (Zob. tabela 6)

Tabela 6. Odpowiedzi na pytanie: „Czy wybierając studia brałeś(aś) 
pod uwagę możliwości zatrudnienia, jakie daje ukończenie wybranego 
przez Ciebie kierunku?” (w %)

Lp. Odpowiedzi WF II WF V Razem
1. Tak 68,1 63,9 66,0
2. Nie 21,5 22,9 22,2

3. Nie pamiętam, trudno powiedzieć 10,4 13,3 11,8

Liczba badanych 135 166 301

Źródło: badania własne

Ponad 60% respondentów w momencie decyzji o kontynuowaniu 
nauki w szkole wyższej kierowało się tym, jakie perspektywy zawodowe 
daje ukończenie wybranego kierunku studiów. Można zatem przyjąć, że dla 
większości chęć kontynuowania nauki miała charakter w znacznej mierze 
instrumentalny.  Ciekawią tym bardziej inne wybrane przez responden-
tów powody, dla których warto studiować w sytuacji, gdy dla podjęcia 
odpowiedniej pracy i objęcia oczekiwanych stanowisk określony poziom 
edukacji nie byłby konieczny (tabela 7).
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Tabela 7. Pozazawodowe motywy podejmowania nauki podawane przez 
studentów WF krakowskiej AWF z uwzględnieniem roku kształcenia (w %)

Lp. Motywy WF II WF V Razem

1.
Ze względu na chęć potwierdzenia 

własnych możliwości lub dla własnej 
satysfakcji

40,0 45,8 42,9

2.
Ze względu na konieczność zdoby-
cia doświadczenia życiowego, jakie 

daje szkoła wyższa
33,3 31,9 32,6

3.
Ze względu na chęć zdobycia powa-
żania społecznego (szacunku innych 

ludzi)
3,7 6,0 4,9

4. Ze względu na możliwość nawiąza-
nia kontaktów z innymi ludźmi 12,6 9,0 10,8

5. Inna przyczyna 3,0 3,0 3,0
6. Nie warto kształcić się 2,2 0,6 1,4
7. Nie wiem, trudno powiedzieć 5,2 3,6 4,0

Liczba badanych 135 166 301

Źródło: badania własne

Wśród powyższych wyborów uderza niski odsetek tych, którzy w wy-
kształceniu widzą źródło społecznej nobilitacji (wskazania w wierszu 3) oraz 
fakt, że ponad 2% badanych studentów uważa kształcenie za pozbawione 
sensu. Co więc według przyszłych nauczycieli i wychowawców liczy się 
obecnie w życiu najbardziej? (tabela 8) Na pierwszym miejscu znalazła się 
„szczęśliwa rodzina”, po niej „dobre zdrowie”, za nimi „realizacja pragnień”. 
Czwartą pozycję zajmuje „satysfakcjonująca praca”, „dobra materialne” 
– siódmą, tuż przed „odpowiednim wykształceniem”. I choć to nie temat 
naszych rozważań, na uwagę zasługuje niewątpliwie fakt, że „zasady mo-
ralne” i „ludzkie poważanie” odnajdujemy w dole tabeli.

Tabela 8. Wartości liczące się obecnie w życiu najbardziej (w %)
Lp. Wartości WFII WFV Razem
1. Szczęśliwa rodzina 83,0 81,9 82,5
2. Dobre zdrowie, sprawność fizyczna 40,7 58,4 49,6
3. Realizacja własnych pasji, pragnień 42,2 35,5 38,9
4. Satysfakcjonująca praca 24,4 42,2 33,3
5. Grono bliskich przyjaciół, znajomych 20,7 28,9 24,8
6. Wiara w Boga, dążenie do zbawienia 22,2 18,7 20,5
7. Wysoka pozycja materialna 21,5 10,8 16,2

Czy warto się kształcić?
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8. Odpowiednie wykształcenie 13,3 7,8 10,6
9. Odpowiedni wypoczynek, rozrywka 8,9 1,8 5,4
10 Przestrzeganie zasad moralnych 5,9 4,8 5,4
11. Wysoka pozycja zawodowa 5,2 4,2 4,7
12. Uroda, atrakcyjny wygląd 4,4 1,2 2,8
13. Poważanie i podziw wśród ludzi 3,0 1,2 2,1
14. Inne rzeczy 1,5 1,8 1,7

Liczba badanych 135 166 305

Uwaga! Procenty nie sumują się do stu, ponieważ ankietowani mogli wskazać kilka powodów
Źródło: badania własne

Na koniec spójrzmy na planowaną po ukończeniu studiów przyszłość 
zawodową i edukacyjną absolwentów Wychowania Fizycznego (tabela 9). 

Tabela 9. Odpowiedź na pytanie: „Co zamierzasz robić bezpośrednio 
po ukończeniu studiów?” (w %)

Lp. Plany WF II WF V Razem
1. Podjąć pracę zawodową i dalej się 

kształcić
51,9 46,1 49,0

2. Podjąć pracę zawodową 14,8 24,8 27,2
3. Kształcić się dalej bez konieczności 

podjęcia pracy
3,0 2,8 2,9

4. Inne plany 11,1 14,9 8,0
5. Jeszcze nie wiem 19,3 9,9 14,6

Liczba badanych 135 166 301

Źródło: badania własne

Około połowa ankietowanych wiąże, jak widać, chęć podjęcia pracy 
zawodowej z możliwością dalszego kształcenia. Słusznym wydaje się w tym 
wypadku sąd, że większość z nich łączy pomyślny rozwój kariery zawodowej 
z koniecznością poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. 

Uwagi końcowe

Funkcje szkolnictwa wyższego jasno określają, że edukacja w uczel-
niach nie powinna ograniczać się jedynie do wyuczenia zawodu, a rola 
studenta do otrzymania potwierdzenia uzyskanych kompetencji7. Z kolei 
analizowany materiał empiryczny nie pozwala wysnuć jednoznacznych 
wniosków dotyczących wartości przypisywanej wyższemu wykształceniu. 

7 Por. np.: K. Jaskot, Funkcje szkoły wyższej jako instytucji edukacyjnej, Szczecin 2002; 
J. Szczepański, Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty, Warszawa 1989.

Anna Pawlikowska
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Wynika z niego bowiem, że w świadomości społecznej Polaków, w tym 
również studentów krakowskiej AWF, wykształcenie jawi się zarówno jako 
wartość autoteliczna, jak i wartość instrumentalna. W zależności od kon-
tekstu pytania, opinie badanych oscylują między szacunkiem dla wiedzy 
i kształcenia, a czysto pragmatycznym podejściem do edukacji. Wieloletnia 
praktyka dydaktyczna autorki oraz opinie wyrażane w środowisku akade-
mickim podsuwają natomiast wnioski wskazujące, że jesteśmy coraz bliżej 
sytuacji, w której, cytując R. Collinsa, „większość uzyskiwanych dyplomów 
ma niewielką wartość samą w sobie, (…) to tylko biurokratyczne oznacze-
nia dające dostęp do punktu, w którym są zamieniane na gotówkę i nie 
gwarantują niczego poza wartością, jaką nadaje im ów punkt”8. Jednak 
zarówno wyniki badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 
ogólnopolskiej, jak i wśród studentów AWF, pozostawiają nadzieję, że 
nie stoimy wobec groźby masowej produkcji listów uwierzytelniających, 
a dyplom wyższej uczelni traktowany jest nie tylko jako przepustka do 
bardziej atrakcyjnej pracy zapewniającej określoną pozycję materialną, ale 
również  jako świadectwo posiadania pewnego poziomu wiedzy dającej 
szersze spojrzenie na świat i nasze w nim miejsce. 

mgr Anna Pawlikowska jest asystentem w Instytucie Nauk 
Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

8 R. Collins, Credential inflation and the future of universities , [w:] S. Brint (red.), The 
Future of City of Intellect: The Changing American University, Stanford University 
Press, 2002,  s. 23.

Czy warto się kształcić?



z 
w

ar
sz

ta
tu

 b
ad

aw
c

ze
g

o
 

 i
n

n
o

w
ac

je

68

Jolanta Lenart

Przemiany cywilizacyjne  
a pamięć o starości

Kres uprawy zawiera się już w jej początku – początkiem mądrości jest bojaźń – 
Lecz spoczywa już na innych warstwach tej samej gleby, 

nie jest już potrzebą ucieczki,
jest przestrzenią, którą mierzy się wielkość.

Przenikamy do tej przestrzeni, odchodzimy od tego początku
I tak wracamy powoli […]. 

Jan Paweł II, Myśli o dojrzewaniu

Druga połowa XX i początek XXI wieku to okres w dziejach ludz-
kości charakteryzujący się wzrostem liczby osób starszych1. Tzw. zjawisko 
starzenia się społeczeństw jest skutkiem wydłużenia się trwania życia ludz-
kiego i malejącego przyrostu naturalnego. Obecnie mówi się nawet o tzw. 
globalizacji starzenia się (tj. starzeniu się świata), co wiąże się z faktem, 
że co dziesiąty mieszkaniec ziemi ma 60 lat i więcej, a przewiduje się, że 
w 2050 roku w tym wieku będzie 20% ludności (co 5 człowiek na świecie). 
Dysproporcje te dają o sobie znać szczególnie w krajach wysoko i średnio 
rozwiniętych. Badania szacunkowe Banku Światowego wskazują, że pod 
koniec XX wieku co piąty Europejczyk był człowiekiem starym, natomiast 
prognozy mówią, że w latach następnych zjawisko starzenia się ludności 
będzie się pogłębiać i w połowie XXI wieku już co trzeci mieszkaniec 
Europy będzie zaliczany do pokolenia osób starszych. Polska przekroczyła 
próg „starości demograficznej” w 1986 roku2. Przewiduje się, że proces 
starzenia się społeczeństwa polskiego będzie się pogłębiał. 

Starość i problemy ludzi starych są obecnie przedmiotem zainteresowań 
gerontologii, tj. nauki o starzeniu się i starości żywych organizmów. Większość 
gerontologów przyjmuje 60. rok życia za początek starości, gdyż właśnie wtedy 
nasila się wiele charakterystycznych dla tego okresu życia zjawisk, takich jak: 
1 Dla potrzeb niniejszych rozważań  przyjęto, iż człowiekiem starym jest osoba, która 

ma 65 i więcej lat (wg norm ONZ), natomiast E. Rosset za początek starości uznaje 
już 60 rok życia.

2 „Starość demograficzna” oznacza według norm ONZ co najmniej 7% udział ludzi 
starszych (tj. w wieku od 65 lat) w ogólnej strukturze społeczeństwa, natomiast 
„zaawansowana starość demograficzna” to ponad 10% takich osób. G. Orzechowska, 
Aktualne problemy gerontologii społecznej, Olsztyn 1999, s. 13.   
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Przemiany cywilizacyjne a pamięć o starości

pogarszanie się stanu zdrowia i sprawności fizycznej, trudności komunikacyjne, 
obniżanie się zdolności adaptacyjnych, nieuchronność przejścia na emeryturę, 
redukcja więzi społecznych, utrata i zmiana ról społecznych. 

Starzenie się jest procesem, który zaczyna się już w dzieciństwie3. 
Jednakże należy pamiętać, że wiek kalendarzowy nie zawsze pokrywa się 
z wiekiem biologicznym, psychologicznym czy społecznym, co jest związa-
ne z indywidualizacją tego procesu. W związku z częstymi rozbieżnościami 
w tym względzie, zwykło się mówić o starości prawidłowej i patologicznej. 
Ze starością prawidłową (fizjologiczną) mamy do czynienia, gdy wiek 
metrykalny jest zgodny z wiekiem czynnościowym, zaś starość patolo-
giczna występuje wtedy, gdy sprawność czynnościowa jest ograniczona 
i sugeruje wyższy wiek metrykalny. Starość prawidłowa uwarunkowana 
jest czynnikami genetycznymi, środowiskowymi, zdrowotnymi, trybem 
życia4. W obecnych czasach niezbyt często obserwujemy osoby z cechami 
naturalnej starości. Większość populacji ludzi starszych zmaga się bowiem 
z różnymi chorobami (zwyrodnienia stawowe, choroby serca, choroba Al-
zheimera, demencja, depresja, choroby nowotworowe itd.), które ze wzglę-
du na przewlekły okres trwania i złe rokowania prowadzą do stopniowej 
degeneracji psychofizycznej i, co się z tym wiąże, stopniowego uzależniania 
się od pomocy innych. Po prostu: „Starość przychodzi nieproszona i jest 
kłopotliwym podarunkiem” (Horacy Sarin).

Świadomość tego nieodwracalnego procesu przemijania, zbliżania 
się do kresu życia wywołuje u części osób starszych negatywne stany psy-
chiczne, prowadzące do obniżania poczucia własnej wartości, izolowania 
się od ludzi, wrogości, podejrzliwości, poczucia bezradności, utraty wiary 
w sens życia. 

Czy poprzednie pokolenia w obliczu starości również zmagały się 
z takimi problemami, czy są one charakterystyczne tylko dla obecnego 
pokolenia ludzi w podeszłym wieku? 

Pewnych informacji na ten temat dostarczają źródła archiwalne, 
literatura piękna, wspomnienia, pamiętniki, listy itp. Wskazują one na 
ewolucyjny charakter postaw ludzkich wobec przemijania, osób starych 
i śmierci. 

Pozycja społeczna człowieka starszego zmieniała się wraz z rozwojem 
ludzkości. Opisujący tę ewolucję E. Rosset5 stwierdził, że jego sytuacja była 
różna w poszczególnych formacjach społecznych. U ludów koczowniczych 
i wśród dzikich plemion panował zwyczaj zabijania starców, którzy nie 
3 Z. Pietrusiński, Rozwój człowieka dorosłego, Warszawa 1990, s. 23.
4 A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie, Olsztyn 2007, s. 42.
5 E. Rosset, Miejsce człowieka starego w społeczeństwie, [w:] Encyklopedia seniora, 

Warszawa 1986, s. 20–34.
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nadążali za koczującą gromadą lub nie mogli uczestniczyć w polowaniu. 
Postęp cywilizacyjny (przede wszystkim wynalezienie ognia i rozwój rol-
nictwa) przyczyniły się do wygaśnięcia tego obyczaju. Wraz z rozwojem 
cywilizacji ludzie starsi stali się przedmiotem najwyższego szacunku ze 
strony młodszej generacji, a starość zyskała szczególny prestiż. Z pewnością 
ta ewolucja postaw wiązała się z rozwojem religijności i  kształtowaniem 
się bardziej humanistycznej moralności. Ten specyficzny kult starości 
wynikał również z faktu, że, odmiennie niż obecnie, osiąganie wieku 
starczego było czymś rzadkim (złe odżywianie, wyczerpanie ciężką pracą, 
chorobami, udział w wojnach itp.). Zatem każdy żyjący człowiek starszy 
budził respekt, jako osoba bogata w doświadczenie, świadek przeszłości, 
wychowawca młodego pokolenia, mistrz ceremonii, mistyk. W starożyt-
nym Rzymie, Atenach, Sparcie panowała gerontokracja. Aby uczestniczyć 
w sprawowaniu władzy w państwie, należało ukończyć przynajmniej 60 
lat. Greckie słowo geront było synonimem mędrca. 

Wraz z rozwojem industrializacji prestiż starości uległ obniżeniu. 
Nowy styl życia, pracy, mieszkania, dostępność do oświaty, lecznictwa 
pomniejszyła znaczenie osób starszych jako nośników wiedzy, mądrości, 
doświadczenia. Przeniesienie pracy z roli do fabryki ograniczyło częstość 
i potrzebę kontaktów ze starszymi rodzicami i krewnymi. Również w cias-
nych przyfabrycznych mieszkankach nie starczało dla nich miejsca. Przestali 
być już w rodzinie niezbędni. Od tego czasu wyraźnie obserwowalny jest 
spadek autorytetu i znaczenia osób starszych w społeczeństwie. 

Coraz częściej mówi się o dyskryminacji i marginalizacji społecznej 
osób starszych. Pojęcie to zostało wprowadzone przez amerykańskiego ge-
rontologa Roberta Butlera już w 1969 roku, aby zwrócić uwagę na gorsze 
traktowanie ludzi starszych, spowodowane ich wiekiem. Zjawisko to jest 
zauważalne również w Polsce i rozwija się wraz z przeobrażeniami gospo-
darczymi, społecznymi, politycznymi i kulturowymi zapoczątkowanymi 
w latach 90. XX wieku6.

6 Badania CBOS z 2007 r. wskazują, że zmienia się stosunek Polaków do starości. 
W porównaniu z rokiem 1998 poprawiły się opinie (i tak stosunkowo pozytywne) 
o traktowaniu osób starszych przez ich rodziny, sąsiadów oraz wspólnoty parafialne. 
Środowiska te wyróżniają się życzliwością, jednak nawet w nich spora grupa 
badanych dostrzega dystans wobec seniorów. Nieco lepsze niż w 2000 r. są także 
opinie o traktowaniu osób w podeszłym wieku w ich byłym miejscu pracy oraz 
w placówkach handlowych, a także o odnoszeniu się do osób starszych na ulicy (co 
nadal oceniane jest bardzo krytycznie). Utrzymały się natomiast negatywne opinie 
o stosunku do seniorów w placówkach służby zdrowia oraz w środkach komunikacji 
(środowisko to należy do szczególnie źle ocenianych). Równie krytycznie jak przed 
sześcioma laty postrzegane są też postawy młodzieży wobec ludzi starszych. Należy 
jednak podkreślić, że sami seniorzy (badani w wieku 65 lat i więcej) nie potwierdzają 

Jolanta Lenart
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W literaturze socjologicznej wyróżnia się kilka rodzajów dyskryminacji 
ludzi starszych:

dystansowanie się, czyli unikanie kontaktów z osobami starszymi,
dewaluowanie, upowszechnianie przekonań o negatywnych cechach 
osób starszych,
delegitymizacja, utrwalenie w postaci aktów prawnych negatywnego 
stosunku jednych osób wobec innych, co prowadzi do zaliczenia 
danej jednostki do kategorii społecznej pozbawionej określonych 
praw,
segregacja, polegająca na izolowaniu jednostek lub grup od środo-
wiska społecznego,
eksterminacja, czyli biologiczne wyniszczenie ludzi7. 

W warunkach przyśpieszonego postępu naukowo-technicznego ludzie 
starsi przestali nadążać za zmianami, nowościami nieustannie wnoszonymi 
do wszystkich aspektów życia. B. Synak słusznie zauważa, że „nigdy chyba 
świat nie był tak sprzymierzony przeciw starszej generacji, jak obecnie, 
nigdy też pozycja społeczna człowieka starego nie była tak niska”8. 

Przynależny późnemu okresowi życia kult, podziw, przywileje spo-
łeczne „przeszły w ręce” innych użytkowników: ludzi młodych, pięknych, 
sprawnych, wprawdzie z mniejszym doświadczeniem, ale za to z niepo-
równywalnie większym zasobem wiedzy i umiejętności. To odmienne niż 
dotychczas odniesienie do dojrzałości i starości daje o sobie znać wszędzie: 
w zakładach pracy, instytucjach, sklepach, w autobusie, na ulicy itd. Czło-
wiek stary jest kłopotliwym dodatkiem do nowego kultu – kultu młodości 
i nowocześnie pojmowanej wiedzy. 

W tych warunkach zachwianiu ulega ukształtowana przez pokolenia 
symbioza międzypokoleniowa. Starzy mają żal do młodych, że wypierają 
ich z miejsc pracy, lekceważą, młodzi, że muszą zapracować na emerytury 
starych. Dużo się o tym mówi, pisze, nagłaśnia w mediach (które też są 
zdominowane przez młodych). A są to treści chwytliwe, które jeszcze 
bardziej pogłębiają dystans. 

Dyskryminację ludzi starszych pogłębia negatywny stereotyp sta-
rości. Wyniki przeprowadzonych badań, własne obserwacje i odczucia 
wskazują, że starzenie się jest przez większość postrzegane jako proces 

tej negatywnej opinii: znacznie częściej niż inni dostrzegają u młodzieży życzliwość, 
rzadziej obojętność lub niechęć. B. Wciórka, Czy zmienia się stosunek Polaków do 
starości. Komunikat z dwusetnego badania aktualnych problemów kraju, Warszawa 
2007.     

7 A. Zych, Słownik gerontologii społecznej, Warszawa 2001, s. 60.
8 B. Synak, Starość w obliczu współczesnych przemian społeczno-kulturowych, [w:]  

Człowiek w obliczu starości, W. Pałubicki (red.), Gdańsk 1991, s. 6.

1.
2.

3.

4.

5.
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niekorzystnych zmian w sferze biologicznej, psychicznej, społecznej, 
zaś starość wiąże się z utratą zdrowia, urody, sił fizycznych, sprawności 
intelektualnej, zaburzeniami pamięci, zawężeniem zainteresowań i zaan-
gażowania w sprawy innych osób, zmianą pozycji społecznej (spowodo-
waną wycofaniem się z życia zawodowego), społecznym izolowaniem się, 
zespołem konserwatywnych postaw i poglądów oraz potrzebą korzystania 
z pomocy innych9.

Trudno się z tym nie zgodzić. Wśród znacznej części pokolenia  
w średnim wieku (40–50 lat) dominuje pogląd o starości zniedołężniałej, 
schorowanej, osamotnionej, oczekującej na pomoc ze strony dorosłych 
dzieci lub innych osób. Ten zakodowany, negatywny obraz starości projek-
tuje z kolei postawy ludzi wchodzących w ten okres życia. Zdominowani 
takim myśleniem, nie potrafią odnaleźć w starości pozytywnych cech. Jan 
Kochanowski pisał przecież: „Biedna starości! Wszyscy cię żądamy,/A kiedy 
przychodzisz, to zaś narzekamy”.

Stereotypy starości w połączeniu z trudną sytuacją materialną wielu 
emerytów (w Polsce) znacznie utrudniają realizację potrzeb tego wieku. 
Kraje o najwyższym poziomie rozwoju dostarczają wielu przykładów ak-
tywnego, ciekawego życia na emeryturze. 

Rok temu moją uwagę zwrócił barwny felieton (zamieszczony w „Wy-
sokich Obcasach”, dodatku do „Gazety Wyborczej” z 27 kwietnia 2008 r.), 
opisujący działalność amerykańskiego stowarzyszenia kobiet „Czerwone 
kapelusze”. Warunkiem przynależności do tej nietypowej organizacji jest 
wiek powyżej 50 lat i posiadanie czerwonych kapeluszy, z których pierwszy 
dostaje się uroczyście na pierwszym spotkaniu. W zapisach programowych 
tej organizacji odnotowano, że jej członkinie „zobowiązane są” do popeł-
niania tego, co kłóci się z powagą wieku. Zatem: noszą duże czerwone 
kapelusze, nieprzystający do wieku makijaż, ekstrawaganckie ubrania, 
uczestniczą w różnorodnych zajęciach sportowych, podejmują aktywność 
kulturalną, objadają się kalorycznymi deserami. Wszystko to dla poprawy 
nastroju i nabrania dystansu do starości10.
9 A. Leszczyńska-Rejchert, op. cit., s. 85. Do najczęstszych potrzeb ludzi starszych 

i równocześnie najbardziej pożądanych form pomocy, świadczonej zazwyczaj przez 
dorosłe dzieci lub wnuki, należy: pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
jak np.: zakupy, sprzątanie, pranie, przygotowywanie posiłków (74% odpowiedzi 
twierdzących); w załatwianiu spraw u lekarza, w urzędzie, w banku itp. (72 %); 
udzielanie porad w ważnych sprawach (70%); pielęgnacja w chorobie (65%); 
wsparcie finansowe (58%); dotrzymywanie towarzystwa (53%); w czynnościach 
związanych z higieną (23%), inne (6%). B. Wciórka, op. cit., s. 9.

10 „Siedem lat temu, poszukując damskiego towarzystwa, wybrałam się na jedno 
z pierwszych spotkań Stowarzyszenia Czerwonych Kapeluszy w Waszyngtonie 
– mówi Elna. Tak znalazłam Polly i resztę. Skrzyknęłam grupę. Wielkie kapelusze, 

Jolanta Lenart
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To tylko jeden z licznych przykładów wskazujący na potrzebę rozerwa-
nia polskiego, ciasno skrojonego dla starości garnituru, niepozostawiającego 
miejsca na odrobinę swobody, humoru czy rozrywki. Obowiązujące normy 
społeczne dokładnie precyzują bowiem co przystoi starości, a większości 
brakuje odwagi, aby coś w tym zakresie zmienić, a przecież i tutaj postęp 
powinien dać o sobie znać.

Przede wszystkim trzeba zobaczyć w starości też czas radości i na-
macalnego życiowego spełnienia. Trzeba nauczyć się żyć mądrze, ale tak, 
jakby życie nie miało mieć końca (w tym mogą pomagać religia i filozofia). 
W starości trzeba też mieć marzenia i cele. Starość powinna mieć także 
swój – odczuwalny przez ich uczestników – sens. Nie może być oczeki-
waniem na śmierć. 

Instytucje wyspecjalizowane do wspierania w starości muszą być 
wrażliwe, przyjazne i w każdej chwili gotowe przyjść z pomocą nie tylko 
medyczno-techniczną, ale też zastąpić nieobecne dzieci czy środowisko, 
w jakim ostatnio żyła osoba potrzebująca wsparcia.  

Wydaje się, że najwięcej dobrego w tym zakresie może uczynić od-
powiednia edukacja przygotowująca do starości i kształtująca pozytywny 
stosunek do niej. Powinno się ją rozpocząć jak najszybciej i prowadzić na 
wszystkich poziomach edukacyjnych.

boa ze strusich piór, fioletowe suknie do ziemi, kolorowe brochy. To nasze cechy 
charakterystyczne. – Nie jesteśmy wstydliwe – dopowiada Polly. Uwielbiamy się 
bawić strojem. Ostatnio jedna z nas przyszła z elegancką torebką, którą zrobiła 
z wielgachnego czerwonego biustonosza! Kiedy dziewczyny przychodzą do nas po 
raz pierwszy, zwykle zakładają tycie czerwone czapeczki. Potem z każdym spotkaniem 
kapelusz się rozrasta, nabiera czerwieni, puszy od ilości piór. Co robimy w tym 
stowarzyszeniu? Kompletnie nic. Bawimy się, pijemy herbatę i objadamy ciastkami, 
umawiamy się w knajpach na obiady. Chodzimy do centrów handlowych i gramy 
w szukanie określonych przedmiotów na wystawach i wszyscy zaraz chcą sobie 
robić z nami zdjęcia. Na święta pieczemy słodycze i się nimi wymieniamy. Robimy 
sobie pikniki i wycieczki – w zeszłym roku byłyśmy na szlaku winnym w Kalifornii. 
Pijemy alkohol, a jakże! Przecież skończyłyśmy 21 lat! (W USA alkohol można 
pić od tego wieku). Czasem organizujemy akcje charytatywne, wspieramy się, gdy 
któraś zachoruje lub ma kłopoty rodzinne. A wie pani, co jest najpiękniejsze? To, 
że jedziemy np. na ogólnostanowe spotkanie „Czerwonych Kapeluszy”, siadamy 
obok kobiet, które widzimy pierwszy raz, a rozmawiamy, jakbyśmy znały się od 
lat! […]. Wszystko zaczęło się 25 kwietnia 1998 r. w Fullerton w Kalifornii od 
wiersza „Ostrzeżenie” Jenny Joseph oraz czerwonego kapelusza, który malarka 
Sue Ellen Cooper ofiarowała swojej przyjaciółce w dniu jej urodzin. Zwyczaj ten 
podchwyciły ich znajome. Zawiązały stowarzyszenie, założyły stronę internetową 
(www.redhatsociety.com), a Sue Ellen obrały swoją królową. Dziś czerwonych 
kapeluszy jest przeszło milion. Nie tylko w Ameryce”. K. Bosacka, My nie robimy 
nic, [w:] „Wysokie Obcasy”, 27 kwietnia 2008.

Przemiany cywilizacyjne a pamięć o starości
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O starości przede wszystkim nie należy bać się mówić. Ogromną 
rolę mają tutaj do spełnienia media, które do starości powinny również 
przygotowywać. A nie pokazywać jednostronnie tylko niektóre jej nega-
tywne aspekty. 

Pomimo braku odpowiedniej instytucjonalnej edukacji wiele osób 
starszych (już teraz) pozytywnie adaptuje się w realiach polskiej rzeczywi-
stości. Dobra adaptacja polega na pojęciu starzenia się jako normalnego 
procesu, a przejście na emeryturę jako zasłużony odpoczynek po latach 
pracy zawodowej. Jej główną miarą jest aktywność (dostosowana do 
możliwości) i umiejętność wypełniania sobie czasu wolnego, ale również 
realistyczne spojrzenie na własną sytuację, dostosowanie do niej planów 
i trybu życia, podejmowanie działań, realizacja zainteresowań. Czynnikami 
sprzyjającymi dobrej adaptacji są:

wyższy poziom wykształcenia i  wykonywanej pracy,
posiadanie hobby,
płeć – lepiej adaptują się kobiety,
dobry stan zdrowia,
potrzeba kontaktów społecznych,
dobre zabezpieczenie finansowe.
Osoby takie starają się być przydatne. Podejmują działania na rzecz 

innych lub też są aktywnymi członkami różnych organizacji kulturalnych, 
katolickich, klubów seniorów itp. Stwarza im to szansę samorealizacji, daje 
satysfakcję i poczucie własnej wartości. Równie często emeryci zobowiązują 
się do opieki nad wnukami, zabezpieczając sobie w ten sposób kontakt 
z nimi i własnymi dziećmi. Właśnie w tych relacjach osoby starsze mają 
dużo do zrobienia, a korzyści są obustronne. Rola babci i dziadka jest 
najważniejszą rolą pełnioną przez osoby starsze w rodzinie. Socjolodzy (np. 
John C. Cavanaugh) podkreślają, że role te są dla osób starszych ważnym 
elementem w budowaniu poczucia własnej tożsamości. Role babci i dziadka 
są w pewnym sensie kontynuacją ról matki i ojca, i są przez nich chętnie 
podejmowane. Współcześni dziadkowie i babcie zajmujący się wnukami 
zgodnie stwierdzają, że jest to inny niż wobec własnych dzieci rodzaj 
miłości. Miłości dojrzałej, pełnej, odpowiedzialnej. Zwłaszcza mężczyźni, 
mający zazwyczaj mało czasu dla własnych dzieci, nadrabiają te zaległości, 
gdyż dopiero mając wnuki są dojrzali do macierzyństwa. Rola dziadków 
jest zatem bardzo istotna, gdyż przekazują oni swoim wnukom różnorodne 
wartości wychowawcze. Podkreślają to również dorośli wnukowie.

 Badania CBOS-u (ze stycznia 2008 r.) wskazują, że w Polsce – w prze-
ciwieństwie do państw zachodnich – z pokolenia na pokolenie umacnia 
się rola dziadków w wychowaniu wnuków. Chociaż ogólnie poczucie 

•
•
•
•
•
•

Jolanta Lenart
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wdzięczności dla dziadków nieco zmalało, nadal ludzie młodzi (poniżej 
35 roku życia) są grupą najsilniej związaną ze swoimi dziadkami (silniej 
niż siedem lat temu). Odsetek ankietowanych uważających, że dziadkowie 
odegrali ważną rolę w ich życiu rośnie wraz z poziomem wykształcenia 
oraz oceną własnej sytuacji materialnej. Najwięcej respondentów odczu-
wających więź z dziadkami jest wśród uczniów i studentów, a także osób 
zajmujących stanowiska kierownicze i należących do inteligencji. Należy 
więc przypuszczać, że rola dziadków oceniana jest tym lepiej, im więcej 
„kapitału społecznego”, związanego z wykształceniem i statusem rodziny, 
mogli oni przekazać. Najczęściej respondenci podkreślali, że:

dzięki babciom i dziadkom mają poczucie, że są kochani (61% an-
kietowanych),
otrzymali od dziadków podstawy wiary religijnej (59%), 
dziadkowie przekazują im zasady moralne (58%),
dziadkowie są źródłem wiedzy o dziejach rodziny (55%),
dzięki dziadkom dowiadują się o niektórych wydarzeniach historycz-
nych (46%),
od dziadków uczą się patriotyzmu (49% uczyło się od nich miłości 
do ojczyzny).
Ponad połowa Polaków (53%) twierdzi, że dziadkom zawdzięcza po-

zytywne cechy swojego charakteru, takie jak: samodyscyplina, pracowitość, 
obowiązkowość i silna wola, a dwie piąte (40%), że dziadkowie nauczyli 
ich różnych praktycznych umiejętności. Duży wpływ na wnuki wynika 
między innymi z tego, że niemal połowa dorosłych Polaków (47%) właśnie 
swoim babciom i dziadkom zawdzięcza opiekę i wychowanie11.

Wydaje się być właściwym przywołanie w tym miejscu słów Tade-
usza Kotarbińskiego wypowiedzianych w Medytacjach o życiu godziwym: 
„Szczęśliwe młode pokolenie, które ma prawo odczuwać miłość rodziców, 
serdecznych opiekunów, bliskich, własnych, pewnych, które ma dom 
rodzinny, gdzie może się schronić, ilekroć otoczenie poza tym domem 
powieje obcością”12.

W tym szczęśliwym domu mieszkają trzy szczęśliwe pokolenia: 
dziadków, rodziców i dzieci. Rozumieją się i potrzebują siebie wzajemnie. 
Każde z nich wiedzie jednak swoje odrębne życie, nie przeszkadzając sobie 
wzajemnie, bo każde z nich rozumie potrzeby drugich i swoje. Wszyscy 
zatem mieszkańcy tego domu wiedzą, że dzisiaj młodzi – jutro będą starzy, 
a odchodząc, młodym powinni uczynić pustkę, której czas długo nie będzie 

11 J. Szczepańska, Co im zawdzięczamy? Opinie w przeddzień święta Babć i Dziadków. 
Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2008.

12 T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1986, s. 99.

•
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mógł zapełnić. To trochę upoetyzowany obraz rodziny wielopokoleniowej, 
która niekoniecznie – przy obecnych przemianach cywilizacyjnych – musi 
odejść w przeszłość. 

I nawet jeśli rodziny wielopokoleniowe, z powodów mieszkaniowych, 
nie mogą być zjawiskiem powszechnym, to mechanizmy i hierarchia warto-
ści, jakie w nich obowiązują, powinny być podstawą do instytucjonalnego 
przygotowywania wszystkich do starości już od najwcześniejszego okresu 
życia. Ale to już temat do innych rozważań. Trzeba bowiem pamiętać, że 
ludziom potrzebni są ludzie, a nie instytucje (B. Suchodolski).

dr Jolanta Lenart jest adiunktem w Instytutcie Pedagogiki 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

Jolanta Lenart
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pcen i otoczenie

Dorota Szumna: Co istotnego wnosi szkoła 
katolicka do systemu polskiej oświaty?

S. Anna Telus: Szkoła katolicka 
z równą odpowiedzialnością podej-
muje dwa podstawowe zadania szkoły: 
wychowanie i dydaktykę. Tym samym 
odpowiada na oczekiwania wielu ro-
dziców, którzy właśnie w szkole szukają 
pomocy w wychowaniu swoich dzieci.

Proszę zauważyć, że liczba szkół 
katolickich w Polsce systematycznie 
wzrasta. Szkoły te nie mają problemów 
z rekrutacją. Zazwyczaj wszystkie miej-
sca są zajęte. Zatem nie tylko organy 
założycielskie tych szkół, ale również 
społeczeństwo potwierdza, że szkoły te 
są potrzebne. Widocznie szkoły te wno-
szą coś do systemu polskiej oświaty.

Jaka intencja towarzyszyła Siostrom przy 
projektowaniu sieci swoich szkół?

Pragniemy, by nasi uczniowie na-
uczyli się rzetelnie pracować, racjonal-
nie myśleć, uczciwie postępować i ufać 
Panu Bogu. Każdy młody, inteligentny 
człowiek zazwyczaj wie, że wiedza 
zdobyta w szkole zaprocentuje w jego 
dalszej edukacji na studiach, a potem 

w życiu zawodowym. W tej dziedzinie 
każda dobra szkoła jest sprzymierzeń-
cem ucznia. Jako szkoła katolicka prag-
niemy również wzmocnić w uczniach 
tę dziedzinę, która czasem jest zapo-
mniana, a jest to sfera życia religijnego 
i moralnego. Pragniemy, by nasi absol-
wenci nie tylko chlubili się nabytą wie-
dzą, ale również byli osobami mądrze 
myślącymi, głęboko wierzącymi, by 
zasady wiary i życia chrześcijańskiego 
oraz wierności wartościom przenosili  
w swoje życie osobiste i społeczne.

Mocną stroną szkoły jest 
integralność wychowawcza...
Rozmowa z s. Anną Telus, Dyrektorem Gimnazjum i Liceum 
Sióstr Prezentek im. Jana Pawła II w Rzeszowie
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Czy szkoła kierowana przez Siostry 
Prezentki jest szkołą „dla wszyst-
kich”?

Jest szkołą dla wszystkich, tak 
jak Kościół Katolicki jest dla wszyst-
kich. U Sióstr Prezentek kształcą 
się biedni i bogaci, bardzo zdolni 
i ci, którym nauka sprawia pewne 
problemy, uczniowie z wzorowym 
zachowaniem, a także tacy, którzy 
wymagają więcej troski wychowaw-
czej. Ta wielka różnorodność kandy-
datów jest bogactwem naszej szkoły. 
Jedynym warunkiem, jaki stawiamy 
wszystkim uczniom, jest świadoma 
decyzja wyboru szkoły i wyrażenie 
gotowości do współpracy z nami.

Jakie są mocne strony proponowa-
nego przez Was stylu wychowania 
i kształcenia młodzieży? Czy możemy 
w związku z tym mówić o określonym 
kodeksie uczniowskim?

Z pewnością mocną stroną szko-
ły jest integralność wychowawcza, 
czyli wysoki poziom kształcenia 
i solidne wychowanie. Gdyby szkoła 
katolicka nie zapewniała wysokiej 
jakości kształcenia, zaprzeczała-
by założeniom chrześcijańskiego 

wychowania. Zatem nauczanie 
i wychowanie to dwa filary złączo-
ne ze sobą nierozerwalnie. Naszą 
etykietą jest to, że wymagania i cele 
wychowawcze odwołują się wprost 
do nauczania Kościoła i wielo-
letniej chrześcijańskiej tradycji 
wychowawczej, w którą wpisała się 
Założycielka Zgromadzenia Sługa 
Boża Matka Zofia Czeska. To Ona 
już w XVII wieku usilnie starała 
się, by formacja młodego człowieka 
obejmowała wszystkie sfery życia: 
duchową, emocjonalną, intelektu-
alną i fizyczną. Ta twórcza synteza 
założeń i celów wychowawczych 
stwarza warunki, by młody człowiek 
dorastał do pełni człowieczeństwa. 
Szkoła katolicka jest uzupełnieniem 
pewnego braku w systemie współ-
czesnej oświaty, który pomija wiele 
aspektów wychowania, zwłaszcza 
formację duchową i moralną.

Priorytety wychowawcze szkoły 
nie przesłaniają nam jednak sfery 
dydaktycznej. Dlatego co roku 
z wielką starannością przygoto-
wujemy organizację nauczania, by 
uczniowie mieli jak najlepsze wa-
runki kształcenia. Podział na grupy 
pod względem poziomu wiedzy 
i umiejętności to nasza stała szkol-
na praktyka, nie tylko na lekcjach 
języka obcego. Często tworzymy 
indywidualne zajęcia dla grup 
uczniów wybijających się w danej 
dziedzinie. Chętnie organizujemy 
zajęcia dodatkowe przygotowujące 
do konkursów i olimpiad oraz wy-
równawcze, by dostosować tempo 

Nauczanie i wychowanie 
to dwa filary złączone ze 
sobą nierozerwalnie
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Rozmowa z s. Anną Telus

pracy do różnych możliwości ucz-
niów. Taka organizacja kształcenia 
daje naprawdę dobre efekty.

Poważnym mankamentem funkcjo-
nowania współczesnej szkoły jest 
brak efektywnego i systematycznego 
kontaktu z rodzicami. Jaki wypraco-
waliście system współpracy z rodzica-
mi uczniów i na ile się sprawdza?

Wbrew pozorom na ogół rodzice 
chcą uczestniczyć w życiu szkolnym 
swoich dzieci i chcą wiedzieć, co 
się w szkole dzieje. Nasz kontakt 
z rodzicami rozpoczyna się przed 
przyjęciem ucznia do szkoły. Nie 
żałuję czasu na indywidualną roz-
mowę i poznanie oczekiwań rodzi-
ców w stosunku do szkoły. W ciągu 
roku szkolnego stwarzamy okazje, 
by rodzice nie tylko przychodzili 
na przewidziane zebrania, by spraw-
dzić postępy dziecka w nauce, ale 
by mieli okazję poczuć się częścią 
szkolnej wspólnoty. Dlatego zapra-
szamy rodziców do współdziałania 
z nami w przygotowaniu niektórych 
imprez szkolnych – tradycyjnie 
należą do nich szkolny i klasowy 
„opłatek”, zabawy półmetkowe 
i studniówkowe oraz rekolekcje dla 
rodziców. Większość rodziców chęt-
nie uczestniczy w Mszach świętych 
organizowanych przed zebraniami 
rodziców. Zauważamy, że wspólnota 
rodziców, która zawiązuje się wokół 
ołtarza Jezusa Chrystusa jest rów-
nież bardzo emocjonalnie związana 
ze szkołą.

Wasza szkoła od lat osiąga wysokie 
wyniki w różnego rodzaju konkursach 
i olimpiadach. W jaki sposób udaje 
Wam się łączyć indywidualną pracę 
z olimpijczykiem z codzienną nauczy-
cielską krzątaniną związaną z realiza-
cją wytycznych programowych?

Nie da się oddzielić codziennej, 
zwyczajnej pracy z wszystkimi 
uczniami od zajęć z grupą olim-
pijczyków. To właśnie realizując 
wymagania programowe, nauczyciel 

poznaje możliwości intelektualne 
swoich wychowanków, ich predys-
pozycje i zapał do zrobienia czegoś 
więcej. Prowadzenie grupy uczniów 
wybijających się – to z jednej strony 
ciężka praca, z drugiej zaś wspaniałe 
doświadczenie współpracy między 
nauczycielem a uczniem, który 
dociekliwością poznawczą wybiega 
naprzód. Dobry nauczyciel posiada 
intuicję, która pozwala mu wyszu-
kać wśród uczniów te intelektualne 
perełki i po mistrzowsku ukazać 
drogę rozwoju. I podkreślam to jesz-

Prowadzenie grupy 
uczniów wybijających się 
– to z jednej strony ciężka 
praca, z drugiej zaś 
wspaniałe doświadczenie 
współpracy między 
nauczycielem a uczniem
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cze raz, uczeń, który daje się porwać 
w wir olimpijskiej przygody, dużo 
pracuje, ale doświadcza również 
radości bycia kimś wyjątkowym. 
W tym doświadczeniu rola nauczy-
ciela, który potrafi zafascynować 
swoją wiedzą, ale również umie 

wspomóc, motywować i dodawać 
otuchy, jest niezastąpiona.

Kim powinien być według Siostry do-
bry nauczyciel? Jakich ludzi chciałaby 
Siostra mieć w radzie pedagogicznej 
szkoły?

Nauczanie i wychowanie dzieci 
i młodzieży to nie zawód, to po-
wołanie. Dobry nauczyciel to ten, 
który kocha młodzież, jest mistrzem 
swojego przedmiotu i może być dla 
młodzieży nieskazitelnym wzorcem 
osobowym. Myślę, że słowo „mistrz” 
streszcza w sobie wszystkie dobre 
cechy, którymi powinien odznaczać 
się nauczyciel. Dobry nauczyciel 
wszystko robi po mistrzowsku. 
Chcę, by w naszej szkole uczyli tylko 
dobrzy nauczyciele.

Dobry nauczyciel umie przed-
stawiać treści nauczania w sposób 

prosty, zrozumiały a zarazem po-
rywający; przekazywać młodzieży 
nie tylko solidną wiedzę, ale i uczyć 
sztuki logicznego myślenia i zdrowe-
go osądu rzeczywistości; ukazywać 
piękno życia w prawdzie, w zgodzie 
z otaczającym światem, z samym 
sobą, z bliźnimi – a kompasem jest 
dla niego nauka Jezusa Chrystusa.

Chciałabym, by wszyscy na-
uczyciele, gdziekolwiek pracują, nie 
tylko solidnie uczyli, ale również 
z odpowiedzialnością wprowadzali 
swoich wychowanków w świat doj-
rzałych wyborów, które zapewnią 
im szczęśliwe, udane życie.

Dziękuję za rozmowę

Dobry nauczyciel umie 
przedstawiać treści 
nauczania w sposób 
prosty, zrozumiały 
a zarazem porywający
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Anna Gaudzińska-Głowa 

Ewaluacja w Szkole 
Podstawowej nr 3  
im. M. Konopnickiej w Krośnie

O konieczności zmian w na-
szym systemie edukacji mówiło się 
głośno od pewnego czasu. Jako 
nauczyciel i dyrektor z wieloletnim 
stażem oczekiwałam tych zmian 
z niecierpliwością. Realizując pro-
gram Socrates Comenius, miałam 
okazję przyglądać się bezpośrednio 
funkcjonowaniu szkół porówny-
walnych z moją w Anglii, Francji, 
Grecji i Finlandii. Pod wrażeniem 
szkoły fińskiej pozostaję do dziś. 
W Oulu i Kiminki rozmawiali-
śmy między innymi o kontrolach 
zewnętrznych praktykowanych 
w tamtejszych szkołach. Interesował 
nas fenomen najwyższych według 
OECD wyników nauczania w tym 
kraju oraz fakt, że nauka nie spra-
wia dzieciom większych trudności, 
bardzo lubią uczęszczać do szkoły. 
Wywiozłam z Finlandii przeko-
nanie, że najprostsze rozwiązania 
są najlepsze, bo w tamtejszych 
szkołach było wszystko, co jest po-
trzebne nauczycielowi do pracy i nic 
zbędnego. Dla przykładu muzyk 
miał do dyspozycji komplet instru-
mentów z nagłośnieniem w klasie. 
I jeszcze jedno, żeby zostać tam 
nauczycielem, trzeba wykazać się 

wszechstronnością i szczególnymi 
predyspozycjami, spełnić wysokie 
wymagania. 

Zbierałam różne doświadcze-
nia, by „budować” klimat  swojej 
szkoły; taki, który sprzyja efek-
tywnej pracy i sprawia, że nauka 
staje się przyjemnością, uczniowski 
apetyt na wiedzę jest zaspokajany. 
Ambicje i starania nauczycieli 
wieńczy sukces, rodzice cieszą się, że 
ich pociechy rozwijają się na miarę 
swoich możliwości.

Gdy weszło w życie rozporzą-
dzenie MEN w sprawie nadzoru 
pedagogicznego z 7 października 
2009 roku, podobnie jak inni dy-
rektorzy, zaprosiłam swoje grono 
do przeanalizowania jego zapisów 
i przygotowania się do wprowa-
dzenia go w życie. Sama formuła 
rozporządzenia była zupełnie nowa, 
chociaż kojarzyła się nam z tą sto-
sowaną w Finlandii. Pozostawało 
jednak sporo pytań, na które trzeba 
było znaleźć autorytatywną odpo-
wiedź. Wypełniłam więc zgłoszenie 
na konferencję szkoleniową orga-
nizowaną przez MEN w Otwocku 
z zakresu ewaluacji zewnętrznej 
i wewnętrznej. Decyzją Podkarpa-
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ckiego Kuratora Oświaty zostałam na nią zakwalifikowana i w drugiej 
połowie lutego pojechałam na spotkanie. Zaproszenie do udziału w tym 
szkoleniu było także z mojej strony deklaracją zgody na przeprowadzenie  
ewaluacji zewnętrznej w mojej szkole. Uznałam, że jeśli planujemy rozwój, 
musimy mieć wiedzę, najlepiej ze źródeł zewnętrznych, w jakim miejscu 
się znajdujemy jako szkoła, czyli określić stan wyjściowy. Podobał mi się 
ten model, bo od lat tak pracujemy w Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 
Z tego projektu znam też pojęcie „ewaluacji”, które od pewnego czasu na 
dobre zagościło w polskim nazewnictwie związanym z oświatą.

Podczas szkolenia w Otwocku miałam szczęście znaleźć się w grupie 
dyrektorów dostrzegających potrzebę wprowadzania zmian. Gościem 
w naszej grupie była dyrektor jednej z 32 szkół, które zostały poddane 
pilotażowej ewaluacji; o swoich doświadczeniach opowiadała z entuzja-
zmem, gdyż ta forma kontroli utwierdziła ją w przekonaniu, że pewne 
rzeczy robi dobrze a inne musi zmienić, zweryfikować. Uwierzyłam, że 
decyzja o przyjeździe do Otwocka była słuszna i znajdę odpowiedzi na 
swoje pytania.  

Rzeczywiście, dowiedziałam się sporo o ewaluacji zewnętrznej i we-
wnętrznej. Swoją uwagę skupiłam jednak na tej drugiej. Warsztaty pro-
wadzili młodzi ludzie, moderatorzy, którzy uczyli, jak planować ewaluację 
w szkole, by zrealizować ją z pożytkiem dla całej społeczności szkolnej 
a równocześnie nie zaburzać pracy szkoły. Jak uzasadnić potrzebę jej prze-
prowadzenia i jak wykorzystać wyniki. Ważne jest, aby zbudować dobry 
zespół odpowiedzialny za przygotowanie i realizację badania w szkole, 
opracować i zaprezentować jego wyniki; powinny one być źródłem wie-
dzy dla dyrektora, nauczycieli, uczniów, rodziców, organu prowadzącego, 
środowiska lokalnego. Specyficzne sformułowanie pytań kluczowych 
i kryteriów ewaluacyjnych powoduje, że „ocena” dokonywana w trakcie 
ewaluacji nie ma charakteru uznaniowego ani zdroworozsądkowego, lecz 
opiera się na kryteriach, według których dokonuje się wartościowania. 
Należą do nich: skuteczność, efektywność, użyteczność, trafność, trwałość. 
Posługując się tymi kryteriami, możemy stwierdzić, że przyjęty w szkole 
program wychowawczy jest skuteczny, bo przynosi oczekiwane rezultaty, 
lub nieskuteczny, bo nie rozwiązuje występujących w szkole problemów. 
Metody badawcze wykorzystywane do ewaluacji to: analiza dokumentów, 
kwestionariusze, wywiad i obserwacja; mogą być opisywane i analizowane 
w sposób jakościowy i ilościowy. Zamknięciem badania jest raport, który 
może mieć formę tradycyjną, może mieć postać prezentacji multimedial-
nej lub broszury informacyjnej. Wyniki ewaluacji wewnętrznej powinny 
być zamieszczone na stronie internetowej szkoły, rozdawane i omawiane 

Anna Gaudzińska-Głowa 
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na zebraniach z rodzicami, a nie zalegać na półkach. Mogą być dobrym 
atutem podczas podejmowania przez rodziców decyzji o wyborze szkoły 
dla swojego dziecka.

Po czterech dniach intensywnego szkolenia (9 godz. dziennie z prze-
rwami) czułam, że wiem więcej, ale nie wszystko, trochę przerażał ogrom 
zmian. Zdawałam sobie sprawę, że najtrudniejsze będzie przełamanie ste-
reotypu oceny i na pewno „A” będzie utożsamiane z szóstką, „E” z jedynką. 
Pierwsze artykuły prasowe potwierdziły moje obawy. Mam nadzieję, że 
z czasem to się zmieni. 

Trzy dni po powrocie zostałam powiadomiona o planowanej ewa-
luacji zewnętrznej. Miała dotyczyć efektów działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej oraz innych form działalności statutowej 
szkoły i trwać od 30 marca do 14 kwietnia 2010 r. Spodziewałam 
się ewaluacji całościowej i trochę obawiałam się ogromu pracy. Przy 
jednym obszarze jest jej pozornie mniej, ale to tylko pozory. Wybrany 
obszar jest analizowany bardzo wnikliwie. Na początku poproszono 
mnie o przygotowanie materiałów, które moim zdaniem, pomogą 
udokumentować działania szkoły w obszarze objętym ewaluacją. Uzna-
łam, że warto przedstawić statut, koncepcję pracy szkoły na bieżący 
rok szkolny, program wychowawczy, program profilaktyki, plan pracy 
świetlicy, dokumenty pedagoga szkolnego, opracowane dla każdego 
ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowane 
programy nauczania, analizę wyników egzaminowania zewnętrznego, 
teczkę z dyplomami za osiągnięcia naukowe i sportowe naszych uczniów, 
kronikę szkoły i adres strony internetowej. Niektóre dowody naszej 
pracy znajdowały się w księdze protokołów. Następnie ustaliliśmy 
wraz z wizytatorami plan działania. Należało określić zasady wyboru 
reprezentantów do wywiadu grupowego spośród nauczycieli, rodziców 
i uczniów, omówić sposób prowadzenia badań, ustalić, w których kla-
sach będzie prowadzona obserwacja zajęć. Kolejny krok to rozpoczęcie 
badania i seria pytań (24), skierowanych do dyrektora. Zapamiętałam 
pytania dotyczące egzaminowania zewnętrznego, pytania dotyczące 
aktywności uczniów, respektowania norm społecznych. To znacznie 
mniej niż przy ewaluacji wszystkich obszarów, mimo to był to dla 
mnie najtrudniejszy moment, ponieważ wciąż stawiałam sobie pytanie, 
czy moje sformułowania będą właściwe i czy uda mi się powiedzieć 
o wszystkim, co robimy w szkole we właściwy sposób. Zapamiętałam 
jeszcze z Otwocka, że podczas pierwszego czytania raportu można 
weryfikować jego treść i to dawało mi komfort, że jeśli coś pominę, da 
się to uzupełnić. Okazało się później, że nie było takiej potrzeby. 
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Cieszę się z tego, że podjęłam decyzję o „zmierzeniu się z nowym”. 
Zarówno ja, jak i moi współpracownicy wciąż poszukujemy ciekawych, 
często niekonwencjonalnych sposobów na szkołę, która nie jawiłaby się 
dzieciom i ich rodzicom jako koszmar, coś co trzeba tylko przetrwać. Za-
leży nam na twórczej i konstruktywnej współpracy, która da zadowolenie 
wszystkim zainteresowanym. Wiem, że by tak pracować, trzeba periodycz-
nie sprawdzać, czy obrana droga pozwoliła osiągnąć założony cel, czy udało 
się sprostać wymaganiom oraz zadowolić siebie i innych. 

Bardzo odpowiada mi w nowym nadzorze to, że ewaluacja jest bazą 
do tworzenia warunków, według których szkoła zaplanuje swój rozwój. 
Daje odpowiedź na pytanie, jak funkcjonują poszczególne obszary pracy 
placówki, nie ocenia, lecz określa jej mocne i słabe strony. Pozwala na 
komfort przyjrzenia się sobie i skłania do refleksji. Myślę, że w pracy 
z dziećmi nigdy nie można powiedzieć, że osiągnęło się już najwyższy 
poziom i niczego nie można zmieniać, ulepszyć. Wskazówki zawarte we 
wnioskach nie mają formy poleceń czy nakazu, dlatego mobilizują do 
przemyśleń, dają asumpt do działania. Cieszy mnie to, że nowy nadzór, 
będąc kontrolą szkoły, tak naprawdę prowadzi do podnoszenia jakości jej 
pracy. Widzę na własnym przykładzie, że zawsze można pewne obszary 
uatrakcyjnić lub też stwierdzić, że coś robimy dobrze i niech tak zostanie. 
Z tego powodu zorganizowałam już szkolenie dla rady pedagogicznej „Jak 
diagnozować własną szkołę? Profil szkoły”, które pozwala na dokonanie 
samooceny nową, bardzo ciekawą, metodą.

Anna Gaudzińska-Głowa 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej 
w Krośnie 
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PCEN dla dzieci z gminy 
Gorzyce!

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach 
pomocy mieszkańcom gminy Gorzyce, którzy ucierpieli w tegorocznej 
powodzi, zorganizowało zieloną szkołę dla dzieci i młodzieży. W dniach 
1–12 czerwca 2010 r. w OENiPAS w Czudcu przebywało 91 dzieci 
z miejscowości Sokolniki, Trześń, Furmany i Orliska. Na przymusowy 
wypoczynek przyjechało 58 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sokolnikach 
z opiekunką panią Urszulą Motyką oraz 33 uczniów z Publicznego Gim-
nazjum w Sokolnikach z opiekunką panią Teresą Madej. Kierownictwo 
zielonej szkoły pani Krystyna Wróblewska – Dyrektor PCEN powierzyła 
pani Bożenie Pasiece i autorce tekstu, które w ramach wolontariatu or-
ganizowały pobyt dzieci w Czudcu. Dzieci nie tylko wypoczywały po 
tragicznych przeżyciach, ale również bawiły się i … chodziły do szkoły! 
Sami uczniowie komentowali, że nie sądzili, iż chodzenie do szkoły sprawi 
im tyle radości. Dzieci z klas I–III codziennie dojeżdżały na zajęcia szkolne 
do Szkoły Podstawowej w Babicy, zaś uczniowie z klas IV–VI uczęszczali 
do Szkoły Podstawowej w Czudcu. Młodzież gimnazjalna brała udział 
w zajęciach lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum w Czudcu. Gimnazja-
liści podkreślali naturalność, z jaką zostali przyjęci w klasach, do których 
dopisano ich na czas pobytu. Szybko poczuli się swobodnie, nawiązali nowe 
znajomości, które kontynuowali również po lekcjach. Młodzież z Czudca 
popołudniami odwiedzała nowych znajomych i uczestniczyła w zajęciach 
sportowych na terenie ośrodka. Chłopcy rozegrali kilka meczów piłki 
nożnej na sali gimnastycznej. Wygrana wędrowała od jednej do drugiej 
drużyny, więc nastroje były dobre, zwłaszcza, że dziewczęta dopingowały 
wszystkich zawodników. 

W opiekę nad uczniami podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych za-
angażowani byli nauczyciele szkół gminy Czudec wraz z wójtem – panem 
Stanisławem Gierlakiem, Dyrektorem ZEAS – panią Małgorzatą Skalską-
Nierodą, Dyrektorem SP w Czudcu – panią Lilą Stachurą, Dyrektorem 
Gimnazjum – panem Jerzym Zielińskim, Dyrektorem SP w Babicy – panią 
Bożeną Piórek. W organizacji pobytu dzieci oraz pomocy materialnej 
uczestniczyła Parafia pw. Św. Trójcy w Czudcu z księdzem proboszczem 
Antonim Kocołem i ks. Krzysztofem Cieślą oraz Kołem Caritas. Całodobo-
wą opiekę nad dziećmi sprawowało 2 nauczycieli z Sokolnik, 3 nauczycieli 
zatrudnionych odpłatnie, 2 wolontariuszy i 2 kierowników – wolontariuszy 
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z PCEN. Dodatkowo wspomagali nas nauczyciele ze szkół i przedszkola 
w gminie Czudec, którzy z własnej inicjatywy przygotowywali zajęcia dla 
dzieci i młodzieży, często zabierając ich do własnych placówek na ciekawe 
zajęcia językowe, sportowe, teatralne, plastyczne. 

Najwspanialsze było to, że wszyscy w jakiś sposób chcieli ugościć 
dzieci. Organizowano dla nich wycieczki, spotkania, zapraszano na piknik 
czy pizzę. Zorganizowano m.in. wycieczkę do Łańcuta, gdzie młodzież 
powitał poseł Kazimierz Gołuch i zaprosił do zwiedzania pałacu, powo-
zowni, storczykarni. Wiele osób przyznało, że dotąd nie widziało pałacu 
i bardzo cieszy ich ta wizyta. Starosta strzyżowski Robert Godek zaprosił 
uczestników zielonej szkoły do Stępiny na zwiedzanie tunelu z okresu  
II wojny światowej, miejsca spotkania Hitlera z Mussolinim, który bardzo 
wszystkich zainteresował. Zespół Szkół w Pstrągowej im. K. Iranka-Osie-
ckiego zorganizował piknik z licznymi atrakcjami dla ducha i ciała. Ponadto 
były: kino, koncert, przedstawienie w Gminnym Domu Kultury, zajęcia 
z psychologiem, zajęcia plastyczne i komputerowe, dyskoteki, wieczorne 
oglądanie bajek i filmów w sali konferencyjnej, prawie jak w kinie. Nie 
zabrakło też udziału we mszy świętej w zabytkowym sanktuarium czude-
ckim i zwiedzania podziemi. Młodzież uczestniczyła również w zajęciach 
na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym prowadzonych przez policję. 
Dla niektórych najbardziej ekscytującym momentem było oglądanie pałek, 
pistoletu i kajdanek. Były też śpiewy grupowe i indywidualne z podkła-
dem muzycznym i mikrofonem. Hucznie obchodzony był Dzień Dziecka 
zorganizowany przez szkoły. Przez cały czas trwania zielonej szkoły trwał 
konkurs na najsympatyczniejszego uczestnika. 

W organizację pobytu dzieci i młodzieży z gminy Gorzyce licznie 
włączyli się pracownicy PCEN, a w szczególności: ks. Janusz Podlaszczak, 
Dariusz Miziołek, Aleksander Wroński, Janusz Ustrzycki, Agnieszka Kuliń-
ska. Dzięki licznym sponsorom i darczyńcom młodzież została obdarowana 
nowym obuwiem, bielizną, odzieżą oraz innymi niezbędnymi rzeczami, 
jak: ręczniki, pościel, koce. 

Dzieci, które przyjechały do naszego ośrodka w Czudcu były bardzo 
miłe i przebywanie z nimi było dla nas ogromną przyjemnością. Z począt-
ku nieśmiałe i smutne szybko nabrały zaufania i z każdym dniem coraz 
bardziej podbijały nasze serca. Zaprzyjaźnili się również opiekunowie. 
Okazywana życzliwość wracała do nas ze zdwojoną siłą. Wielu nie kryło 
łez przy pożegnaniu. Nieszczęście może jednoczyć i budować! Obyśmy się 
spotkali w bardziej sprzyjających okolicznościach.

Na zakończenie dwie relacje, o które przed wyjazdem poprosiliśmy 
uczestników:
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„Gdy przyjechałam do Czudca, bardzo mi się tu spodobało. Po 
śniadaniu jeździliśmy zawsze na jakieś wycieczki. Panie są bardzo miłe. 
Kiedy padał deszcz nigdzie nie szliśmy, lecz za to oglądaliśmy filmy lub 
było karaoke. Pierwszy dzień w szkole bardzo mi się podobał, poznałam 
wielu przyjaciół. Szkoda, że musimy już jechać, bardzo mi się tu podobało” 
(Julia Florek, klasa III).

„1 czerwca przyjechaliśmy na kolonie do Czudca. Wszyscy przy-
witali nas bardzo miło. Ośrodek, w którym się znajdowaliśmy był bar-
dzo zadbany, opiekunowie bardzo sympatyczni. Czas był bardzo fajnie 
zorganizowany. Odbyły się dwie dyskoteki, których inicjatorami byli 
uczniowie i nauczyciele z tutejszego gimnazjum i szkoły podstawowej. 
To właśnie ci nauczyciele przychodzili od samego początku do ośrodka 
i organizowali nam różne gry, zabawy i rozgrywki sportowe. Byliśmy 
w pałacu w Łańcucie i w podziemiach kościoła w Czudcu. Od 7 czerwca 
uczęszczaliśmy na lekcje do szkoły. Poznaliśmy tam bardzo fajnych ludzi. 
Zostały zawarte nowe znajomości i przyjaźnie. Mimo tej krzywdy, która 
nas spotkała, potrafiliśmy chociaż na chwilę zapomnieć o tym, co się nam 
przydarzyło. Tęsknimy za rodzinami, ale ze smutkiem opuszczamy ośrodek 
w Czudcu wspominając, że było naprawdę fajnie. Mogliśmy się czuć jak 
w domu i w każdej chwili liczyć na pomoc” (Barbara Czchów, Gimnazjum  
im. ks. J. Twardowskiego w Sokolnikach)

Urszula Szymańska-Kujawa
PCEN Rzeszów
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Nauczyciele piszą

Łucja Uszakowa 

Modlitwa

Ogrzej me serce ciepłem matczynym,
Witam cię, Polsko!

W imię Twe święte wszystko uczynię,
Ufaj mi, Polsko!

Jesteś obecna w moich marzeniach,
Kocham Cię, Polsko!

Do Ciebie sięgają moje korzenie,
Dbaj o nie, Polsko!

Dążę do Ciebie, kiedy jest trudno,
Pomóż mi, Polsko!

Oczyść swą córkę od grzechów brudnych,
Ratuj mnie, Polsko!

Przodkom, przez których Ciebie straciłam,
Smutno mi, Polsko!

Świecę zapalę na ich mogiłach,
Wybacz im, Polsko!

Trzeba niewiele dla szczęścia ludzkiego,
Uwierz mi, Polsko! 

Za Polkę, a nie „pochodzenia polskiego”
Uznaj mnie, Polsko!

A kiedy życia kres już nadejdzie,
Pożegnasz, Polsko!

Dusza ma czuwać przy Tobie będzie,
Święć się, o Polsko!

03.04.1998 
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Z Polską w sercu

W Polsce mieszkałam zawsze, czyli od urodzenia. Polską byli moi 
rodzice i mój dom. W rodzinie nie używano innego języka poza polskim, 
dlatego pierwsze kontakty z ukraińskimi i rosyjskimi dziećmi były niełatwe. 
Jako małe dziecko nie wiedziałam jeszcze, co to jest hymn państwa, ale 
gdy słyszałam Mazurka Dąbrowskiego, odczuwałam dreszcze i łzy płynęły 
mi z oczu. I tak jest do dziś. 

Zamiłowanie do muzyki odziedziczyłam po ojcu. Pamiętam, jak 
mama, pragnąc ciszy w domu, wymawiała tacie: „Ciebie zrobiono na 
bębnach!” Już nieco później dowiedziałam się od cioci, jak wiele w tym jest 
sensu. Mój dziadek rzeczywiście grał na bębnach w kapeli wiejskiej, którą 
wówczas zaproszono do Czerniowiec na powitanie cesarza austriackiego 
Franciszka Józefa.

Swoją miłość do wszystkiego, co polskie zawdzięczam rodzicom i dziad-
kom. Ale najwięcej ze wszystkich wpajał mi tę świętą miłość mój Ojciec. Brał 
mnie na kolana i opowiadał polskie bajki i baśnie, śpiewał polskie pieśni. I żaden 
reżim nie potrafił mu tego zabronić. Często opowiadał o swojej wielodzietnej 
rodzinie, którą wcześnie opuścił. Chciał zostać księdzem i swoje lata młodociane 
spędził u ojców jezuitów w Czerniowcach. Jednak marzenia się nie spełniły. 
Podczas procesji na święto Bożego Ciała zobaczył piękną jak anioł dziewczynkę 
sypiącą kwiaty. Tak właśnie poznali się moi rodzice. Od ojca dowiedziałam się, 
że jego rodzice, a moi dziadkowie, wywodzą się z Górali Czadeckich, dlatego 
posługują się tak dziwną gwarą. 

Nigdy nie uczęszczałam do polskiej szkoły, w Czerniowcach jej nie 
było. Moją pierwszą polską lekturą był „Płomyczek”, a później „Płomyk” 
oraz inne czasopisma. Zamiast telewizji – polskie radio, które w owe czasy 
było nicią łączącą z krajem. Pamiętam, z jaką niecierpliwością czekaliśmy 
na kolejne odcinki powieści radiowych Matysiakowie i W Jezioranach, na 
koncerty życzeń.

W Czerniowcach zawsze wirowało życie kulturalne. Co niedzieli 
chodzono całą rodziną do teatru dramatycznego. Często na scenie teatru 
letniego w parku gościliśmy słynne zespoły z zagranicy, w tym „Mazowsze” 
i „Śląsk”. Sama nie wiem, w jaki sposób zawiązała się korespondencja po-
między moim ojcem a zespołem „Mazowsze”. W rodzinnej bibliotece do 
dziś zachował się tomik z repertuarem zespołu oraz z dedykacją państwa 
Sygietyńskich. Mając niespełna 12 lat, znałam prawie wszystkie pieśni 
z tej książki.

Dobrze pamiętam swój pierwszy wyjazd za żelazną kurtynę w 1986 
roku. Byłam w Niemczech z mężem i synem. W sklepie wypełnionym 
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Nauczyciele piszą...

po brzegi różnymi rarytasami poznaliśmy warszawskiego inżyniera, który 
niezbyt dostatni byt swojej rodziny zamienił na niemiecki raj. Na jego 
pytanie, czy mamy zamiar wrócić do ZSRR, stanowczo odpowiedziałam, 
że tak. 

Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że niezadługo moje życie potoczy się 
w innym kierunku, że razem z ojcem będziemy rozbudowywać Polskę 
u siebie w domu. A była to Polska Szkoła Niedzielna, która powstała 
w 1993 r. Jest ona otwarta nie tylko dla Polaków, ale i dla miłośników 
wszystkiego, co polskie. Przychodzą tu uczyć się polskiej mowy, mojej 
ojczystej mowy. 

 Czerniowce, 15 sierpnia 2009 r. 

Urodziłam się 16 czerwca 1952 r. w Czerniowcach. Po ukończeniu 
szkoły średniej studiowałam języki obce na Uniwersytecie w Czerniowcach 
(język francuski). Od 1974 r. pracowałam w bibliotece naukowej. Od 1986 
jestem nauczycielką języka fracuskiego, a od 1991r. (po ukończeniu Studium 
Metodyki Języka Polskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie) – równieź języka polskiego w Polskiej Szkole Niedzielnej przy 
Gimnazjum Nr 3 w Czerniowcach. W 1998 r. przy szkole został założony 
polonijny śpiewaczo-taneczny zespół dziecięcy „Kwiaty Bukowiny”, którego 
założycielem i kierownikiem artystycznym jestem do dziś. 

Łucja Uszakowa 
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ZOFIA KORDYL
 (1920–2009) 

Człowiek jest rzeczywistością nie tylko 
biosomatyczną, duchową i indywidualną, 

ale i psychospołeczną… Nie tylko rodzi się,  
dojrzewa, rozmnaża i umiera, ale potrafi 
swój odcinek biologicznego życia wypełnić  

treścią swoiście ludzką, wartościowaną 
według kryteriów uczłowieczenia się  

Julian Aleksandrowicz 1998

Śp. panią doktor Zofię Kordyl 
poznałam w latach sześćdziesiątych 
XX wieku w czasie odbywania praktyk 
zawodowych. Jako słuchacz na kierun-
ku pedagogika specjalna I Studium 
Nauczycielskiego w Krakowie zdoby-
wałam podstawową wiedzę i doświad-
czenia w zakresie pracy logopedycznej 
z dzieckiem specjalnej troski. Trafiłam 
wtedy do Zakładu Leczniczo-Wycho-
wawczego dla Dzieci z Afazją „Caritas” 
w Krakowie przy ul Mikołajskiej 18 
(dziś: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
dla Dzieci z Afazją w Krakowie przy ul. 
Hm. Stanisława Millana 15), Ośrodka 
prowadzonego do chwili obecnej przez 
siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr 
Felicjanek w Krakowie. 

 Dla mnie – studentki – Pani 
Zofia Kordyl wydawała się być osobą 
niezwykłą, wzbudzała ogromny re-
spekt, sprawiała wrażenie niedostępnej, 
wielce wymagającej dystyngowanej 
damy, która mimo pewnego dystansu 
imponowała mi swoją kulturą bycia, 
postawą i ogromną wiedzą psycholo-
giczną, a nade wszystko może niezbyt 

wyszukanym, lecz doskonale zorgani-
zowanym warsztatem metodologiczno-
badawczym. Ten ostatni wydawał mi 
się czymś w rodzaju skarbca ukrytego 
w środku niedostępnej twierdzy, której 
bram pilnie strzegą zastępy strażników 
wiedzy na temat afazji dziecięcej. 

Śp. dr Zofia Kordyl urodziła się 
31 sierpnia 1920 roku w Gliniku Ma-
riampolskim koło Gorlic. W Gorlicach 
uczęszczała do szkoły podstawowej, 
a potem do gimnazjum. Po uzyskaniu 
świadectwa dojrzałości w 1938 roku 
zapisała się na studia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie, lecz wybuch 
II wojny światowej – podobnie jak wie-
lu Jej rówieśnikom – uniemożliwił ich 
kontynuację. Wróciła zatem do Gorlic, 
by zajmując się również domem, móc 
angażować się w prace tajnego naucza-
nia. Po zakończeniu działań wojennych 
ponownie zapisała się na studia w Uni-
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wersytecie Jagiellońskim w Krako-
wie, obierając za cel swoich studiów 
wymarzoną psychologię. W roku 
akademickim 1946/1947, będąc stu-
dentką, pełniła funkcję Prezydentki 
Sodalicji Mariańskiej Akademiczek 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia 
uniwersyteckie ukończyła w 1951 
roku, by bezpośrednio po nich 
podjąć pracę psychologa w Szpitalu 
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
w Kobierzynie koło Krakowa (dziś 
szpital ów znajduje się już w grani-
cach miasta). 

Po śmierci matki w 1953 
roku ze względów rodzinnych 
przeprowadziła się do Bielska-
Białej, gdzie przez kolejnych pięć 
lat pracowała w Poradni Zdrowia 
Psychicznego na stanowisku psy-
chologa. W początkach 1957 roku 
powróciła jednak do Krakowa, by 
podjąć pracę psychologa w nowo 
otwartym, wielce obiecującym 
Zakładzie Leczniczo-Wychowaw-
czym dla Dzieci z Afazją „Caritas” 
w Krakowie przy ul. Mikołajskiej 
18, w którym praktycznie do koń-
ca swej aktywności zawodowej, 
a więc dokąd tylko pozwalały na to 
zdrowie i siły, z oddaniem praco-
wała. Tu zdobyła doświadczenia, 
które zaowocowały napisaniem 
rozprawy doktorskiej na temat 
afazji dziecięcej i uzyskaniem przez 
Nią w 1965 roku na Uniwersytecie 
Jagiellońskim stopnia naukowego 
i tytułu doktora psychologii.

Wspomniana praca doktorska, 
napisana pod kierunkiem prof. dr 

Marii Przetacznikowej, wnet okaza-
ła się być pracą na tyle pionierską, że 
po zaopiniowaniu jej przez znako-
mitych recenzentów, w 1968 roku 
została opublikowana przez Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe 
(PWN) pod tytułem Psychologiczne 
problemy afazji dziecięcej. Praca ta 
była czymś wyjątkowym na niwie 
badań z zakresu neuropsychologii 
dziecięcej, a książka do dziś chętnie 
bywa przywoływana i cytowana nie 
tylko przez psychologów, ale także 
przez lekarzy neurologów, logope-
dów, a zwłaszcza neurologopedów. 

Autorka próbowała w swym 
dziele zgłębić istotę afazji dziecię-
cej, zwłaszcza etiologię tego zabu-
rzenia rozwoju u dzieci w wieku 
przedszkolnym, poznać patome-
chanizmy mózgowe odpowiedzial-
ne za ten stan rozwoju małego 
dziecka, dążąc jednocześnie do 
wyjaśnienia istoty tego niezwy-
kłego zjawiska. Z możliwościami 
poznania podstaw afazji dziecięcej 
Autorka wiązała wielkie nadzieje 
na opracowanie metod rehabi-
litacji, adekwatnych do potrzeb 
małych pacjentów. Wspomniana 
książka do niedawna nie miała 
równej sobie ze względu na zakres 
i rozmiar poruszanych w niej 
zagadnień dotyczących dzieci 
z diagnozą afazji, metodologię ba-
dań, sposób prezentacji wyników 
oraz rzeczową, a przy tym w pełni 
przystępną ich interpretację.

Wspominając śp. dr Zofię Kor-
dyl, dodam, iż niezależnie od pracy 
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we wspomnianym Zakładzie Lecz-
niczo-Wychowawczym dla Dzieci 
z Afazją „Caritas” w Krakowie dla 
poszerzenia swej praktyki psycho-
logicznej, podejmowała pracę także 
w innych ośrodkach stwarzających 
takie możliwości, a to: w Wojewódz-
kiej Przychodni Zdrowia Psychicz-
nego w Krakowie oraz w Zakładzie 
Kardiologii Urzędu Miasta Krako-
wa, gdzie jako psycholog kliniczny 
zajmowała się rehabilitacją osób po 
zawale serca. W roku 1966 z tych 
samych powodów podjęła również 
pracę w Instytucie Pediatrii Aka-
demii Medycznej w Krakowie-Pro-
kocimiu, prowadząc zarówno kon-
sultacje, jak również badania dzieci 
z rozlicznymi wadami i dysfunkcjami 
rozwojowymi. Osią Jej zaintereso-
wań w tymże Instytucie były przede 
wszystkim rozszczepy podniebienia 
i wargi. Wyniki prowadzonych 
badań – podobnie jak wcześniejsze 
– z powodzeniem publikowała w piś-
miennictwie naukowym. Ślady oso-
bistych przemyśleń i rysujących się 
propozycji rozwiązań wynikających 
z prowadzonych przez Nią badań 
znajdziemy w licznych artykułach 
o tematyce psychologicznej. 

Posiadając spory dorobek na-
ukowy oraz liczące się do dziś w krę-
gach naukowych doświadczenia 
w zakresie badań nad afazją i efek-
tami pracy z dziećmi obarczonymi 
tym niezwykłym zaburzeniem roz-
woju, śp. dr Zofia Kordyl z dniem 
1 października 1972 roku została 
zatrudniona na stanowisku adiunk-

ta w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie. Na tym stanowisku 
pracowała aż do przejścia na eme-
ryturę 30 września 1980 roku. 
Fakt ów nie spowodował jednak Jej 
odejścia od pracy nad problemami, 
którymi żyła wcześniej. Konsekwen-
tnie realizowała swoje wcześniej 
nakreślone plany i zamierzenia. 
W dorobku naukowym śp. dr Zofii 
Kordyl znalazło się wiele cennych 
publikacji, do których warto po-
wracać również dziś. 

Za pracę na rzecz kształcenia 
pedagogów specjalnych oraz za 
pracę na rzecz pomocy osobom 
niepełnosprawnym była odzna-
czona medalem Komisji Edukacji 
Narodowej oraz medalem za zasługi 
na rzecz Polskiego Towarzystwa do 
Walki z Kalectwem.

Śp. dr Zofia Kordyl od 1999 
roku z racji przewlekłej choroby, 
z którą zmagała się do końca swoich 
dni, pozostawała nieco na uboczu. 
Zmarła w Gorlicach – rodzinnym 
mieście – 10 maja 2009 roku. 
Pochowana została w grobowcu 
rodzinnym na Cmentarzu Parafial-
nym w tymże mieście, gdzie spoczę-
ła obok swoich rodziców i zmarłego 
dużo wcześniej brata.

Elżbieta M. Minczakiewicz
Polskie Kolegium Logopedów 
PAN – Warszawa,
Uniwersytet Pedagogiczny 
im. Komisji Edukacji 
Narodowej – Kraków
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Bezrobocie jako masowe zja-
wisko ujawniło się w Polsce 
po 1989 r. i ciągle należy 
do tych problemów spo-

łecznych, które budzą niepokój 
i przysparzają wielu trudności. Nie 
zostało wystarczająco rozpoznane, 
a co za tym idzie nie opracowano 
takich strategii rozwiązywania tego 
problemu, które byłyby skuteczne. 
Ze względu na złożoność bezrobocia 
wielu naukowców podejmowało 
badania i analizy, w których kon-
centrowano się na różnych jego 
aspektach. Wśród nich zwracają 
uwagę publikacje J. Korala. Pierwsza 
monografia tego autora nosiła tytuł 
Etyczno-społeczne aspekty bezrobocia 
w świetle doświadczeń polskich1, 
najnowsza natomiast została zatytu-
łowana Kulturowe aspekty polskiego 
bezrobocia. Książka skierowana jest 
do osób, które w sposób teoretycz-
ny, jak również praktyczny zajmują 
się zjawiskiem bezrobocia. Zawarte 
w publikacji analizy zainteresują 
m.in. pracowników urzędów pra-
cy, ośrodków pomocy społecznej, 
poradni psychologiczno-pedago-
gicznych, doradców zawodowych, 
a także osoby podejmujące działania 
w organizacjach pozarządowych. 
1  J. Koral, Etyczno-społeczne aspekty 

bezrobocia w świetle doświadczeń 
polskich, Warszawa 2004, s. 239.

Stanowią jednocześnie wartościowe 
źródło wiedzy z tego zakresu dla 
studentów socjologii, politologii, 
pedagogiki, psychologii oraz roz-
wijanego obecnie kierunku praca 
socjalna.

Celem publikacji, wskazanym 
przez autora, jest ukazanie uwa-
runkowań kulturowych polskiego 
bezrobocia występujących na tere-
nach północnych i zachodnich ziem 
naszego kraju, które powiązał ze 
słabo udokumentowaną zależnością 
między wielkością i jakością tego 
zjawiska społecznego a kulturą da-
nego regionu ukształtowaną w od-
miennych warunkach historycznych 

Jarosław Koral, Kulturowe 
aspekty polskiego bezrobocia
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(s. 11). Studia nad tą problematyką 
wydają się szczególnie ważne w kon-
tekście tworzenia licznych progra-
mów zapobiegania i łagodzenia 
konsekwencji bezrobocia oraz dla 
pełniejszego poznania i zrozumienia 
jego uwarunkowań, ponieważ jest 
to podstawą dla kreowania takich 
strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, które mogą okazać się 
efektywne. J. Koral zwrócił uwagę 
na trzy ważne czynniki, a mianowi-
cie tożsamość kulturową, specyfikę 
wychowawczą środowiska państwo-
wych gospodarstw rolnych oraz na 
edukację, ze względu na ich donio-
słe znaczenie dla ukształtowania 
swoistej mentalności bezrobotnych 
ze wspomnianych terenów Polski, 
jak również z powodu uwarunko-
wań historycznych i politycznych 
mających wpływ na ujawnianie 
się kulturowych cech charaktery-
stycznych dla mieszkańców tych 
regionów. Istotnymi wydają się rów-
nież: upadek autorytetu w rodzinie, 
bezradność i zjawisko dziedziczenia 
bezrobocia, szczególnie niebezpiecz-
ne w przypadku dzieci i młodzieży 
(s. 12). 

Książka składa się z czterech 
rozdziałów. Pierwszy z nich wpro-
wadza czytelnika w problematykę, 
dlatego został zatytułowany Wokół 
pojęcia bezrobocia. Autor dokonał 
w nim wnikliwej analizy definicji 
i rodzajów bezrobocia (s. 14–20), 
ukazał jego specyfikę w odniesieniu 
do naszego kraju, a następnie zasyg-
nalizował konsekwencje, które wią-

żą się z występowaniem tego proble-
mu społecznego (s. 40–50). Uwagę 
zwraca dociekliwość piszącego, 
który – podejmując się definiowania 
pojęcia – podjął próbę ukazania 
kontekstu historycznego jego kształ-
towania się, sięgnął do definicji 
socjologicznych, psychologicznych, 
ekonomicznych, a na koniec podjął 
się niełatwego zadania, tzn. sformu-
łowania własnej definicji naukowej 
bezrobocia (jest to ważne ze względu 
na fakt, iż wciąż dostrzegany jest 
brak jednego w pełni satysfakcjo-
nującego naukowców i praktyków 
precyzyjnego określenia tego poję-
cia). W oparciu o wiele opracowań 
ukazał szeroki wachlarz rodzajów 
bezrobocia (s. 18–19). Gruntow-
nej analizie poddał samo zjawisko, 
które od wielu lat obserwowane jest 
w Polsce, zwracając uwagę na jego 
specyfikę i charakterystyczne cechy: 
selektywność (s. 26–30), zróżni-
cowanie geograficzne (s. 30–35), 
recesję gospodarczą niektórych 
gałęzi przemysłu (s. 35–37), „starze-
nie się” bezrobocia (s. 37–39) oraz 
niską aktywność osób bezrobotnych 
(s. 39–40). 

Drugi rozdział nosi tytuł Kul-
turowa specyfika terenów dotkniętych 
najwyższą stopą bezrobocia. Autor 
wskazał na następujące regiony 
kraju: województwo warmińsko-
mazurskie, zachodniopomorskie 
i lubuskie, czyli tereny, które noszą 
w literaturze nazwę Ziemie Odzy-
skane. Przypomniał, że właśnie tam 
napłynęła ludność z różnych stron 

Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia
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powojennej Polski, niosąc ze sobą 
swoistą kulturę, tradycje i obycza-
je. J. Koral podjął próbę ukazania 
procesu tworzenia się kulturowej 
specyfiki tych terenów współczesnej 
Polski, na których od kilkunastu lat 
odnotowuje się najwyższy wskaź-
nik bezrobocia. Analizom poddał 
zagadnienie tożsamości regional-
nej oraz jej wpływu na specyfikę 
kulturową (s. 52–73). Podkreślił 
znaczenie rodzinnego domu jako 
mikroświata społecznych relacji, 
kulturowych wartości i uczuć. Nie 
bez znaczenia pozostaje, zdaniem 
autora, sąsiedztwo, które jako 
społeczność lokalna jest wspólnotą 
codziennego życia. Badacz odniósł 
się w swoich analizach do tzw. ma-
łej ojczyzny oraz zespołu małych 
ojczyzn, nazywanego regionem ze 
szczególną kulturową specyfiką. 

J. Koral zwrócił uwagę na 
powstanie, rozwój i specyfikę pań-
stwowych gospodarstw rolnych 
(s. 73–89), postrzegając ich two-
rzenie jako społeczny eksperyment, 
który – podobnie jak w przypadku 
przesiedleń – miał na celu zunifiko-
wać społeczność wiejską, przyczy-
niając się do rozwoju gospodarczego 
regionu i kraju. Jak się jednak oka-
zało, te gospodarstwa przyczyniły się 
do niebezpiecznego kumulowania 
biedy i bezradności oraz pojawienia 
się poczucia beznadziejności, co 
stanowi problem zarówno ubóstwa 
ekonomicznego, a także kulturowe-
go. Autor podkreślił także kontekst 
wiążący się z edukacją i jej wpływem 

na specyfikę kulturową wspo-
mnianych terenów naszego kraju. 
Zwrócił uwagę na niski poziom 
wykształcenia ludności oraz brak 
bądź zbyt małą liczbę silnych ośrod-
ków naukowych, które wpłynęłyby 
na ewidentny rozwój kulturowy 
i ekonomiczno-gospodarczy tych 
terenów (s. 89–103).

Kolejny rozdział zatytułowany 
został Wpływ czynników kulturo-
twórczych na poziom bezrobocia 
w Polsce. J. Koral podjął próbę 
wskazania najważniejszych elemen-
tów kulturotwórczych decydujących 
o skali, wielkości i poziomie bezro-
bocia w naszym kraju. Wymienił 
wśród nich następujące: tożsamość 
kulturową, kulturę zależności i wy-
kształcenie, podkreślając jedno-
cześnie wzajemne przenikanie się 
owych uwarunkowań (s. 105–142). 
W odniesieniu do edukacji autor 
stwierdził, że: „System oświaty 
funkcjonujący na terenach o naj-
wyższym wskaźniku bezrobocia 
jest niejednokrotnie niewydolny 
i archaiczny. Wykształcił głównie 
pracowników na potrzeby rolni-
ctwa, leśnictwa i przetwórstwa. 
Taki stan rzeczy spowodował, że nie 
zostały wykształcone zasoby ludzkie 
zdolne przyczynić się do poprawy 
warunków gospodarczych tych 
terenów” (s. 142). 

Ostatnia część pracy otrzymała 
tytuł Kultura życia rodzinnego a bez-
robocie w Polsce (s. 143–172). Autor 
ukazał bezrobocie jako przyczynę 
jawienia się bezradności społecznej; 
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kiedy bowiem wyuczona bezrad-
ność utrwali się, może prowadzić 
do zachowań irracjonalnych, życia 
w poczuciu krzywdy i niesprawied-
liwości, jednocześnie pozostawania 
biernym (niepodejmowania aktyw-
ności mającej na celu poprawę swojej 
sytuacji). J. Koral zwrócił uwagę na 
upadek autorytetu w rodzinie oraz 
dziedziczenie bezrobocia, bowiem 
bezrobotni rodzice są przecież wzo-
rem dla swoich dzieci („bezrobotne 
dzieci bezrobotnych rodziców”). 
Podkreślił, że rodziny bezrobotnych 
osób często charakteryzuje postawa 
roszczeniowa. Ich członkowie stają 
się klientami pomocy społecznej, 
a napotykane problemy traktują 
jak „kartę przetargową” w trakcie 
ubiegania się o kolejne świadczenia 
we wspomnianych ośrodkach, co 
staje się swego rodzaju sposobem na 
życie. Zatem poznanie i dogłębne 
analizy polskiego bezrobocia mogą 
być podstawą do projektowania sku-
tecznych rozwiązań tego problemu 

społecznego i eliminowania form 
pomocy bezrobotnym, które okazują 
się kosztowne i nieefektywne. 

Prezentowana publikacja, sta-
nowiąca pierwsze tego rodzaju 
opracowanie, oparta jest na ob-
szernym i rzetelnym materiale 
bibliograficznym. Zasługuje na 
uznanie, ponieważ dobrze wypełnia 
postawiony przed nią cel, tzn. uka-
zanie uwarunkowań kulturowych 
polskiego bezrobocia występujących 
na terenach północnych i zachod-
nich ziem naszego kraju. Może być 
inspiracją do kolejnych poszukiwań 
naukowych i znajdowania odpo-
wiedzi na rodzące się wciąż pytania 
dotyczące problemów wiążących 
się z pracą człowieka. Umożliwia 
zapoznanie się z nieopracowanymi 
dotychczas zagadnieniami, na któ-
re odpowiedzi poszukują również 
nauki społeczne w granicach ich 
przedmiotu badań. 

dr Beata Szluz UR

Jarosław Koral, Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009, s. 198.

Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia
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Grzegorz Szumski, Integracyjne 
kształcenie niepełnosprawnych. 
Sens i granice zmiany edukacyjnej

W rekomendowanej książ-
ce Grzegorz Szumski 
omawia najważniejszą 
ideę współczesnej pe-

dagogiki specjalnej, mianowicie 
integracyjne kształcenie osób z nie-
pełnosprawnością. 

Autor analizuje teoretyczne, 
między innymi filozoficzne, po-
lityczne, ekonomiczne i prawne, 
założenia kształcenia osób z niepeł-
nosprawnością, które może przy-
bierać formę kształcenia niesegre-
gacyjnego, czyli w różnym zakresie 
integracyjnego, lub kształcenia 
segregacyjnego. Szerzej opisuje 
współczesny stan wiedzy dotyczący 
integracyjnego kształcenia osób 
z niepełnosprawnością. Przybliża 
możliwości urzeczywistnienia idei 
integracji w warunkach polskiej 
edukacji. Na przykładzie kształ-
cenia osób z niepełnosprawnością 
w Niemczech, Danii, Włoszech 
i Japonii analizuje sposoby no-
woczesnych rozwiązań w zakresie 
kształcenia specjalnego i kształcenia 
niesegregacyjnego. 

Jednak, by badać i porównywać 
różne systemy kształcenia uczniów 
z niepełnosprawnością, niezbędne 
wydaje się być zrozumienie pojęcia 
niepełnosprawności. Autor sugeru-

je, że korzystne są ujęcia relacyjne, 
które niepełnosprawność definiują 
jako „niemożliwą do tolerowania 
przez szkołę rozbieżność między 
jej oczekiwaniami a możliwościa-
mi sprostania im przez uczniów” 
(s. 157). Tym samym Grzegorz 
Szumski poddaje krytyce powszech-
nie funkcjonujące, nie tylko zresztą 
w edukacji polskiej, pojęcie „spe-
cjalne potrzeby edukacyjne”. 

Rozumienie niepełnosprawno-
ści, w znacznym uproszczeniu, jako 
relacji typu: możliwości uczniów, 
a wymagania placówki edukacyjnej 
wymuszają realizowanie kształcenia 
za pomocą szerokiego repertua-
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Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych

ru form organizacyjnych, „które 
w różnym zakresie i w różny sposób 
wykorzystują specjalną pomoc pe-
dagogiczną” (s. 157).

Oceniając jakość systemów 
kształcenia osób z niepełnospraw-
nością, uwzględniać należy przede 
wszystkim zasadę normalizacji, która 
„każe dążyć do zapewnienia uczniom 
niepełnosprawnym możliwie naj-
wyższego wykształcenia przy użyciu 
możliwie najmniejszych środków 
specjalnych” (s. 177). 

Chcąc realizować zasadę norma-
lizacji, systemy szkolne wybierają róż-
ne strategie, które z kolei wyznaczają 
cztery „idealne”, a więc często także 
nierealne w rzeczywistości, ale po-
mocne w badaniach porównawczych, 
typy systemów kształcenia uczniów 
z niepełnosprawnością. Te typy to: sy-
stem segregacyjny, system wspólnego 
nurtu, asymilacyjny i inkluzyjny.

Typ segregacyjny, który można 
określić mianem pełnej segregacji, 
polega na braku dostępu uczniów 
z niepełnosprawnością do kształ-
cenia w szkole ogólnodostępnej. 
Ten system kształcenia bazuje na 
dorobku tradycyjnej pedagogiki 
specjalnej, nie uwzględnia licznych 
przemian społecznych, dotyczących 
także zmian w zakresie pojmowa-
nia niepełnosprawności. System 
segregacyjny posiadają między 
innymi Niemcy, Szwajcaria, Belgia 
i Francja.

System wspólnego nurtu, rea-
lizowany w Danii, USA, Finlandii 
czy Norwegii, stanowi alternatywę 

dla nauczania uczniów z niepełno-
sprawnością w placówkach specjal-
nych. Zakłada, że uczniowie ci mogą 
pobierać naukę w szkołach ogólno-
dostępnych, choć nie znaczy to, że 
w procesie kształcenia wykorzystuje 
się tylko i wyłącznie treści progra-
mowe i metody pracy stosowane 
dla większości uczniów. Realizując 
nauczanie w systemie wspólnego 
nurtu, wielu uczniów posiadających 
status niepełnosprawnych pozostaje 
pod opieką pedagogów specjalnych 
przez różną, w zależności od indy-
widualnych potrzeb i możliwości, 
ilość czasu. Nauczanie odbywa się 
w różnych formach organizacyj-
nych, często znacznie odbiegających 
od uznanych za normalne w szkole 
ogólnodostępnej i nierzadko prze-
biega „równolegle” do kształcenia 
ogólnego. Mimo że kształcenie we 
wspólnym nurcie nie wykorzystuje 
w pełni zasady normalizacji, to 
jednak znacznie przybliża uczniów  
z niepełnosprawnością do normal-
nego życia społecznego.

Asymilacyjny typ kształcenia 
polega na uwzględnieniu w edukacji 
dużego zróżnicowania dzieci w za-
kresie możliwości, strategii uczenia 
się i potrzeb oraz dostosowaniu 
szkoły, między innymi jej wymagań, 
treści programowych, metod pracy 
nauczycieli, do tego zróżnicowania. 
W takim rozumieniu niepełno-
sprawność może być traktowana 
jako jedna z cech niektórych ucz-
niów; placówka powinna się do 
niej dostosować bez konieczności 
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wskazywania tych uczniów. Systemy 
asymilacyjne zapewniają integrację 
pierwotną, naturalną, a realizowane 
są przykładowo w Japonii i Grecji.

Inkluzyjne, włączające systemy 
kształcenia uczniów z niepełnospraw-
nością kierują się zasadą maksymalnej 
redukcji pomocy specjalnej, mimo 
że jej nie wykluczają całkowicie. 
Zakłócenia równowagi między wy-
maganiami stawianymi przez szkołę 
a osiągnięciami uczniów przezwy-
ciężane są zazwyczaj za pomocą nor-
malnych środków, a po kształcenie 
specjalne sięga się jedynie w ostatecz-
ności. Inkluzyjne kształcenie uczniów  
z niepełnosprawnością omówione 
zostało na przykładzie rozwiązań 
włoskich.

Nie bez znaczenia pozostaje jed-
nak fakt, czy asymilacja i inkluzja edu-
kacyjna uczniów osiągana jest dzięki 
efektywności pracy pedagogicznej 
szkoły, czy też dzięki dużej tolerancji 
systemu na odchylenia od normy 
w zakresie osiągnięć uczniów. 

Celem kształcenia uczniów 
z niepełnosprawnością jest między 
innymi przygotowanie ich do peł-
nego, autentycznego uczestnictwa 
w życiu społecznym w dorosłości. 
To, jakie formy organizacyjne 
przybierze kształcenie, zależy od 

warunków społeczno-ekonomicz-
no-politycznych danego kraju, ale 
także wynika z charakteru i stopnia 
niepełnosprawności obywateli. 

„Wszystkie rozwinięte systemy 
kształcenia uczniów niepełnospraw-
nych przeszły w ostatnich trzech 
dekadach gruntowne zmiany, które 
są wynikiem zmagania się z ideą 
szkolnej i społecznej integracji. 
Zmagania te przybierają jednak 
różne sposoby i prowadzą do od-
miennych skutków [...], a osta-
teczny sens zmian określa to, jak 
dobrze służą one włączeniu osób 
niepełnosprawnych w główny nurt 
życia społecznego” (s. 254, 256).

Publikacja składa się ze wstę-
pu, sześciu rozdziałów, bibliografii, 
dwóch indeksów: rzeczowego i na-
zwisk. Każdy rozdział zawiera pod-
sumowanie oraz propozycję pytań 
kontrolnych. Książka jest szczegól-
nie adresowana do studentów, głów-
nie kierunków pedagogicznych. 
Stanowi także cenne kompendium 
wiedzy na temat współczesnych 
systemów kształcenia i rozumienia 
niepełnosprawności dla pedagogów 
specjalnych oraz nauczycieli. 

dr Małgorzata Zaborniak-
Sobczak UR

Grzegorz Szumski, Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice 
zmiany edukacyjnej, Seria wydawnicza: Krótkie Wykłady z Pedagogiki, 
Wydawnictwo APS, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 291
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Kazimierz Ożóg (red.), 
Współczesne problemy 
kształcenia humanistycznego
 

Zawarta w tytule książki 
problematyka jest ciągle 
aktualna chociażby dlatego, 
że w tej dziedzinie zmiany 

mają charakter nieustanny. Stąd też 
od czasu do czasu i przy różnych 
okazjach pojawiają się regionalne 
i ogólnopolskie publikacje książ-
kowe dotyczące tej problematyki. 
Przedstawiana pozycja, opracowana 
redakcyjnie przez prof. Kazimierza 
Ożoga, zawiera artykuły będące 
pokłosiem warsztatów odbytych 
w 2007 roku w Sokołowie Mało-
polskim. 

Na książkę składa się czter-
naście artykułów, niektóre publi-
kowane już były w „Kwartalniku 
Edukacyjnym”. Są to teksty Kazi-
mierza Ożoga: Współczesne prob-
lemy kształcenia humanistycznego 
(zarys problematyki), Zmiany we 
współczesnym języku polskim i ich 
kulturowe uwarunkowania, Wyciecz-
ka szkolna jako „wyjście do świata, 
O języku agresji i przemocy w szkole 
oraz artykuły Krzysztofa Ożoga 
Spojrzenie Jana Pawła II na dzieje 
Polski, Danuty Buli Rozwijanie 
umiejętności komunikacyjnych ucz-
nia poprzez działania twórcze, Piotra 
Ożoga Nauczanie historii w szkole na 
początku XXI wieku i Pozaszkolne 

źródła wiedzy historycznej uczniów 
szkoły podstawowej i gimnazjum, 
Bartosza Walickiego Humaniza-
cja nauczania i Współpraca szkoły 
z biblioteką jako elementy procesu 
kształcenia (na przykładzie miej-
skiej i gminnej biblioteki publicznej 
w Sokołowie Małopolskim), Lucyny 
Perlak Programy słowno-muzyczne 
i konkursy literackie jako forma pracy 
nauczyciela humanisty w systemie 
wychowania szkoły, Tomasza Majki 
Głos w dyskusji: nauczyciel – uczeń 
– edukacja oraz Danuty Ożóg 
i Dariusza Kosaka programy litera-
ckie Język w Ojczyźnie – Ojczyzna 
w języku oraz Takie piękno nazywa 
się Miłosierdzie. 

Przedstawione w opisywanej 
publikacji artykuły dotyczą różnych 
spraw, ale można w nich wyodręb-
nić trzy miejsca wspólne: język (sta-
nowiący kulturową podstawę) oraz 
gałęzie samej kultury: humanizm 
i historię. O tym pierwszym mówią 
artykuły Kazimierza Ożoga Zmiany 
we współczesnym języku polskim i ich 
kulturowe uwarunkowania i O ję-
zykowej agresji i przemocy w szkole. 
Problematykę dotyczącą huma-
nizmu jako dziedziny związanej 
z edukacją omawiają teksty Bartosza 
Walickiego Humanizacja naucza-
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nia i Kazimierza Ożoga Problemy 
kształcenia humanistycznego (zarys 
problematyki). Wreszcie o historii 
pisze Piotr Ożóg w artykułach: Na-
uczanie historii w szkole na początku 
XXI wieku i Pozalekcyjne źródła 
wiedzy historycznej uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum. 

Kazimierz Ożóg w artykule 
Zmiany we współczesnym języku pol-
skim i ich kulturowe uwarunkowania 
stwierdza, że język jest fundamen-
tem kultury. Z biegiem czasu ulega 
jednak zmianom, które od wieków 
mają dwa wymiary: wewnętrzny, 
czyli systemowy, i zewnętrzny – kul-
turowy. Wymiar pierwszy wiąże się 
z językowymi zmianami struktural-
nymi, które zachodzą w fonetyce, 
morfologii, leksyce i gramatyce. 
Dominujący obecnie wymiar drugi 
wiąże się ze zmianami w otaczają-
cej język rzeczywistości. Dotyczą 
one: konsumpcjonizmu w życiu, 
wpływu mediów, amerykanizacji 
języka, rewolucji informatycznej 
i występowania tendencji postmo-
dernistycznych. 

Konsumpcjonizm, rozwijają-
cy się od upadku starego systemu 
w 1989 roku, to – jak pisze Kazi-
mierz Ożóg – przedkładanie dóbr 
materialnych nad inne dobra, co 
przejawia się w dominacji postawy 
„mieć” nad „być”. Sprawia to, że 
przedmioty i inne dobra nie są 
postrzegane według tego, do cze-
go służą, ale według tego, w jaki 
sposób ustalają hierarchię wartości 
w ludzkim świecie, dzieląc ich 

według stanu posiadania. Wywyż-
sza tych, którzy posiadają eksklu-
zywne samochody, mieszkania 
i domy oraz jeżdżą na zagraniczne 
wycieczki. W związanym z tym 
w języku konsumpcyjnym wystę-
puje, obok starych, tysiące nowych 
słów. Oznaczają one: wprowadzone 
na rynek nowe produkty i usługi, 
nowe zjawiska i mody oraz nazwy 
czynności związanych z handlem 
i ich propagowaniem w katalogach, 
mediach i Internecie. Prymat tych 
nowych słów nad innymi widoczny 
jest zwłaszcza w reklamie. Teksty 
reklamowe pojawiają się tak często 
w mediach czy w ogóle w kulturze, 
że stały się, zwłaszcza dla młodzieży, 
językowym wzorcem narzucającym 
nowe stereotypy myślowe, które 
upowszechniają nowy język jako 
obraz świata podporządkowanego 
konsumpcji. 

Według Kazimierza Ożoga 
środki językowe związane ze świa-
tem konsumpcji dostają się do 
języka także za sprawą mediów jako 
drugiego czynnika decydującego 
o zmianach językowych pod wpły-
wem otaczającej rzeczywistości. Ten 
wpływ rozpoczął się od zniesienia 
w 1990 roku cenzury. Język medial-
ny gwałtownie się wówczas rozwinął 
w jego różnych, mniej lub bardziej 
poprawnych, wersjach: wysokiej, 
eleganckiej i niskiej, czy wręcz 
wulgarnej. Docierają one ze stacji 
radiowych, kanałów telewizyjnych, 
czasopism i Internetu. Związany 
zwłaszcza z dwoma ostatnimi, na-
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stawiony na efekt, zabawę i sensację, 
a przy tym ulegający modom oraz 
pełen przesady, nieskomplikowany 
składniowo, a więc dość prymityw-
ny i ograniczony leksykalnie język 
medialny wpływa na współczesną 
polszczyznę wielu Polaków, dla któ-
rych stał się wzorem pisania i mó-
wienia w ogóle. To z kolei sprawia, 
że stan języka jako wartości kultu-
rowej uzależniony jest od wpływu 
mediów, a występująca między nimi 
zależność staje się oczywista. 

Trzecim z czynników decy-
dujących o zmianach w języku 
– według Kazimierza Ożoga – jest 
amerykanizacja języka. Związane 
jest to z dominacją, także od 1989 
roku, kultury amerykańskiej i czer-
paniem z niej różnych wzorów. Są 
nimi: moda na luz, związane z tym 
maksymalne uproszczenie komuni-
katów oraz stosowanie słów związa-
nych z komputerem i Internetem, 
życiem gospodarczym i ekonomią, 
konsumpcją i modą. Dochodzi do 
tego przejmowanie nazw amery-
kańskich znaków kulturowych oraz 
związanych z nimi imprez, a nawet 
zwrotów podtrzymujących osobiste 
kontakty i formy grzecznościowe. 

Zdaniem autora szczególny 
wpływ na zmiany w języku ma 
także, dająca o sobie znać od końca 
lat dziewięćdziesiątych rewolucja 
informatyczna. Związana jest ona 
z funkcjonowaniem w Polsce, w ra-
mach szeroko pojętej informatyki, 
najnowocześniejszych technologii 
komputerowych i komputeryzacją 

szkół wszystkich szczebli. W całym 
kraju rozwija się więc w środowisku 
młodzieżowym język kompute-
rowy; wchodzi on zresztą bardzo 
intensywnie w życie zwykłych 
obywateli. Język ów jest charakte-
rystyczny dla przestrzeni Internetu 
i zaczyna odbiegać od języka innych 
rodzajów mediów. Jak żaden inny 
język w sieci, cechuje się tendencją 
do skrótowości, chociaż jest bardzo 
rozbudowany, bo sporo w nim nie 
tylko zapożyczeń z języka angiel-
skiego, ale też elementów mowy 
potocznej. 

Stosowany przez młode po-
kolenie język poczty elektronicz-
nej, czatów i forów dyskusyjnych 
cechuje luźna, uboga struktura 
składniowa. W związku z tym nie 
ma już w języku komputerowym 
odwiecznej opozycji pisanie – mó-
wienie, co z kolei sprawia, że infor-
macje podawane przez Internet są 
często, jak to w mowie potocznej, 
dodawane do siebie na zasadzie 
potoków składniowych, nie zawsze 
uwzględniających reguły przyczyno-
wo- skutkowe. Zastosowana w nich 
pisownia jest przy tym, z punktu 
widzenia polskiej normy ortogra-
ficznej, bardzo często po prostu 
skandaliczna. 

Zdaniem Kazimierza Ożo-
ga wszystkie powyższe zmiany 
w języku zachodzące pod wpływem 
otaczającej rzeczywistości skupia 
w sobie, jako ostatni z czynni-
ków, postmodernizm. Nie chodzi 
tu jednak o kwestię związanych 



r
ec

en
zj

e

104

Recenzje

z tym kierunkiem poglądów filo-
zoficznych w klasycznym ujęciu, 
ale całościowy stan współczesnej 
kultury Zachodu, w której nie ma 
ani absolutnej prawdy, ani moral-
ności, ani uznawanych autoryte-
tów. Najważniejsza jest wolność 
człowieka, jego subiektywne spoj-
rzenie na rzeczywistość, tolerancja 
i poszanowanie jego odrębności, 
co z kolei oznacza sprzeciw wobec 
każdej formy podporządkowania 
sobie drugiego człowieka przez ko-
gokolwiek i cokolwiek. Ostatecznie 
jest to już nie co innego jak autoto-
talitaryzm, będący radykalną formą 
świeckiego humanizmu, w którym 
nie ma ani Boga, ani żadnej innej 
sankcji nadprzyrodzonej. 

W związku z zanikiem różnic 
między sacrum a profanum, czyli 
między tym, co pospolite i wzniosłe, 
w postmodernistycznych tekstach 
kulturowych stosowane są wszelkie 
zabiegi rekombinacyjne w stosunku 
do tradycji kultury, stąd twórcy tych 
tekstów wykorzystują pastisz, parodię, 
ironię, mieszaninę różnych stylów 
i grę znaczeniami. Podczas wyko-
nywania tych zabiegów język jawi 
się jako wypełniony po brzegi lekse-
mami i frazeologizmami rezerwuar, 
z którego można dowolnie czerpać 
i robiąc to, zestawiać ze sobą nawet 
najbardziej nieoczekiwane elementy, 
łącznie z tymi dowartościowującymi 
pospolitość i potoczność w mowie 
oraz piśmie, co występuje wyraźnie 
w oficjalnym języku polityki, w wy-
stąpieniach parlamentarzystów. 

W związku z mającym cha-
rakter zabawy spospoliceniem 
i upotocznieniem języka w ogóle, 
obserwuje się modę na bylejakość 
i luz w mówieniu i pisaniu. Zda-
niem Kazimierza Ożoga przejawia 
się to przede wszystkim w warstwie 
fonicznej bądź graficznej komuni-
katów. W tym pierwszym przypad-
ku chodzi o niedbałość fonetyczną 
wypowiedzi, gdy zamiast mowy 
słyszy się zwykły bełkot. W drugim 
przypadku o wszelkiego rodzaju 
błędy w wypowiedziach pisanych. 
Dochodzi do tego bylejakość samej 
treści wypowiedzi, powodująca 
zachwianie polską normą językową 
i kulturą mowy ojczystej, co widocz-
ne jest także w szkołach. 

Konsekwencją powyższego 
luzu językowego jest agresja w szko-
le, o czym w artykule O językowej 
agresji i przemocy w szkole pisze Ka-
zimierz Ożóg. Daje ona o sobie znać 
w środowiskach młodych ludzi, 
począwszy od starszych klas szkoły 
podstawowej, poprzez gimnazjum, 
liceum i inne szkoły pogimna-
zjalne. Używane przez młodzież 
z zamiarem obrażenia koleżanki czy 
kolegi wyrazy można podzielić na 
kilka grup. Należą do nich: zwroty 
funkcjonujące od kilku pokoleń, 
nowe wyrażenia przejęte nierzadko 
z filmów amerykańskich i ujemnie 
nacechowane metafory. 

Jak twierdzi autor, obraźliwe 
słowa układają się w wyraźne kręgi 
tematyczne, przy czym najlicz-
niejszą grupę stanowią tu złośliwe 
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epitety, przypisujące odbiorcy jakąś 
cechę powszechnie uznawaną za złą. 
W kręgach tych funkcjonują też 
bardzo często nazwy wywodzące się 
ze sfery wiejskiej, bo w oczach wielu 
uczniów pochodzących z miasta 
mieszkanie na wsi bądź w ogóle 
wywodzenie się z niej to cecha ne-
gatywna sama w sobie i zasługująca 
na napiętnowanie.

Według Kazimierza Ożoga 
bardzo ważnym źródłem agresji 
w szkole są nie tylko występujące 
wśród młodych napięcia emocjo-
nalne, związane między innymi 
z dorastaniem. Bardzo często jej 
źródłem jest naśladowanie wzorów 
medialnych, w których nie brakuje 
agresji i przemocy. Na te poniżające 
słowa, wywodzące się z obydwu źró-
deł, powinni reagować nauczyciele, 
co jednak nieczęsto ma miejsce. 

Z dwóch artykułów traktują-
cych o humanizmie wypada omó-
wić najpierw, stanowiący swego 
rodzaju wprowadzenie do tematyki 
książki, tekst Bartosza Walickiego 
Humanizacja nauczania. Realizu-
jąc główny cel kształcenia i wy-
chowania, nauczanie takie wiąże 
się z wszechstronnym rozwojem 
osobowości ucznia. W związku 
z tym autor artykułu porusza kilka 
kwestii. Pierwsza to potrzeba za-
pewnienia takiego rozwoju ucznia, 
czyli humanizacji w ogóle. Druga 
kwestia wiąże się z doprowadzeniem 
do zgodnego z tym wszechstronnym 
rozwojem, właściwego przeżywania 
przez ucznia świata wartości ludz-

kich; mają to realizować nauczyciele 
humaniści. Przecież nie co innego, 
jak historia i literatura kształtują 
osobowość młodego człowieka, 
zaszczepiając mu przestrzeganie 
wartości patriotycznych, moralnych 
i etycznych. Trzecia kwestia wiąże 
się ze szczególnie zaniedbaną sferą, 
czyli zwracaniem uwagi na związek 
między nauczaniem a światem 
kultury, ulegającym zmianom 
w związku z rozwojem techniki 
i zalewem informacji. Wreszcie 
czwarta kwestia to skupienie się 
przy prezentacji człowieka na poka-
zywaniu jego pozytywnych postaw, 
które zademonstrować można na 
przykładzie patronów szkół. 

Z powyższymi kwestiami zwią-
zane są pewne ogólne cele kształce-
nia humanistycznego, do których 
należą: przekazanie uczniowi treści 
związanych z szeroko pojętą cywili-
zacyjną kulturą Zachodu; ukazanie 
na jej tle swoistości kultury polskiej, 
z naciskiem na język, historię i lite-
raturę; wreszcie pokazanie uczniowi 
wynikającego z takiego wizerunku 
całościowego obrazu formacji hu-
manistycznej. 

Kazimierz Ożóg w artykule 
Współczesne problemy kształcenia hu-
manistycznego (zarys problematyki) 
pisze, że powyższe cele kształcenia 
nie są w pełni realizowane, co autor 
nazywa kryzysem kształcenia huma-
nistycznego. Kryzys ma kilka cech. 
Tworzą one swego rodzaju reakcję 
łańcuchową, opartą na związku 
przyczynowo-skutkowym; po jed-
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nych następują kolejne, będące 
konsekwencją wcześniejszych. Są 
to zauważalne w praktyce szkolnej 
kryzysy: czytania, uczenia się, ro-
zumienia tekstów, budowy zdania 
w tekście mówionym i w piśmie, 
ortografii i interpunkcji, pamięci 
i wyobraźni, co w konsekwencji 
przynosi kryzys myślenia humani-
stycznego. 

Autor nie poprzestaje jednak 
tylko na krytyce, podaje też pro-
pozycję osłabienia funkcjonowania 
poszczególnych rodzajów kryzysu 
humanistycznego. Widzi możliwość 
ich eliminowania w obrębie trzech 
składników edukacji, którymi są: 
nauczyciele, uczniowie i rzeczy-
wistość szkolna. Autor stawia na 
przywrócenie zapomnianej trochę 
relacji między mającym mieć au-
torytet nauczycielem a uczniem, 
w której ramach ten pierwszy uni-
ka prowadzenia schematycznych, 
nudnych zajęć i nieustannie szuka 
nowych sposobów dotarcia do 
ucznia. Ten zaś musi zrozumieć, 
że proces edukacji to nie działanie 
represyjne szkoły, bo służy ono jego 
dobru. Stąd też, szanując ucznia, 
powinno się też od niego wymagać 
wypełniania obowiązków. Jednym 
ze sposobów osłabienia kryzysu 
humanistycznego może być rów-
nież odejście od encyklopedyzmu 
na rzecz prowadzenia przez ucznia 
„operacji myślowych”. Nie może to 
jednak być „radosna twórczość” po-
wodująca przypadkowe eliminowa-
nie pewnych związanych z faktami 

elementów programowych, gdyż 
bez znajomości najważniejszych 
przynajmniej faktów prowadzenie 
takich „operacji” nie jest możliwe.

Pewne uszczegółowienie kwe-
stii związanych z problematyką 
kształcenia humanistycznego i jego 
kryzysu znaleźć można w artykule 
Piotra Ożoga Nauczanie historii 
na początku XXI wieku. Jest to 
przecież odrębna, ale ważna gałąź 
humanizmu. Formułując nieco inne 
niż Kazimierz Ożóg najistotniejsze 
cele kształcenia historycznego, 
jak: zainteresowanie przeszłością, 
dostarczenie wiedzy na jej temat, 
kształtowanie umiejętności my-
ślenia historycznego związanego 
z dostrzeganiem związków przy-
czynowo-skutkowych oraz przyczy-
nowo-czasowych, autor wymienia 
szereg zagrożeń, które mają miejsce 
w praktyce szkolnej podczas ich 
realizacji, co prowadzi do pewnego 
kryzysu w nauczaniu. 

Według Piotra Ożoga pierwsze 
z tych zagrożeń ujawnia się na tle 
swoistego medialnego potopu in-
formacyjnego, wiąże się z brakiem 
umiejętności krytycznego czytania 
i analizowania źródeł historycznych. 
Łączy się to z właściwym formu-
łowaniem poprawnych językowo 
wniosków podczas pisania opraco-
wań wieńczących pracę nad tekstem 
źródłowym. Drugie z zagrożeń 
dotyczy powszechności używania 
w nich skrótów myślowych, co z ko-
lei łączy się z nagminnym brakiem 
korzystania z pełnej wiedzy zaczerp-
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niętej z książek. Wiąże się także 
z korzystaniem z telewizji, w której 
nie ma już programów edukacyj-
nych. Mimo to autor zauważa, że 
obok zajęć lekcyjnych, z wykładem, 
czytaniem mapy i wygłaszaniem 
referatów, oraz lektury książek, wy-
stępują inne, pozalekcyjne sposoby 
poznawania historii. Są nimi: praca 
w kółkach zainteresowań oraz udział 
w konkursach i wycieczkach szkol-
nych, które są szczególne cenne, 
bo podczas ich trwania dochodzi 
do poznawania historii ogólnej 
za pośrednictwem tej regionalnej, 
związanej z funkcjonowaniem 
małych ojczyzn i jej regionalnych 
bohaterów. 

Z powyższymi kwestiami wiąże 
się tematyka drugiego artyku-
łu Piotra Ożoga zatytułowanego 
Pozalekcyjne źródła wiedzy histo-
rycznej uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum. Autor nakreśla ten 
temat z perspektywy połowy lat 
osiemdziesiątych oraz obecnych 
realiów. Jak wynika z badań prze-
prowadzonych w jednej z opolskich 
podstawówek, niezależnie od udzia-
łu w lekcjach historii uczniowie 
korzystali z oddziaływania różnych 
źródeł informacji o przeszłości. Były 
nimi: podręczniki, literatura piękna 
i popularnonaukowa, telewizja 

z ówczesnymi programami edu-
kacyjnymi, prasa, film fabularny, 
rodzina i najbliżsi znajomi, wreszcie 
koledzy. Obecnie sytuacja w tym 
względzie jest zupełnie inna, bo na 
pierwsze miejsce wysforował się zde-
cydowanie Internet. Doszło już do 
tego, że w przypadku zlecenia przez 
nauczyciela opracowania jakiegoś 
tematu, uczniowie korzystają tylko 
z sieci, a nie z książek. Kiedy nie 
znajdą materiału, bo był na przykład 
zredagowany w innym kontekście, 
rezygnują z opracowania tematu. 

Polecam Państwu książkę 
Współczesne problemy kształcenia 
humanistycznego pod redakcją Ka-
zimierza Ożoga. Zasługuje ona na 
uwagę nauczycieli wszystkich po-
ziomów nauczania. Dotyka bowiem 
spraw wyjątkowo ważnych dla śro-
dowiska nauczycielskiego, zarówno 
w ich aspekcie dydaktycznym, jak 
i wychowawczym oraz tym, który 
nazwać można etosem wykonywa-
nego przez nas zawodu. 

 Stanisław Fryc
PCEN Krosno

Współczesne problemy kształcenia humanistycznego: warsztaty nauczycieli humanistów  
w Sokołowie Małopolskim 2007 r., Kazimierz Ożóg (red.) Rzeszów, Fosze, 2009.
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Nowości wydawnicze 
dla nauczyciela, pedagoga, dyrektora, samorządowca

Edukacja, szkoła, zarządzanie szkołą

W. Woronowicz, D. Apanel (red.), Opieka – Wychowanie – Kształcenie, 
O.W. Impuls, Kraków 2010.
M. Kowalski, A. Pawlak, A. Famuła-Jurczak (red.), Przestrzeń edukacyjna. Dy-
lematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne, O.W. Impuls, Kraków 2010.
E. Bilińska-Suchanek (red.), Kreatywność oporu w edukacji, Wyd. Adam 
Marszałek, Toruń 2010.
B. Siemieniecki, T. Lewowicki (red.), Język – Komunikacja – Media – Edu-
kacja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010.
B. Śliwerski, Teoretyczne i empiryczne podstawy samowychowania, O.W. 
Impuls, Kraków 2010.
A. Kożyczkowska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Człowiek w systemie pomocy. 
Konteksty i rozwiązania edukacyjne, Wyd. Gdańskiej WSH, Gdańsk 2010.
A. Famuła-Jurczak, Szkoła miejscem (nie)(do)rozwoju. Studium empiryczne 
na przykładzie gimnazjum „wirtualnego”, O.W. Impuls, Kraków 2010.
G. Piechota, Szkoła w kryzysie versus media, Wyd. Wolters Kluwer, War-
szawa 2010.
M. Szymańska, Wpływ planowania na efektywność zmian w systemie oświaty, 
Wyd. Difin, Warszawa 2010.
W. Bednarkowska, O talentach w szkole, czyli 7 wspaniałych, Fraszka Edu-
kacyjna, Warszawa 2010.
E. Kantowicz, B. Chrostowska, M. Ciczkowska-Giedziun (red.), Szkoły 
polskiej pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań, Wyd. Edukacyjne 
„Akapit”, Toruń 2010.

Dydaktyka i metodyka

Cz. Kupisiewicz, Szkice z dziejów dydaktyki. Od starożytności po czasy dzi-
siejsze, O.W. Impuls, Kraków 2010.
G. Penkowska, Meandry e-learningu, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
M. Jędrychowska, Szkic do pejzażu aksjologicznego. Z problemów dydaktyki 
literatury, Wyd. Nauk. UP, Kraków 2010. 
R. Jedliński, Między miłosierdziem a globalizacją. Aksjologiczne przestrzenie 
edukacji polonistycznej, Wyd. Nauk. UP, Kraków 2010. 
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D. Bula, J. Jawor-Baranowska, Na styku literatury i innych sztuk. Działania 
twórcze uczniów klas IV-VI, Wyd. Pedagogiczne ZNP, Warszawa 2010.
J. Zabielska, Pomysł na niebanalną uroczystość szkolną, O.W. Impuls, 
Kraków 2010.
H. Noga, Metodyka edukacji techniczno-informatycznej, Wyd. Nauk. UP, 
Kraków 2010. 
Małgorzata Nodzyńska, Pojęcia i definicje chemiczne w ujęciu kognitywi-
stycznym, Wyd. Nauk. UP, Kraków 2010. 

Nauczyciele, uczniowie, rodzice

J. Canfield, M.V. Hansen, Balsam dla Duszy nauczyciela, Wyd. Rebis, 
Poznań 2010.
B. Muchacka przy współpracy W. Kogut (red.), Kształcenie nauczycieli 
przyszłej szkoły, O.W. Impuls, Kraków 2010.
B. Woynarowska (red.), Uczniowie z chorobami przewlekłymi. Jak wspierać 
ich rozwój, zdrowie i edukację, PWN, Warszawa 2010.
J. Święcicka, Uczeń z zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczy-
ciela, O.W. Impuls, Kraków 2010.
S. Elbanowska-Ciemuchowska, Zainteresowania młodzieży naukami ścisły-
mi. Diagnoza stanu zainteresowań wybranych grup wiekowych oraz propozycje 
ich kształtowania, Wyd. UW, Warszawa 2010.
S. Czajka, O wychowaniu, Wyd. Łośgraf, Warszawa 2010.
A. Oleszkowicz, O. Bąk, A. Cieślik, Sposób na wagary. Jak radzić sobie z 
absencją uczniów?, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

W. Puślecki, Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej, O.W. 
Impuls, Kraków 2010.
I. Adamek, B. Muchacka (red.), Dziecko – uczeń w systemie edukacyjnym 
– teraźniejszość i przyszłość, Wyd. Nauk. UP, Kraków 2010. 
P. Szybka, Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie pierwszej 
pomocy przedmedycznej, Wyd. Nauk. UP, Kraków 2009. 
M. Zielona-Jenek, A. Chodecka, Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak 
wspomagać rozwój seksualny dziecka, GWP, Gdańsk 2010.
Joanna Rokita-Jaśkow, Moje dziecko uczy się języka obcego. Najczęściej 
zadawane pytania, Wyd. Nauk. UP, Kraków 2010. 
J. Stasica, Moja I klasa. Poradnik dla nauczycieli, O.W. Impuls, Kraków 
2010.
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Nowości wydawnicze

A. Tomkiewicz-Bętkowska, J. Czubak, Zgrana klasa Ja – Ty – My. Gry i 
zabawy integrujące zespół klasowy. Poradnik dla klas I–VI szkół podstawowych, 
ogólnodostępnych i integracyjnych, O.W. Impuls, Kraków 2010.
M. Korendo, Relacje czasowe i przestrzenne. Stymulacja i terapia, Wyd. 
WiR, Kraków 2010. 
G. Campbell, Podróże małe i duże. Niezwykłe gry i zabawy dla chłopców, 
Wyd. Jedność, Kielce 2010.
M. Bogdanowicz, M.J. Barańska, Piosenki do rysowania, Wyd. Harmonia, 
Gdańsk 2010.
D. Kamińska, Wspomaganie płynności mowy dziecka – profilaktyka, diagnoza 
i terapia jąkania wczesnodziecięcego. Program logopedyczny, O.W. Impuls, 
Kraków 2010.
I. Wąsik, L. Klimkowska, Kolorowy świat. Program wychowania i kształcenia 
oraz wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, Wyd. Harmonia, 
Gdańsk 2010.

Pedagogika specjalna 

Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w 
różnych okresach ich życia, Wyd. UMCS, Lublin 2010. 
A. Korzon, K. Plutecka, Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w 
teorii i praktyce edukacyjnej, O.W. Impuls, Kraków 2010.
H. Kubiak, A. Jakoniuk-Diallo (red.), O co pytają rodzice dzieci z niepeł-
nosprawnością?, Wyd. Difin, Warszawa 2010.
M. Fedorowicz, Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej, Wyd, 
Nauk. UMK, Toruń 2010.

Opracowała: Dorota Szumna
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Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży 

Kontakty z zagranicznymi szkołami znacznie wzbogacają życie szkoły. 
Są doskonałą okazją do poznania języka i kultury innego kraju, 
pomagają w zawieraniu „transgranicznych” przyjaźni, przyczyniając 
się tym samym do wyzbywania uprzedzeń i stereotypów. Realizacja 
międzynarodowych projektów związana jest często ze stresem 
wynikającym z konieczności zapewnienia odpowiednich środków 
finansowych. Mimo to coraz więcej szkół (również z Podkarpacia)  
uczestniczy w tego rodzaju przedsięwzięciach. W przypadku Polski 
i Niemiec istnieje na szczęście Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk).

PNWM jest organizacją utworzoną przez rządy obydwu krajów. Do 
jej powstania przyczyniły się wydarzenia o globalnym znaczeniu politycz-
nym: upadek komunizmu i zjednoczenie Niemiec. W wyniku tych zmian 
państwa europejskie stanęły przed koniecznością zbudowania nowego ładu 
politycznego, gospodarczego i społecznego. Odpowiedzią na to ostatnie 
wyzwanie było podpisanie 1 czerwca 1991 roku „Umowy pomiędzy 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Niemiec o polsko-
niemieckiej współpracy młodzieży”. Sygnatariuszami porozumienia byli 
ówcześni ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec: Krzysztof 
Skubiszewski i Hans Dietrich Genscher. PNWM posiada osobowość praw-
ną organizacji międzynarodowej i jest finansowana w równych częściach 
przez rządy obydwu państw. Do jej głównych zadań należy poszerzanie, 
pogłębianie i wspieranie kontaktów młodzieżowych pomiędzy naszymi 
krajami. Najwyższym organem organizacji jest Rada składająca się z dwóch 
równoprawnych przewodniczących. Po stronie polskiej funkcję tę pełni 
obecnie Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall. PNWM posiada 
dwa biura w Warszawie i Poczdamie, w których pracuje polsko-niemiecki 
zespół. Różnią się one kompetencjami. Oddział w Warszawie odpowiada 



sp
r

aw
o

zd
an

ia

112

Sprawozdania

za wymianę szkolną, sportową, szkolenia dla nauczycieli i kursy językowe. 
Poczdam specjalizuje się w pozaszkolnej wymianie młodzieży, wymianie 
zawodowej i szkoleniach dla animatorów. W praktyce oznacza to, że wszyst-
kie wymiany szkolne, niezależnie od miejsca realizacji projektu (Niemcy 
czy Polska), dofinansowuje biuro w Warszawie, a projekty, w których 
partnerem nie jest szkoła (wymiana pozaszkolna) podlegają zawsze pod 
Poczdam. Oprócz ww. biur istnieją w Polsce i Niemczech tzw. Jednostki 
Centralne PNWM, do których można również składać wnioski.

Co jest dofinansowywane?

Artykuł 2, punkt 1 „Umowy o polsko-niemieckiej współpracy mło-
dzieży” mówi: „Zadaniem Organizacji jest wspieranie wszelkimi sposobami 
wzajemnego poznania i zrozumienia oraz ścisłej współpracy młodzieży 
Polski i Niemiec. W celu wypełnienia tego zadania Organizacja winna 
inicjować spotkania i wymianę młodzieży oraz wspierać ją poprzez udostęp-
nianie środków i prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej […]”1. 
Aby umożliwić owo „wzajemne poznanie”, wyznaczono główne priorytety 
tematyczne spotkań, które obejmują edukację historyczno-polityczną, 
edukację międzykulturową i język. Szczególnym rodzajem projektów są 
podróże do miejsc pamięci. Prawdziwe poznanie i budowanie wspólnej 
1 „Umowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Niemiec o polsko- 

niemieckiej współpracy młodzieży” [online], [w:] „WWW.PRAWO.NET” [dostęp: 26 VI 
2010]. Dostępny w Internecie: http://www.prawo.net/dzienniki-ustaw/1994/3/12.

Młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy pracuje wspólnie na warsztatach w Gersheim (2009 rok)
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przyszłości nie jest możliwe bez znajomości historii. Jej popularyzacja 
w połączeniu ze zrozumieniem i głęboką refleksją są fundamentem pod 
nową jakość wzajemnych relacji. Dlatego też PNWM dotuje podróże do 
miejsc pamięci terroru nazistowskiego nawet wtedy, gdy odbywają się bez 
udziału partnera.

Aby rozszerzyć spektrum kulturowe spotkań, do Polaków i Niemców 
może dołączyć młodzież z trzeciego kraju. Nie ma znaczenia, czy jest 
to kraj europejski czy pozaeuropejski. Jedynym wyjątkiem jest Francja. 
W przypadku spotkań trójstronnych z udziałem młodych Francuzów 
o dofinansowanie należy zwracać się do Niemiecko-Francuskiej Współ-
pracy Młodzieży. Projekty trójstronne podlegają tym samym wymogom 
co dwustronne. Dla uczniów szkół zawodowych i studentów PNWM 
przygotowała specjalną ofertę dotyczącą praktyk. Na wsparcie mogą liczyć 
również różnego rodzaju publikacje, niezależnie od nośników. Muszą mieć 
jednak bezpośredni związek z projektami w ramach polsko-niemieckiej 
wymiany młodzieży. 

W uprzywilejowanej sytuacji 

Aby uzyskać dofinansowanie, należy spełnić  kryteria formalne. 
Podstawą są: wspólny program spotkania (minimum 4, maksymalnie 
28 dni) oraz wiek uczestników (12–26 lat). Dofinansowanie otrzymują 
oczywiście opiekunowie i tłumacze. Należy bezwzględnie przestrzegać 
zasady „wyważonej liczby uczestników”. Nie będą dotowane spotkania, 
w których jedna ze stron reprezentowana jest przez znacznie większą liczbę 

Młodzież z II LO w Rzeszowie podczas prezentacji na warsztatach w Gersheim (Europawoche 2008 rok)
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uczestników niż druga, np. 25 Polaków i 10 Niemców. Wszystkie wnioski 
składa się w siedzibach PNWM co najmniej 3 miesiące przed planowanym 
spotkaniem. Formularze znajdują się na stronie internetowej. Wypełnia je 
z reguły gospodarz, ale muszą być podpisane przez drugiego partnera.

Składając wniosek, ubiegamy się o dofinansowanie do kosztów 
programu i podróży. Bardziej uprzywilejowani wydają się być uczniowie 
polscy. Gdy podpisywano umowę, strona niemiecka zdecydowała się na 
przekazanie pewnych uprawnień ministerstwom oświaty w poszczególnych 
krajach związkowych. I tak do programów odbywających się w Niem-
czech strona polska może ubiegać się o pokrycie częściowych kosztów 
związanych z programem (zakwaterowanie) oraz podróży. Niemcy dostają 
tylko pieniądze na tłumacza, resztę muszą opłacić sami, bądź starać się 
o dotację w ministerstwie oświaty. Gdy spotkanie odbywa się w Polsce, 
Niemcy i Polacy otrzymują dofinansowanie od PNWM do kosztów pro-
gramu i na tłumacza. Koszty podróży leżą ponownie w gestii ministerstw. 
W rzeczywistości ministerstwa niezbyt chętnie przyznają pieniądze na 
wymianę i Niemcy zmuszeni są do pokrywania kosztów programu u siebie 
i podróży do Polski z własnej kieszeni. Takie rozwiązanie, rzecz jasna, nie 
motywuje naszych zachodnich sąsiadów do kontaktów z polskimi szkoła-
mi. Wypełnienie i złożenie wniosku jest pierwszym krokiem ku uzyskaniu 
dotacji. PNWM po rozpatrzeniu dokumentów wydaje decyzję wstępną 
o dofinansowaniu. Ostateczna kwota dotacji wyliczana jest po rozliczeniu 
projektu dokonanego przez wnioskodawcę. 

Od czego zależy sukces w wymianie polsko-niemieckiej? Przede wszyst-
kim od woli, zaangażowania i kreatywności wszystkich uczestników: uczniów, 
nauczycieli, animatorów. Jeżeli warunki są spełnione, a także kryteria formalne, 
można śmiało siadać do pisania wniosku.  Należy pamiętać, że Organizacja 
dofinansowuje, a nie pokrywa w całości, koszty programu lub podróży. Po-
zostałe wydatki muszą być opłacone przez uczestników bądź sponsorów. Nie 
zmienia to jednak faktu, że PNWM odgrywa bardzo ważną, często kluczową, 
rolę w wymianie szkolnej pomiędzy Polską a Niemcami. Dzięki wsparciu 
finansowemu Organizacji do skutku doszły spotkania, w których od 1991 
roku uczestniczyło już ponad dwa miliony młodych ludzi!

Więcej informacji: www.dpjw.de

Jerzy Węgrzynowski jest nauczycielem i dziennikarzem; 
obecnie pracuje jako pedagog i trener zrównoważonego 
rozwoju. Koordynator PNWM w Saarland. 
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Kraj Saary (Saarland) leży w południowo-zachodniej części Niemiec. Sąsia-
duje z Nadrenią-Palatynatem, Francją i Luxemburgiem. Jest najmniejszym, 
nie licząc Berlina, Bremy i Hamburga, bundeslandem za naszą zachodnią 
granicą. Niewiele osób wie, że ten malowniczy zakątek Niemiec łączą z wo-
jewództwem podkarpackim długoletnie zażyłe kontakty, przypieczętowane 
niedawno podpisaniem deklaracji o wzajemnej współpracy. 

Wszystko zaczęło się od projektów kulturalnych. W 1996 roku 
w Reinheim na granicy z Francją powstaje stowarzyszenie „Begegnungen 
auf der Grenze” (Spotkania na granicy), którego głównym zadaniem jest 
organizowanie niemiecko-francuskich imprez o charakterze kulturalnym. 
Przewodniczącym stowarzyszenia zostaje Hans Bollinger, ówczesny dyrek-
tor Gesamtschule w Gersheim. Wzorując się na Trójkącie Weimarskim, 
rok później zostaje podjęta decyzja o rozszerzeniu projektu o Polskę. 
Stowarzyszenie zwraca się z prośbą do polskiej ambasady w Kolonii o po-
moc w znalezieniu odpowiedniego partnera. W odpowiedzi na sugestię 
ówczesnego attache kulturalnego poszukiwania ukierunkowano na regiony 
przygraniczne. Ostatecznie wybór pada na Centrum Kulturalne w Prze-
myślu. „Spotkania na granicy” szybko zyskują rozgłos i uznanie. W 1998 
roku uczestniczy w nich osobiście minister Kultury i Sztuki Joanna Na-
zarowa-Wnuk. Patronat nad imprezą przejmują premier Kraju Saary oraz  
minister Spraw Zagranicznych, ambasador Polski w Berlinie i Marszałek 
Województwa Podkarpackiego. Częste  imprezy kulturalne stają się okazją 
do pierwszych spotkań polityków z obydwu regionów. 

W 2004 roku powstaje Ośrodek Ekologiczny „Spohns Haus” w Ger-
sheim. Ministerstwo Ochrony Środowiska Kraju Saary chce, aby nowo-
powstała placówka stała się miejscem spotkań dla młodzieży z Niemiec, 
Francji i Polski, a szczególnie dla uczniów z Kraju Saary i Podkarpacia. 
W tym celu przylatuje do Rzeszowa delegacja niemiecka. Kilka miesięcy 
później minister Ochrony Środowiska Kraju Saary Stefan Mörsdorf pod-
pisuje tutaj wstępną deklarację o przystąpieniu do współpracy. W między-
czasie w Gersheim pojawiają się pierwsze grupy młodzieży z Podkarpacia. 
Podczas organizowanego cyklicznie w maju „Europawoche” (Tygodnia 
Europejskiego) w Spohns Haus podejmowani są również przedstawiciele 
władz wojewódzkich. W 2007 roku na Podkarpaciu gości minister do 
spraw europejskich Karl Rauber z sekretarzami stanu z poszczególnych 
ministerstw. Staje się jasne, że podpisanie oficjalnego porozumienia po-
między regionami jest już tylko kwestią czasu.
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Dochodzi do tego w trakcie  „Europawoche” 8 maja 2009 roku. „Wspólna 
Deklaracja o współpracy międzyregionalnej” podpisana zostaje w Saarbrücken 
przez premiera Kraju Saary Petera Mullera i Marszałka Województwa Pod-
karpackiego Zygmunta Cholewińskiego. W uroczystości uczestniczą ponadto 
konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii Andrzej Kaczorowski, 
konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec dr Thomas Gläser oraz liczna 
delegacja z Polski, w której skład wchodzą m.in. wicemarszałek Bogdan Rzońca,  
wicewojewoda Małgorzata Chomycz, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji 
Narodowej dr Krzysztof Kafel oraz dyrektor PCEN Krystyna Wróblewska. 
Stronę niemiecką reprezentują ministrowie i wysocy rangą przedstawiciele 
władz lokalnych. Deklaracja zakłada wymianę informacji i doświadczeń 
w zakresie spraw gospodarczych, rolnictwa, ochrony środowiska i planowania 
przestrzennego. Ważnym punktem jest dalsze pogłębianie wymiany kulturalnej 
ze szczególnym uwzględnieniem Wyższej Szkoły Muzycznej Kraju Saary i In-
stytutu Muzyki Uniwesytetu Rzeszowskiego. Do priorytetów należy wymiana 
szkolna, dziedzina, w której osiągnięto chyba najwięcej.

Spohns Haus miejscem niemiecko-polskich spotkań

Od momentu powstania Ośrodka Ekologicznego „Spohns Haus” 
w Gersheim goszczą szkoły z Podkarpacia. Placówka cieszy się znakomitą 
renomą w Niemczech i Europie. Świadczy o tym choćby fakt, iż została 
już trzykrotnie odznaczona przez UNESCO za działalność edukacyjno-
szkoleniową w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dysponuje doskonałą 
bazą szkoleniowo-dydaktyczną, miejscami noclegowymi i własną kuchnią. 
Jest to miejsce wprost idealne do realizacji międzynarodowych projektów. 
Dostrzegają to Gimnazjum z Boguchwały i Gesamtschule Bexbach. I tak 
rozpoczyna się w 2005 roku – a więc jeszcze na długo przez podpisaniem 
oficjalnej deklaracji – pierwsza oficjalna współpraca pomiędzy szkołami 
z obydwu regionów. 

Przełomem okazuje się rok 2008. Wtedy to dyrektorem Spohns 
Haus zostaje Hans Bollinger, człowiek, którego osobiste zaangażowanie 
i upór doprowadziły do nawiązania i zacieśnienia kontaktów pomiędzy 
Podkarpaciem i Krajem Saary. W tym samym roku w Ośrodku podejmuje 
pracę polski pedagog, który jest  równocześnie koordynatorem Polsko- 
Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Kraju Saary. W połowie grudnia 
zostaje zorganizowana „I Niemiecko-Polska Konferencja Pedagogiczna”, 
w której biorą udział przedstawiciele 10 szkół z obydwu krajów. W trakcie 
3-dniowych obrad zawiązują się pierwsze partnerstwa i powstają plany 
działania na przyszłość. Rangę konferencji podkreśla obecność na niej 
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wicewojewody Małgorzaty Chomycz i kuratora Jacka Wojtasa. Stronę 
niemiecką reprezentują  przedstawiciele Ministerstwa Oświaty i Ochrony 
Środowiska. Rezultatem spotkania jest utworzenie „Niemiecko-Polskiej 
Pedagogicznej Grupy Roboczej”, która spotyka się ze sobą kolejny raz 
w kwietniu 2009 roku podczas konferencji na Podkarpaciu. 

Jak obcy stają się przyjaciółmi – to motto „III Niemiecko-Polskiej Konfe-
rencji Pedagogicznej”, która odbywa się w marcu następnego roku w Gersheim. 
Tym razem uczestniczy w niej ponad 70 osób, reprezentowanych jest 26 szkół 
(12 z województwa podkarpackiego, jedna z Krakowa i 13 z Kraju Saary). 
Jest to wydarzenie bezprecedensowe, ponieważ nigdy wcześniej nie udało się 
regionom partnerskim z Polski i Niemiec zainicjować w tak krótkim czasie 
tylu partnerstw szkolnych. Docenia to PNWM, polsko-niemiecka organizacja, 
która w dużym stopniu dofinansowuje całe przedsięwzięcie ze środków rządo-
wych obydwu krajów. Do uczestników konferencji przybywa w ostatnim dniu 
obrad również konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii Jolanta 
Róża Kozłowska. Następne wspólne obrady planowane są jesienią w Polsce. 
Przygotowują je Kuratorium Oświaty w Rzeszowie we współpracy z PCEN 
i Wojewódzką Radą Rodziców. 

Niestraszna odległość

Wymiana szkolna jest obecnie najbardziej prężnym ogniwem współ-
pracy pomiędzy Podkarpaciem a Krajem Saary – ale nie jedynym. W 2008 
roku zainicjowane zostały kontakty pomiędzy powiatem przemyskim 
a Saarpfalz z Homburga. Przedstawiciele administracji mają za sobą już 
pierwsze wizyty w partnerskich regionach i przygotowują podpisanie de-
klaracji o współpracy. Dodatkowo Przemyśl i Homburg realizują projekt 
„Comenius Regio” zakładający wymianę doświadczeń pomiędzy organami 
prowadzącymi szkoły, nauczycielami oraz Podkarpackim Centrum Edu-
kacji Nauczycieli i niemieckim Landesinstitut für Pädagogik und Medien 
(Krajowy Instytut Pedagogiki i Mediów). 

Odległość z Saarbrücken do Rzeszowa wynosi ponad 1300 km. Aby 
dojechać do granicy polskiej, trzeba pokonać 800 km przez całe Niemcy, 
a potem kolejne 500 na terenie Polski. Patrząc z perspektywy Rzeszowa, 
Saarbrücken to najbardziej odległa stolica ze wszystkich krajów związko-
wych w Niemczech, najbliższa jednak dla wielu młodych osób z Podkar-
pacia; osób, które miały okazję poznać tam niemieckich przyjaciół i gościć 
z niezapomnianą wizytą. 

Jerzy Węgrzynowski
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Myśl i praktyka edukacyjna 
w obliczu zmian cywilizacyjnych. 
Edukacja dla tożsamości kulturowej 
regionów (ojczyzn) wobec unifikacji 
i wielokulturowości europejskiej
Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
Sanok, 26–28 maja 2010

W dniach 26–28 maja 2010 r. odbyła się Międzynarodowa Konferen-
cja Naukowa Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyj-
nych. Edukacja dla tożsamości kulturowej regionów (ojczyzn) wobec 
unifikacji i wielokulturowości europejskiej. Przedstawiciele kilkunastu 
ośrodków uniwersyteckich z Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech i Kanady 
spotkali się w Sanoku, mieście będącym osobliwym miejscem na pogra-
niczu ludzi i kultur, tradycji i współczesnych problemów cywilizacyjnych, 
położonym na obszarze tzw. „Euroregionu Karpackiego”. 

Celem spotkania międzynarodowego grona przedstawicie-
li różnych dyscyplin (pedagogiki, socjologii i filozofii wychowania, 
historii oświaty, myśli i praktyki edukacyjnej) była konfrontacja po-
stulatów teoretycznych oraz dyskusja nad efektami doświadczeń edu-
kacyjnych w dziedzinie wychowania dla wartości kultur regionalnych 
i wielokulturowości. Konferencja była dziełem zespołu pracowników na-
ukowo-dydaktycznych Zakładu Historii i Teorii Wychowania Instytutu 
Pedagogiki: dr. hab. prof. UR Kazimierza Szmyda, dr Ewy Barnaś-Baran, 
dr Elżbiety Dolaty, dr Zofii Frączek, dr. Huberta Sommera, dr Anny 
Śniegulskiej. Ponadto wspomagali nas: dr Aleksandra Mach, dr Barbara 
Lulek, dr Maria Kocur, dr Antoni Olak, dr Marta Uberman, dr Agnieszka 
Uberman. Dzięki wysiłkowi i współpracy tej grupy osób udało się zain-
teresować udziałem w konferencji prawie 80 pracowników naukowych, 
w tym około 30 osób z zagranicy.

Spotkanie umożliwiające wielonarodową debatę zrealizowane zo-
stało dzięki współpracy z Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie, 
Międzynarodowym Uniwersytetem Humanistyczno-Ekonomicznym 
w Równem, Uniwersytetem w Preszowie. Cennym dla organizatorów 
było wsparcie Dyrekcji Instytutu Pedagogiki UR, zainteresowanie 
i życzliwe uwagi Dyrektor Instytutu prof. zw. dr hab. Marii Chodkow-
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skiej oraz Dyrektora ds. Nauki dr hab. prof. UR Czesława Lewickiego. 
Konfrontacja teorii i praktyki wychowania kulturowego dotyczyła Eu-
roregionu Karpackiego, tj. subregionu podkarpackiego, preszowskiego, 
lwowskiego oraz innych obszarów edukacyjno-kulturowych, i skupiła się 
wokół następującej problematyki:

 Europejskie możliwości i zagrożenia w wychowaniu człowieka.
 Historyczne i współczesne aspekty edukacji dla wartości kulturo-
wych, duchowych i egzystencjalnych.
 Edukacja dla wspierania kultury regionalnej oraz afirmacji wielo-
kulturowości.
 Specyfika i komplementarność treści kształcenia w subregionach 
– ich aksjologia i teleologia edukacyjna.
 Człowiek w perspektywie złożoności wielokulturowego świata.
 Potrzeby edukacyjne i kulturowe dorosłych w kontekście postępu-
jących przeobrażeń w zjednoczonej Europie.
 Perspektywy kształcenia dla rozwoju „wschodniej ściany” Wspólnoty 
Europejskiej.
 Edukacja wobec wyobcowania kulturowego i patologii społecz-
nych.
 Edukacja dla etyki globalnej jako wyzwanie współczesności.

Organizatorzy mieli zaszczyt gościć Dziekana Wydziału Artystycz-
no-Pedagogicznego dra hab. prof. UR Mieczysława Radochońskiego 
oraz przedstawicieli kierownictwa Instytutu Pedagogiki: Dyrektor - prof. 
zw. dr hab. Marię Chodkowską, Dyrektora ds. Nauki dr hab. prof. UR 
Czesława Lewickiego oraz zastępcę dyrektora Instytutu Pedagogiki dr 
Aleksandrę Mach. Swoją obecnością obrady uświetnili rektorzy i dziekani 
uniwersytetów z sąsiednich państw: prof. dr hab. Anatolii Demiańczuk 
(Międzynarodowy Uniwersytet w Równem), prof. dr hab. Dmytro Herciuk 
(Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki), prof. dr hab. Anna Toka-
rova (Uniwersytet w Preszowie), prof. dr hab. Evtukh Mikoła Borysewicz 
(Akademia Pedagogicznych Nauk Ukrainy w Kijowie). W konferencji 
uczestniczyli również: prof. Meggie Winzer oraz prof. Kas Mazurek z Uni-
wersytetu Alberta w Kanadzie. 

Honorowy Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Uniwersytetu 
Rzeszowskiego prof. dr hab. Stanisław Uliasz, Marszałek Województwa 
Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, Burmistrz Miasta Sanoka Woj-
ciech Blecharczyk oraz Stowarzyszenie Euroregion Podkarpacki. W gronie 
Szacownych Gości, obecnych na obradach, wspierających ideę konferencji, 
znaleźli się: wicemarszałek województwa Bogdan Rzońca, wicedyrektor 
Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Waldemar 

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Myśl i praktyka edukacyjna...
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Szumny, Anna Kolanek – specjalista ds. wdrażania projektów Euroregionu 
Karpackiego w Rzeszowie oraz Burmistrz Sanoka.

Konferencja odbywała się w dwóch sesjach plenarnych (27 i 28 maja) 
oraz w czterech równolegle pracujących sekcjach. Sesje plenarne prowadzili 
dr hab. prof. UR Mieczysław Radochoński, dr hab. prof. UR Czesław Le-
wicki oraz dr hab. prof. UR Grzegorz Grzybek. Obrady w poszczególnych 
sekcjach koncentrowały się wokół następujących tematów:

1. „Europejskie możliwości i zagrożenia w wychowaniu człowieka”. 
Do pełnienia funkcji przewodniczących zaproszeni zostali: prof. dr hab. 
Beata Balogova, dr hab. prof. UR Czesław Lewicki oraz prof. dr hab. 
Tadejew Petro. 

2. „Edukacja dla kultury regionalnej i afirmacji wielokulturowości”. 
Dyskusja w drugiej sekcji odbywała się pod kierownictwem naukowym 
dr hab. prof. UR Krystyny Barłóg, doc. dr Ireny Myszczyszyn oraz prof. 
Jurii Pelekha.

3. „Potrzeby edukacyjne, socjalne i kulturowe dorosłych w zjedno-
czonej Europie” zostały zaprezentowane w trzeciej sekcji, której przewod-
niczyli: prof. dr hab. Anna Tokarova, prof. dr Swietłana Lisova oraz prof. 
dr hab. Ryszard Kucha.

4. „W kręgu teorii i praktyki edukacyjnej dla kultury współistnienia 
społecznego”. Spotkanie naukowe poprowadzili: doc. Juliya Zajaczuk, prof. 
dr hab. Irena Mednańska i ks. dr hab. prof. UR Andrzej Garbarz. 

Istotnym motywem do zorganizowania konferencji stało się, 
zdaniem profesora Kazimierza Szmyda, dostrzegalne współcześnie 
zjawisko dezintegracji aksjologicznej, relatywizacji wartości etycznych 
i kulturowych oraz wynikająca z tych faktów pożądana wymiana myśli 
i doświadczeń edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym, wie-
lowątkowym i edukacyjnym. Profesor, prezentując założenia naukowe 
spotkania, podkreślił, że edukacja jest swoistym rezerwuarem kulturo-
wym i procesem kulturotwórczym, jest w istocie rzeczy „sama w sobie” 
kulturą o najbardziej substancjalnym i potencjalnym znaczeniu. Podjęty 
dyskurs naukowy skupił się wokół myśli przez niego wyrażonej, zgodnie 
z którą: „Edukacja dla kultury ma wymiar historyczny, jest rzeczywi-
stością współczesną i niezbywalną perspektywą kondycji humanistycz-
nej człowieka w przyszłości. Staje się ważną dziedziną badań w świecie 
globalnych przewartościowań, zagrożeń spójności antropologicznej, 
przenikania się kultur itp. Wszystkie te zjawiska można postrzegać 
w perspektywie egzystencjalnej, duchowej, estetycznej, etycznej, 
społecznej, w dziedzinie kultury życia, pracy, współistnienia różnych 
tradycji”.
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Zamykając obrady i zarazem dokonując wstępnej oceny konferencji, 
profesor K. Szmyd stwierdził, że naukowy dorobek spotkania międzyna-
rodowego grona przedstawicieli różnych dyscyplin dotyczył fenomenów 
swoistości, różnorodności, odmienności oraz unifikacji kulturowej. Pod-
kreślił, że problematyka ta odnosi się zarazem do aktualnego stanu rzeczy, 
jak i do nieprzewidywalnych procesów cywilizacyjnych przyszłego świata, 
a w szczególny sposób do rzeczywistości kulturowych w wymiarze lokalnym 
i regionalnym. 

Spotkanie w Sanoku, zgodnie z intencją wyrażoną przez jej uczestników, 
ma stać się początkiem cyklu sesji naukowych i działań edukacyjnych w szero-
ko pojętym Regionie Karpackim. Zrealizowanie przyjętych założeń i wygło-
szonych postulatów odbędzie się poprzez opracowanie względnie spójnych, 
wzajemnie wspierających się projektów badawczych i koncepcji edukacyj-
nych. Podjęta współpraca stanie się bazą do przygotowania wielonarodo-
wego projektu badań w dziedzinie edukacji kulturalnej, międzykulturowej 
i wielokulturowej, umożliwi staże naukowe pracowników naukowych, 
wyjazdy naukowe pracowników i studentów oraz realizację różnorodnych 
tematów prac badawczych.

Zrealizowanie przedsięwzięcia naukowego oraz możliwość spotkania 
towarzyskiego było możliwe dzięki wsparciu uzyskanemu od sponsorów: 
prezesa Firmy Swiss-Polz Dąbrowy Tarnowskiej Dariusza Wyluba, prezesa 
Auto-Stylu Krzysztofa Korczakowskiego z Krasnego, prezesa firmy Auto-
macher Przemysława Kaczmarzyka z Miłocina, Podkarpackiemu Bankowi 
Spółdzielczemu o/Rzeszów, Business Centre Club oraz Stowarzyszeniu 
Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wdzięczność 
wyrażamy wszystkim, którzy przybyli do Sanoka w ten trudny czas złych 
warunków atmosferycznych oraz uświetnili swoim czynnym udziałem 
spotkanie ludzi nauki w służbie edukacji dla poznawania, rozumienia 
i akceptacji różnorodności kulturowej. Dziękujemy również za życzliwe 
opinie i wspierające uwagi o realizacji konferencji.

dr Ewa Barnaś-Baran UR
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Kolonia charytatywna 
Caritas w Myczkowcach –  
II turnus 

Już od kilkunastu lat Caritas Diecezji Rzeszowskiej organizuje kolonie 
letnie dla dzieci z terenu diecezji w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyj-
nym w Myczkowcach. Przez cały okres wakacyjny na dziesięciodniowych 
turnusach przebywają tu dzieci z biednych rodzin, mogąc – dzięki życz-
liwości różnych instytucji i osób prywatnych – nieodpłatnie uczestniczyć 
w tej formie wypoczynku. 

Drugi turnus, zorganizowany w dniach od 6 do 15 lipca pod kierow-
nictwem pani Bożeny Pasieki, zgromadził blisko 250 dzieci z Rzeszowa 
i okolic. Opiekę sprawowali wychowawcy i animatorzy muzyczni, zaś 
duchową ks. Krzysztof Cieśla. Na turnusie przebywały też trzy wolonta-
riuszki z zagranicy: Hélia Mandinga z Afryki (Wyspa św. Tomasza), Sheilla 
Tridestriana z Indonezji oraz Zhang Qing z Chin.

Hasłem przyświecającym tegorocznej kolonii były słowa znanej pio-
senki zespołu Raz Dwa Trzy I tak warto żyć. „W tym jednym zdaniu zawarte 
są najważniejsze treści, jakie staramy się wpoić naszym podopiecznym 
poprzez wspólną zabawę, modlitwę, śpiew i zajęcia praktyczne” – mówią 
wychowawcy. 

Atrakcji nie brakowało. Na początku pobytu dzieci mogły uczestni-
czyć w hipoterapii, Ośrodek posiada bowiem własną stadninę i kilkanaście 
koni, które przez cały rok, głównie zaś w czasie wakacji, służą dzieciom 
przebywającym tu na wypoczynku. Dalej było nie mniej interesująco: 
zajęcia z ikebany, bibułkarstwa, rzeźby, kreślenie ikon oraz wykonywanie 
gobelinów pod okiem pani Joanny Hasior. Wieczorami śpiewy, dyskoteki, 
grill. Zainteresowaniem najmłodszych cieszyło się też mini ZOO znajdujące 
się na terenie Ośrodka.

Na uwagę wszystkich przebywających w Ośrodku Wypoczynkowo-
Rehabilitacyjnym w Myczkowcach zasługują dwa wyjątkowe miejsca 
powstałe na jego terenie: Centrum Kultury Ekumenicznej oraz Ogród 
Biblijny. Otwarte 16 października 2007 roku Centrum Kultury Ekume-
nicznej im. Jana Pawła II to park miniatur sakralnej architektury drew-
nianej; obiekty zgromadzone są na obszarze ok. 0,8 ha. Na 10 wzgórzach 
ustawionych zostało 140 makiet wykonanych w skali 1:25 najstarszych 
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drewnianych kościołów i cerkwi prawosławnych oraz greckokatolickich 
z terenu południowo-wschodniej Polski, Słowacji oraz Ukrainy. Uzupeł-
nieniem ekspozycji są muzyka i śpiewy religijne, charakterystyczne dla 
poszczególnych grup religijno-etnicznych, oraz kilkujęzyczny komentarz 
w punkcie informacyjnym1. 

Równie niezwykłym miejscem jest Ogród Biblijny, stanowiący 
specyficzny zapis teologii biblijnej, w którym ważną rolę gra roślinność 
Bliskiego Wschodu. Zaprojektowany został przez dr inż. Zofię Włodarczyk 
– pracownika naukowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Na po-
wierzchni 80 arów w układzie klinowym przedstawiono wybrane, ułożone 
chronologicznie, wydarzenia biblijne ze Starego i Nowego Testamentu2.  

Kolonie w Myczkowcach to także okazja do poznania piękna biesz-
czadzkiej przyrody – podczas pieszych wędrówek i wycieczek na Połoninę 
Wetlińską czy nad Solinę. Uczestnicy odwiedzili też kamieniołom w 
Bóbrce oraz Ekomuzeum w okolicy Myczkowiec i Uherzec Mineralnych. 
Codzienne aktywne spędzanie czasu, organizację gier i zabaw sportowych 
umożliwiało dobre wyposażenie Ośrodka. Jest tu boisko trawiaste i ze 
sztuczną nawierzchnią, kort tenisowy, plac zabaw.

W programie znalazły się liczne konkursy i spotkania z ciekawymi 
ludźmi. Gościli byli tu m.in.: Ekscelencja ks. biskup Edward Białogłowski, 
pracownicy WORD z Krosna i Policji z Leska, przewodnik bieszczadzki. 
Szczególną atrakcją okazały się warsztaty językowe prowadzone przez 
wolontariuszki z Indonezji, Chin i Afryki. Zapoznały one kolonijną spo-
łeczność z tradycjami krajów, z których przybyły. 

Kolonia w Myczkowcach to niezapomniane przeżycia dla dzieci i do-
rosłych. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
mnieście uczynili – w myśl słów Jezusa wychowawcy rokrocznie jako wolon-
tariusze pełnią opiekę nad dziećmi przyjeżdżającymi do Ośrodka Caritas. 
„Praca ta daje nam wiele satysfakcji i radości, kiedy widzimy szczęśliwe 
dzieci przebywające pod naszą opieką. Często przyjeżdżają tu dzieci, które 
szczególnie potrzebują opieki i ciepła, wtedy nasza radość z dawania siebie 
jest jeszcze większa” – twierdzą wychowawczynie. Te, które są tu po raz 
pierwszy, podkreślają ciepłe przyjęcie i pomoc ze strony doświadczonych 
kolegów i koleżanek oraz miłą atmosferę, „zachęcającą do powrotów w to 
miejsce”. 

A jak czują się tu dzieci? Oto niektóre wypowiedzi uczestników kolonii 
w Myczkowcach:

1 http://www.myczkowce.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5
1&Itemid=68

2 http://www.ogrod-biblijny.pl

Kolonia charytatywna...
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Cieszę się, że tu jestem. Bardzo mi się tutaj podoba, też kawiarenka, 
w której jest bardzo dużo wypchanych zwierząt, a których jeszcze nie widzia-
łam. Podoba mi się też krajobraz (Honorata, 16 lat).

Najbardziej podoba mi się tutaj, że jest tak dużo atrakcji. Można pójść 
nad rzeczkę, poopalać się lub trochę pochlapać wodą. Są też tu bardzo dobre 
obiady przygotowane przez kucharzy (Asia, 13 lat).

W Myczkowcach podoba mi się, że jeździmy na koniach, chodzimy 
nad rzekę i kąpiemy się. Jeździliśmy też nad Solinę. Bardzo podobały mi się 
kapliczki. Poznałem fajnych kolegów (Krzysztof, 10 lat).

Najbardziej podobało mi się, że były różne zabawy, konkursy i wycieczki, 
i jeszcze ZOO. Znalazłem nowych kolegów (Zbyszek, 9 lat).

Podoba mi się tu klimat, organizowane są fajne konkursy z nagrodami 
i zabawy grupowe, wycieczki z przewodnikami i różne warsztaty (Karolina, 
15 lat). 

W Myczkowcach było fajnie, ponieważ chodziliśmy grać w piłkę nożną 
i w siatkę. Jeździliśmy też na koniach. Po południu chodziliśmy kąpać się 
w rzece. Były bardzo dobre śniadania, obiady i kolacje. Są tu bardzo dobrzy 
opiekunowie (Paweł, 10 lat).

„Kolonia Caritas w Myczkowcach jest miejscem szczególnym – mó-
wią wychowawcy. To tu w ciągu dziesięciu dni dzieci znajdą oazę spokoju 
i miłości. To tu spędzają prawdziwie radosne i szczęśliwe chwile”. 

Dorota Szumna, Urszula Szymańska-Kujawa
PCEN Rzeszów 
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„Misja Velvetki”, czyli 
jak kształtować nawyki 
higieniczne
W kwietniu została zrealizowana I edycja ogólnopolskiego programu 
edukacyjnego „Misja Velvetki”. Jesienią tego roku planowana jest kolejna. 
Program „Misja Velvetki” ma pomóc w edukacji dzieci dotyczącej higieny 
i jej roli w profilaktyce zdrowotnej.

Dzieci w wieku przedszkolnym znajdują się na etapie, w którym za-
czyna się u nich kształtować świadomość tego, czym jest higiena i jak o nią 
dbać. Profilaktyka zdrowotna w edukacji przedszkolnej zajmuje w związku 
z tym bardzo ważne miejsce. Warto wyjaśnić dzieciom, że najprostsze zasady 
higieny, np. używanie chusteczek higienicznych, mają istotne znaczenie dla 
zdrowia. Przedszkola są miejscami częstych zachorowań, dlatego tak ważne 
jest, aby kształtować nawyki higieniczne już od najmłodszych lat. 

W kwietniu rozpoczął się ogólnopolski program edukacyjny „Misja 
Velvetki”. I edycja programu miała na celu zwiększenie świadomości dzieci 
w zakresie przestrzegania zasad higieny oraz promowanie profilaktyki grypy. 
Program kładzie nacisk na kształtowanie nawyków higienicznych. Boha-
terowie programu – Velvetki – pokazały dzieciom, jak ważne, zwłaszcza 
w higienie nosa, są chusteczki higieniczne. 

Bezpłatne materiały edukacyjne pierwszego etapu programu otrzymały 
wszystkie przedszkola w Polsce. Program cieszył się dużym zaintereso-
waniem – wiele placówek wzięło w nim aktywny udział. Zwieńczeniem 
pierwszego etapu programu „Misja Velvetki” był konkurs, który pozwolił 
wyłonić tysiąc placówek. Zostały one zaproszone do udziału w drugim 
etapie, który odbędzie się w październiku tego roku. Przedszkola biorące 
udział w pierwszym etapie programu „Misja Velvetki” nadesłały liczne zgło-
szenia do konkursu oraz bardzo ciekawe propozycje imion dla 6 Velvetek 
– bohaterów projektu. W drugim etapie programu dzieci dowiedzą się, 
jakie imiona zostały wybrane dla Velvetek. Dzieci, które zaproponowały 
najciekawsze imiona, otrzymały zestawy klocków Lego, ich nauczyciele 
netbooki, a przedszkola chusteczki od sponsora – producenta chusteczek 
higienicznych Velvet. 

Celem drugiego etapu programu edukacyjnego „Misja Velvetki” jest 
przypomnienie i utrwalenie zasad higieny, w tym zasad higieny nosa. 

Artykuł sponsorowany
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Sprawozdania

Dzieci dowiedzą się też, skąd się bierze katar, a także poznają przyczyny 
zachorowań na choroby zakaźne oraz sposoby zapobiegania im. Zestawy 
edukacyjne drugiego etapu programu będą zawierały pomoce dydaktyczne 
takie jak: poradnik dla nauczyciela z konspektami lekcji, plakaty edukacyjne 
oraz zeszyty ćwiczeń dla dzieci. 

Program wspiera serwis internetowy www.misjavelvetki.pl. Zawiera 
on porady dla rodziców dotyczące higieny i zadania utrwalające zasady 
higieny, które dzieci mogą wykonywać wspólnie z rodzicami. Nauczyciele 
mogą tam znaleźć dodatkowe pomoce edukacyjne oraz pobrać zestaw 
edukacyjny do realizacji projektu. Dla dzieci przygotowane zostały gry 
i zadania, których celem jest edukacja przez zabawę. Strona jest stale 
wzbogacana – pojawiły się np. zabawy interaktywne, a wraz z rozpoczęciem 
II edycji programu znajdą się na niej także nowe materiały edukacyjne, 
m.in. filmy dla dzieci. 

Dzieci w wieku przedszkolnym chętnie się uczą i łatwo przyswajają 
wiedzę, jeśli jest ona podana w atrakcyjny sposób. Aktywne zdobywa-
nie wiedzy pomoże utrwalić najważniejsze aspekty higienicznego trybu 
życia, dlatego w ramach programu przygotowano wiele propozycji gier 
i zabaw. 

Program został wzbogacony o elementy zajęć twórczych oraz bajki, 
które są związane z tematyką zajęć i mają na celu kształtowanie właściwych 
postaw oraz zapamiętywanie konkretnej wiedzy. Proponuje atrakcyjne 
metody i techniki aktywizujące, oparte na uczeniu się przez doświadczenie. 
Techniki aktywne pobudzają do podejmowania decyzji i odpowiedzial-
ności. Proponowane zajęcia warsztatowe wyzwalają u dzieci swobodną 
ekspresję, a twórcza aktywność słowna pomaga zwiększyć świadomość 
i zrozumienie prezentowanych zagadnień. 

Sponsorem programu edukacyjnego „Misja Velvetki” jest producent 
chusteczek higienicznych Velvet, a patronami medialnymi: „Kwartalnik 
Edukacyjny”, Pluszaki Rozrabiaki, www.rodzice.pl oraz TVP 1.

Artykuł sponsorowany
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Słowo w tytule postawione tak 
żwawo może wrócić jak bumerang 
i krzywdę wyrządzić piszącemu nie-
powetowaną! Łeb rozbić lub ciśnienie 
podnieść nagle.

Słowo w tytule napisane zostało jed-
nakowoż niezwykle czule, boć wymyśliła 
je mała dziewczynka o imieniu Olga. Ta 
dziewczynka jest już mniej mała, aliści 
córką moją jest nieustająco.

Gdziebylebądź to neologizm nie-
bezpieczny i orężny. Wszak skupia 
znaczenia liczne, gotowe pokazać czarne 
podniebienie i ostre kły. Wilcze łapy 
i lisi ogon. To istna chimera i  hybryda 
w jednym. 

To słowo wypełnione doskonałoś-
cią, zawierające pytanie i odpowiedź, 
ocenę i aspekt istnieniowy. To prawie 
Leśmianowski Srebroń ciułający ciszę, 
bo gdy padnie, to cisza zapada nagła 
i mgły tylko snują się w noc jasną po 
łące i niechniejach.  

Pamiętacie Państwo, gdzie toczy 
się akcja słynnego Króla Ubu? Wtedy 
oznaczało to miejsce, którego nie ma, 
bo z przyczyn wielorakich być go nie 
mogło. Nadawało się w sam raz na 
uobecnienie rozpasanej groteski, cyni-
zmu, cwaniactwa i podłości. Wszystko 
jest tam snem wariata śnionym w rytm 
temp absurdalnych i rozpasanych. 
Wszystko jest zgrywą, bo niczym in-
nym być nie może, a potem po prostu 

Mariusz Kalandyk
To lubię!

Gdziebylebądź!
nie musi. Głupotą godną szyderstwa 
i urągającej kpiny. 

Gdziebylebądź.
Słowo urodziło się przypadkiem; 

w ustach córeczki znaczyło mniej 
więcej: gdzieś tam, gdzie – nie wiem 
dokładnie, w miejscu takim sobie, 
nie najbardziej ekskluzywnym, raczej 
bardziej tandetnym, gdzie przebywanie 
nie naraża na męki wyższego rzędu, 
raczej na rychłe i niezawodne – spchle-
nie. Było przepełnione nutką ironii 
z wyraźnym akcentem złości i intencją 
podkreślenia swej niechęci. 

Gdziebylebądź.
Tak się czuję czasami. Jakbym tam 

właśnie był. 
Gdziebylebądź.
Czyli tutaj, właśnie tu i tylko tu. 

Nigdzie indziej. Tu do bólu i tu do 
śmiechu…

Do śmiechu jakby rzadziej. 
A przecież to łatwizna. Oceniać tak 

coś i krytykować. Mieć za złe i psioczyć. 
Nadymać się prawdziwym (rzadziej) lub 
urojonym poczuciem krzywdy, tuczyć 
litanią krzywd wyrządzonych przez 
„onych” mnie biednemu żuczkowi.

Gdziebylebądź.
A przecież jest coś na rzeczy. 

W naszym fachu nagromadzenie spraw 
rozstrzyganych ze względu na poli-
tyczną rachubę, rozwiązań doraźnych, 
wprowadzanych na łapu capu, pomy-
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słów realizowanych tylko ze względu 
na poczucie własnej ważności urzędni-
czo-decyzyjnej, a nie ich merytoryczną 
ważkość, bywa przygniatające. 

Sami jesteśmy sobie winni. Stan 
nauczycielski  przeżywa głęboki kryzys 
tożsamości. Widać to gołym okiem, 
a uzbrojonym pewnie jeszcze wyraź-
niej. Przestaliśmy mieć przekonanie 
o wyjątkowości i elitarności swojego 
zawodu, nie stawiamy sobie wymagań 
maksymalistycznych, nie wiemy, czym 
jest środowiskowy i zawodowy etos. 
Pogodziliśmy się z myślą, że nasz fach 
to zawód jeden z wielu; gorzej – że to 
fach, którym nie ma się co chwalić, bo 
już dawno budzi uśmiech politowania 
lub – równie często – odruch irytacji.

Jak to się stało… 
No właśnie – jak to się stało?!
Profesjonalizm jest cnotą, ale 

profesjonalizm belferski musi mieć 
inny charakter niż – proszę wybaczyć 
– inżynieryjno-menedżerski. To nie-
prawda, że zawody niczym się od siebie  
nie różnią w warstwie aksjologicznej. 
Różnią się zasadniczo tym, co animu-
ją w przestrzeni społecznej oraz jakie 
obszary państwowych i obywatelskich 
kompetencji projektują. Co istotnego 
czynią dla przyszłości narodu jako 
społeczności ludzi zadomowionych 
kulturowo i cywilizacyjnie. 

Nie ma w nas dumy. Nie ma 
w nas czułości. Bywa małostkowość 
oraz permanentne poczucie krzywdy. 
Gdy patrzymy w lustro, widzimy czę-
sto Adasia Miauczyńskiego, żałosnego 
śledziennika z przerostem ego i niena-
wiścią do świata. 

Kogo natomiast chcielibyśmy 
zobaczyć? Tu też obraz jest żałosny. 
Najchętniej widzielibyśmy wykreowa-
ny przez co bardziej nachalne reklamy 
wizerunek osobnika jadącego najnow-
szym modelem citroena lub innego 
mercedesa  dolinami zielonymi tudzież 
dżunglami miasta, sytego, sformatowa-
nego przez agencje do uszczęśliwiania 
wszystkich bez wyjątku, planującego 
wyjazd na Karaiby lub Majorkę; żyją-
cego w świecie Barbi. 

W dodatku jesteśmy córkami 
i synami frustracji, gdyż świat trak-
tuje nas podle, decyzje o nas zapadają 
wysoko nad naszymi głowami, a nasze 
zawodowe opinie traktowane bywają 
najczęściej jako alibi; nie są partner-
skim głosem w dyskusji. Sami zresztą 
rzadko chcemy wziąć w niej udział. 
Wolimy być i kontestować.

Gdziebylebądź. Tam jesteśmy: 
na własną prośbę i na skutek zbiegu 
okoliczności, któremu nie umieliśmy 
skutecznie zapobiec. Zbiegi albowiem 
rzadko rodzą się przypadkowo. Wy-
pracowujemy je ciężką indolencyjną 
robotą. Ów zbieg okoliczności to po 
prostu nieprzypadkowy brak wiary 
(nie tylko pycha) decydentów w nasze 
ambicje intelektualne i pozytywne mo-
tywacje. To przekonanie, że czekamy na 
gotowce i zawsze będziemy w opozycji 
do każdej, nawet sensownej, próby 
zmian jakościowych w szkole… 

A przecież dzieje się wiele. Działają 
nietuzinkowi nauczyciele; powołano 
stowarzyszenia i organizacje, które 
uparcie poszukują złotego środka pe-
dagogicznej skuteczności. Wiedzą, 
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z jak cenną materią i drogim kruszcem 
mamy do czynienia, więc i jak wysokie 
wymagania musimy sobie postawić, by 
móc sprawnie spełniać pragmatyczne 
i ideowe warunki naszego zawodu. 

Czekają nas przecież zmiany ze 
względu na tempo i ich charakter 
wcześniej niespotykane. Kto wie, czy 
nie będziemy rezygnować z systemu 
klasowo-lekcyjnego, czy szkoła nie 
stanie się „biurem projektów i modeli 
intelektualnych” a nauczyciel jego orga-
nizatorem? Nie wiadomo, jakie związki 
zaczną obowiązywać w relacjach szkoła 
pogimnazjalna – uniwersytet, czym 
skończy się dydaktycznie rewolucja 
informatyczna. Jakie nowe zjawiska 
kulturowe wywrą wpływ na styl uczenia 

się ludzi i na techniki pozyskiwania 
oraz interpretacji informacji. Fascynu-
jących zagadnień jest wiele…

A my? Nieufni, rozeźleni, sfru-
strowani, wiemy lepiej. Uparcie i syste-
matycznie pracujemy na to, by Kraina 
Gdziebylebądź poszerzała swe granice 
i strefy wpływu, a hasło młodego fran-
cuskiego zgrywusa z początku tamtego 
wieku: „W Polsce, czyli nigdzie” miało 
swój niedościgniony smak. Trzeszczącej 
w zębach prawdy.

Mariusz Kalandyk



Galeria Ogród Biblijny



GaleriaOgród Biblijny



Galeria

Europawoche – święto młodzieży z udziałem oficjalnych gości (2009 rok)

Hans Bollinger, człowiek, bez którego nie byłoby partnerstwa



Europawoche 2010: Konsulowie dr Thomas Gläser (byly konsul generalny Niemiec w Polsce) Adam Gajdek 
(konsul honorowy Niemiec w Polsce), dr Heinz Peters (obecny konsul generalny Niemiec w Polsce) oraz 
Hans Bollinger (dyrektor Ośrodka Ekologicznego w Gersheim), dwie Panie tłumaczki

Uczniowie i nauczyciele w Radzie Europy w Strasburgu (Europawoche 2010)







LICEUM i GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II SIÓSTR 
PREZENTEK W RZESZOWIE

Liceum istnieje od 1997 roku i odwołuje się do 370-letniej tradycji wychowawczej szkoły zało-
żonej przez Sługę Bożą Matkę Zofię Czeską. Wychowuje w duchu wartości ewangelicznych i patrio-
tycznych, daje uczniom rzetelną wiedzę, chlubi się wieloma sukcesami swoich wychowanków. W roku 
szkolnym 2009/2010 w szkole kształciło się 367 uczniów Liceum i 366 uczniów Gimnazjum.

Grono pedagogiczne liczy łącznie w obu szkołach 63 nauczycieli, wśród nich wielu posiada 
najwyższe stopnie awansu zawodowego i uprawnienia egzaminatorów OKE.

Nauczyciele są zainteresowani uczniami, zaangażowani w sprawy młodzieży, cechuje ich 
troska nie tylko o osiągnięcia naukowe uczniów, ale także o właściwe wychowanie w duchu zasad 
chrześcijańskich. Ważnym zadaniem wychowawczym naszej szkoły jest stała formacja duchowa. 
Systematycznie organizowane są wyjazdowe spotkania formacyjne i rekolekcyjne, zapewniona jest 
posługa duszpasterska księży katechetów.

Liceum dostosowuje ofertę edukacyjną do potrzeb uczniów. Uczniowie mogą realizować, obok 
zajęć przewidzianych w danej klasie, program rozszerzony przedmiotów dodatkowych. Zdarza 
się, że uczeń z klasy matematycznej wykazuje zainteresowanie historią lub innym przedmiotem 
humanistycznym – wówczas stwarzamy mu możliwość uczenia się tego właśnie przedmiotu, or-
ganizując zajęcia pomostowe w klasie równoległej. Uczniowie szczególnie uzdolnieni obejmowani 
są indywidualnym tokiem nauki. 

Ponadto w szkole, zarówno w Liceum jak i w Gimnazjum, od początku jej istnienia funkcjo-
nuje system nauczania języków obcych, który uwzględnia zróżnicowanie poziomu językowego 
uczniów. Kształcenie językowe w grupach ponadoddziałowych przynosi znakomite efekty. Nabór 
do grup językowych jest dokonywany na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego.

Szkoła oferuje szeroką gamę (około 30) kół zainteresowań, jest organizatorem Konkursu 
Modelarskiego, Konkursu „Laudate Deo, w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II” o za-
sięgu wojewódzkim; działa tu również Komitet Okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Misyjnej 
Znajomości Afryki.

Nasi uczniowie sami chętnie podejmują wiele inicjatyw, m.in. organizują stałą indywidualną pomoc 
dla dzieci z Domu Dziecka w Łące i podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla dzieci, pomagają 
osobom starszym, systematycznie przeprowadzają zbiórki darów dla Ukrainy, redagują szkolną gazetkę 
„Sami o Sobie”. W 2006 roku malowali oddział dziecięcy szpitala miejskiego w Rzeszowie.

Wielu chłopców uczestniczy w życiu liturgicznym Kościoła (LSO), niektórzy są harcerzami, 
inni członkami Rzeszowskiego „Strzelca”, większość uczniów lubi uprawiać sport.

Stałym elementem edukacji w naszej szkole jest udział w olimpiadach i konkursach, często 
zwieńczony tytułem finalisty lub laureata. To pozwala nam sądzić, że poziom edukacji w naszym 
Gimnazjum i Liceum jest naprawdę dobry.

Wszyscy licealiści zdają bardzo dobrze egzamin maturalny. Wynik egzaminu gimnazjalnego 
co roku znacznie przewyższa średni wynik województwa. Absolwenci naszego liceum dostają się 
na dobre kierunki studiów. Absolwenci Gimnazjum kontynuują naukę w naszym Liceum lub 
innych dobrych szkołach. 

Liceum Sióstr Prezentek to nie tylko nauka, ale także ciekawe podróże, wycieczki, wymiany 
ze szkołami zagranicznymi.

Szkoła nosi imię Jana Pawła II i dlatego staramy się żyć i pracować zgodnie z Jego przesłaniem: 
„Szkoła to poszerzony dom rodzinny”. Do tego domu serdecznie zapraszamy.

S. Anna Telus








