




Witamy na przedprożu nowego numeru. Jego zamysł jest następujący: 
pokazanie możliwie wielowątkowego namysłu nad istotnymi relacjami 
pomiędzy uczniem, rodziną i  instytucją szkoły. W  pierwszym tekście 
przedstawiamy niezwykłą placówkę i  wciąż unikalną inicjatywę. Główną 
inicjatorką zmian jest Ewa Radanowicz, dyrektorka Szkoły Podstawowej 
w Radowie Małym, autorka książki pt. „W szkole wcale nie chodzi o szkołę”. 
We wstępie artykułu czytamy: „Dzisiaj, jak nigdy dotąd, potrzebna jest nam 
rewolucyjna zmiana w myśleniu o szkole, lecz jej wprowadzanie powinno 
odbyć się stopniowo, ewolucyjnie. To wiem na pewno!”. Zobaczmy, 
w  jaki sposób swoją szkołę zmieniła dyrektor Radanowicz. Jej pomysły 
organizacyjne stanowią rzadki w  naszych realiach przypadek twórczego 
i odważnego budowania społeczności szkolnej według uważnie analizowanej 
strategii edukacyjnej i zarządczej.

Chcę zachęcić Państwa do lektury również pozostałych tekstów. Są na 
tyle różnorodne, że zwrócą Waszą uwagę. Dotyczą i kształtowania postaw 
twórczych, i badań dotyczących niepublicznej placówki z punktu widzenia 
interesariuszy, i autorskiego programu nauczania wychowania fizycznego. 
Zachęcamy także do lektury analizy tylko na pozór oczywistego zjawiska, 
jakim jest bezpieczne używanie telefonów komórkowych z punktu widzenia 
higieny i biologicznego bezpieczeństwa.

Zwróćcie również uwagę na polecane książki. Warto je przeczytać i koniecznie 
przedyskutować.

Zapraszam do lektury.

Mariusz Kalandyk
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Ewa Radanowicz

Inna szkoła?! Nie musi być tak, 
jak zawsze było1

Dzisiaj, jak nigdy dotąd, potrzebna jest nam rewolucyjna zmiana 
w myśleniu o szkole, lecz jej wprowadzanie powinno odbyć się stopniowo, 
ewolucyjnie. To wiem na pewno! 

W dzisiejszych czasach szkole nie jest łatwo sprostać wymaganiom społeczeń-
stwa; nie są one już ani oczywiste, ani niezmienne. Chociaż coraz trudniej spre-
cyzować, jakich absolwentów szkoła ma kształcić, w dynamicznie zmieniającym 
się świecie jej rola powinna być odpowiednio dostosowywana i podążać za ideą 
optymalnego przygotowania dorosłych do przyszłości i teraźniejszości. Dlatego 
warto, a nawet należy, na wszystkich poziomach edukacji dokonywać weryfikacji, 
czy to, co dziś szkoła oferuje dzieciom, jest wciąż aktualne, czy też może priorytety 
oferty szkolnej powinny zostać zastąpione przez cele bardziej adekwatne do naszej 
wiedzy (i obszarów niewiedzy) na temat wymagań przyszłości. 

Obecnie wiele raportów i dokumentów, np. Poza horyzont. Kurs na edukację, 
wydany przez FGiAP w 2020 r., Szkoła dla Innowatora, Future of Jobs 2018 
ŚFE, Istota uczenia się OECD, pokazuje, że szkoła ma dużo do nadrobienia 
w kwestii kształtowania kompetencji i modelowania postaw niezbędnych do 
sprawnego funkcjonowania we współczesnym i przyszłym świecie społecznym, 
gospodarczym oraz kulturowym. 

Odpowiadając sobie na pytanie: czego uczniowie potrzebują od szkoły z per-
spektywy psychologicznej(?), na pierwszy plan wysuwa się potrzeba wspierania 
rozwoju osobistego dzieci i młodzieży. Wydaje się, że jest to ważne jak nigdy 
dotąd. Szkoła może, a nawet powinna, wspierać w rozwoju osobistym, w proce-
sach uczenia się i zaspokajać jednocześnie indywidualne oraz społeczne potrzeby 
młodego człowieka. Może tworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi poprzez 
budowanie wspólnoty dającej dobre wzorce do naśladowania. 

By realizować nowe cele, potrzebny jest nowy model szkoły i  nowe 
rozumienie jej roli oraz zakresu odpowiedzialności. Potrzebna jest rewolucyjna 
1 Artykuł wykorzystuje fragmenty książki E. Radanowicz pt. W szkole wcale nie chodzi 

o szkołę, Wydawnictwo Sensor, 2020.
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zmiana w  myśleniu o  szkole, lecz jej wprowadzanie powinno odbywać się 
stopniowo, ewolucyjnie. 

Model polskiej szkoły, nastawionej na kształtowanie kompetencji, powinien 
opierać się na procesie uczenia się skoncentrowanym na celowości wszystkich 
działań, ich wysokiej jakości, a także nieustającej autorefleksji. Powinien pro-
wadzić do świadomego i ciągłego rozwoju całej społeczności szkolnej. Model 
taki buduję w Szkole Podstawowej w Radowie Małym, a także pełniąc rolę 
eksperta i doradcy służącego dyrektorom i nauczycielom w Polsce.

Model szkoły i redefinicje pojęć

Zawsze najważniejsi byli dla nas ludzie. Z dbałości o nich wynikała dbałość 
o przestrzeń i o sposoby, jakimi chcemy dochodzić do zamierzonych celów. Na 
nasz model szkoły od początku składały się zatem trzy elementy: centralny – 
ludzie – oraz przestrzeń i procesy. Początkowo dążyliśmy do urzeczywistnienia 
tego modelu poprzez działania proste, niewymagające od nas wprowadzania 
wielu zmian w znanych schematach ani też specjalnych nakładów finansowych. 

Rysunek 1. Model szkoły

Szkoła

przestrzeń

procesy

ludzie
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Inna szkoła?! Nie musi być tak, jak zawsze było...

Starając się realizować model, w którym człowiek jest w centrum uwagi, 
myśleliśmy o potrzebach wszystkich członków szkolnej społeczności. Chcąc 
tworzyć szkołę dla dzieci i dla nas samych, z biegiem czasu podejmowaliśmy 
coraz więcej aktywności, które mogły nie wydawać się najważniejsze dla funk-
cjonowania szkoły, nie należały do naszych obowiązków, a nawet niekoniecznie 
były w pełni zgodne z  obowiązującymi przepisami. Aktywności takich, jak 
choćby tworzenie niepowtarzalnego klimatu szkoły poprzez wspólne poszu-
kiwanie i odnawianie starych mebli i przedmiotów codziennego użytku czy 
odchodzenie od tradycyjnych form organizacyjnych w  postaci wspólnego 
prowadzenia zajęć lekcyjnych przez dwóch lub więcej nauczycieli. Coraz dalej 
idące zmiany doprowadziły nas do wprowadzania nowych form pracy oraz 
tworzenia niestandardowej przestrzeni. 

Podejmowanie „innych” zadań i działań na rzecz ucznia, środowiska i szkoły 
powodowało zmiany w naszym myśleniu i odwrotnie – inne myślenie wpływało 
na wprowadzanie zmian w sposobach działania. Rozwijając model, ustaliliśmy, 
że w naszej szkole liczą się przede wszystkim: 
•	 szczęście wszystkich i relacje międzyludzkie,
•	 przestrzeń umożliwiająca realizację zadań projektowych, 
•	 kultura organizacji sprzyjająca rozwojowi wszystkich,
•	 dostosowane do potrzeb narzędzia pracy i współpracy. 

W ciągu kilku lat dokonaliśmy redefinicji podstawowych pojęć, zadań 
i pełnionych przez nas ról. Dzisiaj wiemy, że mogą one stać się podwaliną do 
dyskusji nad redefinicją znaczeń w edukacji w ogóle. Dla nas:

Szkoła to miejsce inspirujące, bezpieczne, kształtujące kompetencje i za-
pewniające szczęście. Miejsce, w którym poszukuje się najlepszych rozwiązań 
dla dobra i  rozwoju spotykających się tam ludzi. Pozwala im doświadczać, 
poznać siebie i innych. 

Uczeń to osoba poznająca własne możliwości, pełniąca rolę uczącego 
się i wspierającego uczestnika życia naszej społeczności. Realizuje wyzwania 
indywidualne i wspomaga działania zespołowe. Jest odpowiedzialny za własny 
rozwój i wykazuje się inicjatywą. 

Dyrektor to lider zmiany i przywódca. Ma wizję, a zarazem podąża za 
grupą. Wytycza kierunki rozwoju i wspiera organizację pracy. Stwarza przestrzeń 
sprzyjającą rozwojowi. 

Nauczyciel to kierownik procesów uczenia się. Wspiera ucznia w rozwoju, 
ma dla niego czas i dobrze go poznaje. Podąża za wyzwaniami teraźniejszości 
i przyszłości. Sam nieustająco się rozwija.
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Nauczanie to koncept dydaktyczny; w jego założeniach nauczyciel może 
„przekazać wiedzę” uczniowi, zaś jedna strona może być w tym procesie aktyw-
na, a druga bierna (w odróżnieniu od wspólnego i wzajemnego uczenia się).

Uczenie się to główny proces szkoły i  życia. Pozwala uczyć się siebie, 
innych i poznawać świat. Uczenie się w szkole przygotowuje do efektywnego 
uczenia się przez całe życie. Powinno zaczynać się od kształtowania niezbęd-
nych kompetencji, w szczególności miękkich, zaś w dalszej kolejności może 
następować nabywanie umiejętności i wiedzy. 

Wychowanie to stwarzanie sytuacji wspierających odwagę, zaufanie do 
siebie, autentyczność i decyzyjność uczestniczących we wspólnych procesach 
dzieci i dorosłych. 

Pokój nauczycielski to miejsce spotkań, wymiany pomysłów i rozwoju; 
twórcza, funkcjonalna, relaksująca i estetyczna przestrzeń. 

Przestrzeń szkoły i uczenia się jest zaprojektowana tak, by spełniać roz-
maite funkcje i zaspokajać potrzeby wszystkich (zarówno introwertyków, jak 
i ekstrawertyków). Służy celom i kulturze organizacji, wspomaga kreatywne 
myślenie i budowanie potencjału innowacyjności, umożliwiającego genero-
wanie rozwoju i zmiany. 

Konsekwentne stosowanie tych definicji prowadzi do nowego postrzegania 
sensu i istoty szkoły, a w rezultacie innego codziennego w niej funkcjonowania. 

Zastanawialiśmy się również, ku czemu zmierzamy i po czym poznamy, 
że zbliżamy się do celu. Uznaliśmy zatem, że oczekiwanymi rezultatami 
naszej pracy są: 

1. odważny i  kreatywny uczeń; nasi absolwenci wyróżniają się aktywnością, 
zorganizowaniem, motywacją, odpowiedzialnością i odwagą. Mają wysokie 
poczucie wartości, znają swoje mocne i słabe strony. Są kreatywni, sprawnie 
się komunikują, umieją współpracować, mają żywe pasje i zainteresowania; 

2. odważny i kreatywny nauczyciel; nasi nauczyciele czują się zawodowo spełnie-
ni, stale się rozwijają i tworzą metody zgodne z ich pasjami i zainteresowaniami; 

3. model pracy podążający za wyzwaniami współczesności; nasz autorski model 
pracy, stawiający na kształtowanie kompetencji i  poszerzanie dostępu do 
możliwości, jest ciągle rozwijany i dostosowywany do potrzeb. 

Priorytety i standardy pracy

Pracowaliśmy również nad naszymi priorytetami, które przez te wszystkie 
lata zmieniały się trzykrotnie. Na początku drogi wiedzieliśmy, że kształtowanie 

Ewa Radanowicz
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kompetencji naszych uczniów jest dla nas największym wyzwaniem i czymś, 
co powinniśmy im zapewnić, żeby dobrze radzili sobie w życiu. Zatem ustali-
liśmy, że w pierwszym rzędzie istotne są kompetencje, następnie wychowanie 
a dopiero potem wiedza oraz umiejętności szkolne. Po mniej więcej ośmiu 
latach odwróciliśmy kolejność, stawiając na pierwszym miejscu wychowanie, 
na drugim kompetencje, a na trzecim wiedzę i umiejętności szkolne. Cztery 
lata temu nastąpiła kolejna zmiana priorytetów. Na pierwszy plan wysunął się 
dobrostan, za nim kompetencje i wychowanie, a następnie wiedza i umiejętności 
szkolne. Obecnie więc hierarchia naszych priorytetów wygląda następująco:

1. dobrostan i dbanie o zdrowie oraz potrzeby psychiczne, inteligencję emocjo-
nalną, uważność i koncentrację; kształtowanie chęci i poczucia sprawstwa; 

2. kompetencje i  wychowanie, które wspierają wszechstronny rozwój oraz 
uwzględniają potrzeby teraźniejszości i przyszłości; 

3. wiedza i umiejętności szkolne, które pozwolą na uczenie się przez całe życie, 
planowanie przyszłości, doświadczenie siebie i świata.
W powiązaniu z tymi priorytetami opracowaliśmy także nasze standardy 

pracy, które sformułowaliśmy w ten sposób: 
•	 Relacje i  dobrostan uczniów oraz nauczycieli, optymalne emocjonalne 

środowisko do nauki i rozwoju są dla nas pierwszoplanowe. Szkolny Sys-
tem Wsparcia dla uczniów, nauczycieli i rodziców odciąża od problemów, 
pozwala dotrzeć do ich źródła i udzielać adekwatnej pomocy.

•	 System kształcenia oparty jest na wartościach i skoncentrowany na dostar-
czaniu uczniom i nauczycielom pozytywnych, motywujących, aktywizu-
jących doświadczeń edukacyjnych.

•	 System kształcenia nie jest nastawiony na przekazywanie wiedzy, ale na 
indywidualny wszechstronny rozwój i nabywanie kompetencji najbardziej 
przydatnych uczniom w niedookreślonych uwarunkowaniach przyszłości, 
a jednocześnie na stały rozwój warsztatu pracy nauczycieli.

•	 Zmiany podporządkowane wizji i celom tworzone są zespołowo i indywi-
dualnie przez nauczycieli pod przywództwem dyrektora-lidera. 

•	 Podstawa programowa traktowana jest jako kanwa dla autorskich progra-
mów nauczania, opartych na autentycznych pasjach i zainteresowaniach 
nauczycieli.
Chcąc konsekwentnie urzeczywistniać nasz model i  realizować priory-

tety, tworzyć szkołę bezpieczną i przyjazną, szytą na miarę potrzeb naszego 
środowiska, stanęliśmy przed koniecznością wielokrotnego łamania utartych 
schematów i przyzwyczajeń. Stawaliśmy się coraz bardziej innowacyjni. Nigdy 

Inna szkoła?! Nie musi być tak, jak zawsze było...
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jednak nie wdrażaliśmy żadnej innowacji tylko dla niej samej. Zawsze powo-
dowała nami chęć osiągnięcia postawionego celu, a innowacja była środkiem 
do niego prowadzącym. 

Najbardziej ewidentną zmianą, jaka wyłoniła się nam ostatecznie po wpro-
wadzeniu innowacji w zakresie programowym, metodycznym i organizacyjnym, 
była nowa organizacja pracy szkoły. 

Organizacja pracy szkoły – nasza trójpolówka

Organizacja naszej pracy przyjęła trzy różne formy. Dwie z nich – praca 
w grupie i praca z mistrzem – są już przez nas dogłębnie sprawdzone i całkowicie 
wdrożone. Trzecia – praca indywidualna – była przez ostatnie lata testowana 
w kilku wariantach, a od 2020 r. zostanie wprowadzana jako stały element pracy. 

Szkoła, którą prowadzę, pracuje według następującego schematu:
1/3 – praca w grupie: Pracownie tematyczne,
1/3 – praca indywidualna: Biuro Pracy Indywidualnej,
1/3 – Praca z mistrzem: „tradycyjne” lekcje.
Praca w grupie – pracownie tematyczne. W tej formie organizacji czasu 

pracy uczniowie pracują w grupach mieszanych wiekowo, np. klasy I–III, IV–
VI oraz VII–VIII lub też w innym podziale, w zależności od potrzeb. Zajęcia 
przeprowadzane są w pracowniach tematycznych, przeznaczonych dla danego 
etapu kształcenia, danej tematyki i kształcenia określonych kompetencji, rów-
nocześnie pod opieką dwóch nauczycieli. 

Nauka odbywa się poprzez działanie. Treści nauczania realizowane są 
w  blokach tematycznych według autorskich programów opartych na zain-
teresowaniach nauczycieli. Bloki te są zbudowane wokół przewidzianych do 
kształcenia kompetencji. Na przykład program „Edukacja w działaniu” dla 
klas I–III przewiduje:
•	 w pracowni teatralnej – twórcze rozwiązywanie problemów, kształtowanie 

inteligencji emocjonalnej, wrażliwości, odwagi, komunikacji (słuchanie, 
mówienie, autoprezentacja); 

•	 w pracowni podróży – kształtowanie umiejętności uczenia się, korzystania ze 
źródeł wiedzy, analizowania danych, planowania; 

•	 w pracowni kuchennej – branie odpowiedzialności za pracę w grupie, pracę 
z instrukcją, rozwijanie umiejętności matematycznych.  
Z kolei program „Stół mądrości” – edukacja w działaniu dla klas IV-VIII 

– obejmuje:
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•	 w pracowni humanistycznej – rozwiązywanie problemów poprzez pokonywa-
nie przeszkód, samodzielność w myśleniu, wizualizację problemów, zarządzanie 
projektem i improwizację;

•	 w pracowni matematyczno-przyrodniczej – kształtowanie ciekawości i odkry-
wanie nowych możliwości, tworzenie własnych pomysłów, myślenie krytyczne 
i  dywergencyjne, odwagę, podejmowanie ryzyka i  decyzji, podejmowanie 
odpowiedzialności. 
Pracownie są zaaranżowanymi tematycznie miejscami do pracy w różnej 

formule, również klasowo-lekcyjnej (w innym czasie organizacyjnym są zwy-
kłymi salami lekcyjnymi). Ich wnętrza zachęcają do działania, wchodzenia 
w poruszaną tematykę. Wszystkie niezbędne atrybuty pracy znajdują się na 
miejscu i nauczyciel może w każdej chwili bez specjalnych przygotowań roz-
poczynać działania dydaktyczne.  

W tej części pracy z uczniem nie występuje element oceniania. Natomiast 
monitorowany jest poziom kompetencji uczniów, współpraca i sposób pełnienia 
ról. 

Praca indywidualna – Biuro Pracy Indywidualnej. Jest to forma orga-
nizacyjna, którą wdrażamy w drugim etapie edukacyjnym, czyli w klasach IV-
-VIII. Uczniowie pracują w grupach mieszanych wiekowo zgodnie z autorskim 
programem pracy. Nauka odbywa się indywidualnie lub w grupie uczniów, 
którzy dobierają się według własnych potrzeb i kryteriów (podejmują decyzję, 
czy potrzebują kogoś do pomocy lub do lepszej pracy). Zajęcia przeprowadzane 
są w klasach pracowniach lub innych miejscach szkoły. Uczniowie spotykają się 
tam z nauczycielem tutorem, sami też realizują tutoring rówieśniczy.  

Uczeń decyduje, czego i w jakim czasie będzie się uczył, wybierając dla 
siebie interdyscyplinarne zadanie ze specjalnie przygotowanego zestawu. De-
cyduje również o tym, z jakich źródeł będzie korzystał i w jakiej formie zapisze 
swoje rozwiązania. Może podejmować wielokrotne próby. Ważne jest, żeby na 
początku ułożył sobie plan pracy, a na koniec skonfrontował się z tym, czy plan 
pomagał mu, czy też przeszkadzał i czy wszystkie zaplanowane kroki były mu 
potrzebne w drodze do celu. Uczeń decyduje też, czy chce być oceniany. Sam 
więc ustala sobie wymagania i sam je ze sobą „rozlicza”.  

Podczas realizacji tej formy pracy kształtowane są kompetencje niezbęd-
ne do całościowego rozwoju i korzystne dla uczniów postawy. Doświadczają 
oni samodzielności poprzez podejmowanie decyzji, planowanie, uczenie się, 
poznawanie siebie. Kształtują odpowiedzialność, działając i angażując się w re-
alizację wybranych przez siebie zadań. Budują w sobie gotowość do pomocy 
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innym. Uczą się uczyć i robią to z zapałem. Doświadczają wyzwań na swój 
indywidualny sposób. 

W trakcie pracy uczeń, kiedy tylko tego potrzebuje, na bieżąco otrzymuje 
uwagę i wsparcie tutora. Ten indywidualny kontakt pozwala na poznanie moc-
nych stron oraz talentów ucznia i ma znaczący wpływ na kształtowanie u niego 
samooceny, stosunku do samego siebie i otaczającego świata. Szeroka znajomość 
ucznia przez nauczyciela daje możliwość doboru adekwatnych do potrzeb form 
wspierania jego rozwoju, pozwalając na skuteczną indywidualizację w procesie 
kształcenia i wychowania oraz uwzględnianie specyfiki funkcjonowania ludzi 
młodych. 

Praca z  mistrzem – lekcje. W  tej części organizacji pracy uczniowie 
i  nauczyciele pracują w  tradycyjnej formule szkoły, która prowadzi zajęcia 
z nauczycielem–mistrzem. Realizowane są treści przedmiotów szkolnych. Na-
stępuje sprawdzanie poziomu osiągnięć, opanowania przekazywanej wiedzy 
i umiejętności. Respektowane są zasady współpracy ucznia i mistrza oraz sza-
cunek dla wiedzy i autorytetów, ale i różnych punktów widzenia. Na przykład 
nauczyciele wraz z uczniami ustalają, jak sprawdzana będzie nabyta wiedza. 
Mogą wspólnie uzgodnić preferowane metody pracy, formy powtórek itp. 
W tej części organizacyjnej nauczyciel może wprowadzać wszelkie elementy 
pracy według uznania ich zasadności. Ustalenia z uczniami wynikają bardziej 
z partycypacyjnej kultury organizacji pracy niż z obligatoryjnego wymogu.

Stosowana różnorodność metod pracy odzwierciedla potrzeby i preferen-
cje zarówno uczniów, jak i nauczycieli – od podawczych, poprzez odwróconą 
lekcję, pracę z podręcznikiem, kartami pracy aż po uczniowskie prezentacje, 
aktywne formy pozyskiwania i prezentowania wiedzy. Ocenianie i udzielanie 
informacji zwrotnych odbywa się poprzez różne sposoby akceptowane i propo-
nowane przez nauczyciela, ucznia i rodzica. Zawsze w poszanowaniu godności 
i wzajemnym zaufaniu.

Praca z mistrzem jako kotwiczący element tradycyjnego modelu szkoły 
zwiększa poczucie bezpieczeństwa i  ułatwia ewolucyjny rozwój środowiska 
kształcenia. Zmiana realizowana w sposób ewolucyjny ma większe szanse powo-
dzenia. Zachowanie komponentu tradycyjnej „szkoły”, którą znają nauczyciele, 
rodzice (i władze), wspomaga tworzenie bezpiecznej przestrzeni do ekspery-
mentowania, doświadczania i wdrażania działań innowacyjnych w codziennej 
pracy. Dlatego też od wielu lat jesteśmy szkołą, która model działań opiera na 
dwutorowości – równoległych wątkach tradycyjnej szkoły i innowacyjności.



W
 K

R
ĘG

U
 N

O
W

YC
H

 ID
EI

11

Inna szkoła?! Nie musi być tak, jak zawsze było...

Realizacja misji i wizji szkoły

Misja i wizja. Przez wszystkie lata naszej drogi, najpierw w sposób nieświa-
domy, a później bardzo świadomy, zastanawialiśmy się nad czymś, co nikogo 
innego specjalnie nie interesowało: Co jest za horyzontem szkoły?, Co spotyka 
naszych uczniów poza nią, po wyjściu z naszego środowiska?, Co im będzie 
potrzebne?, Z czego tak naprawdę będą najczęściej korzystali?, Co sprawi, że 
poczują swoją moc? 

I  wiecie co? Z  tych rozmów nigdy nie wynikało, że najważniejsze jest 
dobre świadectwo czy też świetnie zdany egzamin! Zawsze mówiliśmy o kom-
petencjach, o zainteresowaniach, o mocnych stronach w działaniu człowieka 
w realnym życiu! O szczęściu, poczuciu humoru, otwartości i ciekawości świata, 
o realizowaniu małych i dużych przedsięwzięć. I choć do wiedzy i umiejętności 
szkolnych mamy duży szacunek, to jesteśmy przekonani, że to nie one zdecydują 
o tym, jakim ktoś stanie się człowiekiem. Dlatego postawiliśmy na kształtowanie 
kompetencji. Na poszukiwanie siebie w spokojnym, indywidualnym tempie. 
Na dawanie dziecku poczucia sprawstwa, wzmacnianie jego motywacji i wiary 
w to, że może „zawojować” świat. 

Przekonanie, że to kompetencje są sensem działania naszej szkoły jest 
odzwierciedlone w  jej misji i wizji. Obie dotyczą tego samego zagadnienia, 
a istota wizji polega na tym, że wciąż się zmieniamy, realizując misję stosownie 
do naszych aktualnych możliwości i potrzeb. 

Misja naszej szkoły: Dajemy moc sprawczą naszym uczniom, kształtując 
ich kompetencje. 

Wizja naszej szkoły: Jesteśmy szkołą kompetencji. 
Misja i wizja szkoły określają cel naszego działania. Dzięki temu, że 

są proste i  tak samo rozumiane przez wszystkich, możemy je skutecznie 
i  konsekwentnie realizować. Wystarczy, że o nich rozmawiamy i, podej-
mując kolejne wyzwania, za każdym razem stawiamy sobie pytania: Jakie 
kompetencje w ten sposób kształtujemy?, Jakie metody czy formy pracy 
będą temu sprzyjały?, Jaki rodzaj zadań do kształtowania tej konkretnej 
kompetencji będzie się najlepiej nadawał?, W jakich formułach organizacyj-
nych będziemy najbardziej skuteczni? Dzięki nastawieniu na kompetencje 
sami również rozwijaliśmy się i uczyliśmy bycia nauczycielami na nowo. 
Nie przesadzę, pisząc, że od początku naszej podróży wydeptujemy ścieżki 
nowatorstwa pedagogicznego. 
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Katalog i mapa kompetencji
List zestawiających kompetencje istotne dla sprawnego funkcjonowania 

we współczesnym i przyszłym świecie jest wiele. Liczą one od kilku do nawet 
kilkudziesięciu pozycji i różnią się zakresem zależnie od tytułowych kategorii: 
kompetencje XXI wieku, kompetencje potrzebne do wykonywania zawodów 
przyszłości, kompetencje proinnowacyjne, kompetencje potrzebne do funk-
cjonowania w społeczeństwie informacyjnym czy cyfrowym itd. Wytypowanie 
tych najważniejszych do kształtowania w obecnej szkole nie jest wcale zadaniem 
łatwym. 

Opracowując nasz własny katalog, myśleliśmy o takich kompetencjach, 
które potrzebne będą zawsze. Zastanawialiśmy się, jak przygotowywać młodych 
ludzi do jak najlepszego poradzenia sobie w kolejnych etapach ich życia. Ana-
lizując potrzeby i możliwości dziecka w poszczególnych stadiach jego rozwoju, 
ustaliliśmy odpowiednią kolejność kształtowania kompetencji: 

1. Inteligencja emocjonalna.
2. Zainteresowania.
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3. Uczenie się.
4. Współpraca.
5. Międzydyscyplinarność.
6. Orientacja na osiągnięcia i przyszłość.
7. Inicjatywność i generowanie pomysłów.
8. Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
9. Technologie informacyjne i poruszanie się w mediach społecznościowych.

Oczywiście nie oznacza to, że kompetencje te kształtujemy kolejno, 
jedną po drugiej. Wyznaczone przez nas ogólne kategorie kompetencji, które 
są w  istocie wiązkami kompetencji bardziej szczegółowych, kształtowane są 
u dzieci w każdym wieku, tyle że w różnym nasileniu i z naciskiem na różne 
ich składowe. 

Na pierwszą na liście inteligencję emocjonalną kładziemy szczególny nacisk 
w przedszkolu i klasach I-III. Wtedy też tworzymy podwaliny pod rozwój zain-
teresowań, stwarzając różnorodne sytuacje, w których dziecko zaczyna poznawać 
siebie. Wielość doświadczeń pozwala mu na zorientowanie się, co lubi, a czego 
nie lubi i co w związku z tym woli robić. Ma też przestrzeń na komunikowanie 
swoich preferencji. Rolą nauczyciela jest baczne obserwowanie tego procesu, 
zdobywanie wiedzy o każdym dziecku i podążanie za jego zainteresowaniami.

Jak definiujemy wymienione kompetencje? Oto kilka przykładów.
Inteligencja emocjonalna. Badania pokazują, że wysoka inteligencja 

emocjonalna jest równie ważna dla sukcesu życiowego, co przymioty intelektu. 
Sprzyja ona wysokiej efektywności działań i poczuciu szczęścia. Uczeń z roz-
winiętą inteligencją emocjonalną umie rozpoznawać i nazywać swoje emocje 
i  emocje innych. Dzięki temu łatwiej nawiązuje kontakty, komunikuje się, 
rozwiązuje konflikty i rozładowuje napięcie. Jest wrażliwy na otoczenie i innych, 
potrafi współodczuwać, ale jest asertywny. Umie obserwować środowisko, jest 
refleksyjny. Jest świadomy swoich słabych i mocnych stron. Posiada możliwości 
samokontroli – wyboru swoich reakcji i wpływania na własny stan emocjonalny. 
W razie konieczności potrafi i wie, do kogo zwrócić się o pomoc. 

Współpraca. Doświadczanie współpracy pokazuje uczniom, że połączenie 
zasobów i umiejętności różnych ludzi prowadzi do uzyskania lepszych efektów 
pracy. Uczy ich, jak osiągać synergię. Umiejętność wspólnego pokonywania 
przeszkód, rozwiązywania problemów i dążenia do uzgodnionych celów po-
trzebna jest w życiu i w pracy. Współpracując, uczeń opanowuje umiejętność 
pełnienia rozmaitych ról w zespole, zarządzania sobą i grupą. Ośmiela się w po-
dejmowaniu inicjatyw. Uczy się odwagi i stawiania czoła wyzwaniom. Kształtuje 
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zdolność do podejmowania ryzyka i akceptowania porażek. Uczy się zarządzania 
różnymi procesami, otwartości na zmiany i wywierania wpływu społecznego.

Inicjatywność i  generowanie pomysłów. Rozwijanie inicjatywności 
i generowania pomysłów służy temu, aby uczeń nabył umiejętność przekształ-
cenia pomysłu w czyn. By chciał i umiał planować, organizować, analizować 
i wdrażać pomysły, projekty w życie. Uczeń nabiera pewności siebie i odwagi do 
stosowania niestandardowych rozwiązań i realizowania wyzwań nawet wbrew 
powszechnej opinii. Staje się gotowy do brania na siebie odpowiedzialności 
za ich podejmowanie I choć do wiedzy i umiejętności szkolnych mamy duży 
szacunek, to jesteśmy przekonani, że to nie one zdecydują o tym, jakim ktoś 
stanie się człowiekiem. Dlatego postawiliśmy na kształtowanie kompetencji. 
decyzji, terminowość i zarządzanie ryzykiem. W przypadku niepowodzeń po-
dejmuje kolejne próby. Ocenia własną pracę, jest refleksyjny, krytyczny, szuka 
udoskonaleń. Posiada inicjatywę i jest przedsiębiorczy.

Na podstawie naszego katalogu stworzyliśmy mapę kompetencji, która 
opisuje ich kształtowanie z uwzględnieniem kompetencji składowych oraz wy-
znacza czas pracy nad nimi na poszczególnych etapach kształcenia. Przykładowo 
zainteresowania kształtowane są w pierwszym etapie kształcenia przez siedem 
godzin tygodniowo, a w drugim, od IV klasy, przez dwie godziny. Na początku 
skupiamy się na tym, żeby uczeń aktywnie uczestniczył w zajęciach. Zapraszamy 
go do podejmowania aktywności, np. teatralnej lub kulinarnej, i pokazujemy, 
jakie nowe umiejętności może dzięki temu zdobyć. Zachęcamy też do tego, 
żeby umiał zainteresować innych tym, co w danej chwili robi. W kolejnym 
kroku pozwalamy na poszukiwanie nowych możliwości i bawienie się tym, co 
robimy. Prowokujemy do stawiania pytań oraz poszukiwania nowych rozwią-
zań. Akceptujemy też decyzję odmowy uczestnictwa ucznia w danym zajęciu. 
Na następnym etapie uczeń ma okazję do eksperymentowania, doświadczania 
i weryfikowania własnych umiejętności. Może rozwijać rozpoznane talenty lub 
zaspokajać swoją ciekawość. Pracujemy również nad tym, żeby uczeń działał 

Choć do wiedzy i umiejętności szkolnych mamy 
duży szacunek, to jesteśmy przekonani, że to nie one 
zdecydują o tym, jakim ktoś stanie się człowiekiem. 
Dlatego postawiliśmy na kształtowanie kompetencji.
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w  zgodzie z  motywacją wewnętrzną, a  nie w oczekiwaniu na zewnętrzną 
gratyfikację; zainteresowania i posiadane hobby nie przynoszą bezpośrednich 
„profitów”. Uczeń nie działa dla nagrody.

Współpraca jest obecna we wszystkich klasach przez minimum sześć 
godzin tygodniowo. Na początku skupiamy się na rozwiązywaniu problemów 
w sposób twórczy oraz braniu odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne 
i członków grupy. Duża liczba godzin przewidzianych na współpracę powoduje, 
że w uczniach rodzi się akceptacja dla tej sytuacji, poczucie przynależności do 
zespołu oraz świadomość zadań wynikających z podejmowanych ról i grupowej 
kooperacji. Nasi podopieczni uczą się też akceptowania pomysłów innych oraz 
osiągania kompromisu i synergii w działaniu. Na kolejnych etapach pojawia 
się odpowiedzialność za jakość działania własnego i grupy oraz jego wynik, 
a także elementy liderowania, zwłaszcza udzielanie wsparcia i motywowanie 
członków zespołu. 

Aby zgodnie z tymi założeniami kształtować kompetencje naszych uczniów, 
do planu pracy szkoły wraz z typowymi zajęciami szkolnymi zostały (stopnio-
wo) włączone: 

1. w pracowniach tematycznych: zajęcia „Edukacja w działaniu” – klasy I-III 
(pracownia kuchenna, teatralna i podróży), zajęcia „Stół mądrości” – klasy 
IV-VIII (pracownia humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza) oraz zajęcia 
artystyczne (pracownia czerpania papieru, witrażu, filcu i ceramiki); 

2. w  ramach tzw. LAB-ów kompetencyjnych, realizowanych poprzez pracę 
projektową po dwie godziny w tygodniu w klasach IV–VIII, zajęcia: „Biuro 
Pracy Indywidualnej”, „Pracownia uczenia się”, „Wyzwania i zadania”, „Ma-
tematyka w działaniu”, „Escape room”, „Wynalazki i eksperymenty”, „Moja 
mała ojczyzna”, „Szkoła z mocą”, „Świat artystyczny”, „Reporterskim okiem”.
Ponadto w planie pracy przedszkola mamy zajęcia „Rozwijanie swobod-

nej twórczości i poczucia sprawstwa”, a jednocześnie i w szkole, i w przed-
szkolu prowadzimy program „Dobrze być (z) sobą”, obejmujący aktywną 
35-minutową przerwę (w szkole) oraz zajęcia z uważności, relaksacji, medy-
tacji, sensoplastyki (przedszkole, klasy I–III, a później w grupach warsztato-
wych), bycie w kręgu (przedłużona godzina wychowawcza w klasach IV–VIII) 
i kształtowanie kreatywności na zajęciach dodatkowych. W tabeli znajduje 
się zestawienie wszystkich tych zajęć ze wskazaniem, jakie kompetencje są 
w ich trakcie kształtowane.
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Pracownie tematyczne

Edukacja w działa-
niu – kuchnia X X X X

Edukacja w działa-
niu – podróże X X X X X

Edukacja w działa-
niu – teatr X X X X X X

Stół mądrości – gra-
ty i antykwariaty X X X X X X

Stół mądrości – lab 
doświadczania X X X X

Ceramika X X X X X
Witraż X X X X X
Papier X X X X
Filc X X X X
Teatr X X X X X
Robotyka i progra-
mowanie X X X X X

LAB-y kompetencyjne

Moja mała ojczyzna X X X X
Pracownia uczenia 
się X X X X X

Wyzwania i zadania X X X X
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Wynalazki i ekspe-
rymenty X X X X

Biuro Pracy Indywi-
dualnej X X X X X X

Matematyka w 
działaniu X X X X

Świat artystyczny X X X X
Szkoła z mocą X X X
Reporterskim okiem X X X X
Escape room X X X X
Dobrostan

Program „Dobrze 
być (z) sobą” X X X X

Aktywna Przerwa X X X
Kształtowanie kre-
atywności X X X

Minimalna liczba godzin kl. I-VIII

431 936 738 1512 576 504 1224 792 432

Plan organizacji zajęć (plan lekcji)

Organizacja pracy szkoły wynika z przyjętych założeń, takich jak: plan zajęć 
lekcyjnych uczniów i nauczycieli, plan zajęć dodatkowych, wycieczek i imprez 
– i musi być osadzony w rzeczywistości szkolnej pod względem logistycznym. 

W Radowie Małym mamy pięć oddziałów przedszkolnych, sześć etapu 
pierwszego i dziesięć etapu drugiego. Przedszkole dysponuje pięcioma salami, 
pierwszy etap edukacyjny – czterema, drugi – dziesięcioma. Jest też biblioteka, 
hala sportowa, świetlica. 

Zajęcia w pracowniach tematycznych, LAB-ach kompetencyjnych i Biurze 
Pracy Indywidualnej odbywają się w grupach mieszanych wiekowo. W przy-
padku pracy z mistrzem (tradycyjnych lekcji), zajęcia na matematyce, językach 
obcych, informatyce i wychowaniu fizycznym odbywają się z podziałem na 
grupy. Prowadzimy również zajęcia indywidualne na terenie szkoły i w domach 
dzieci, tak jak wynika to z orzeczeń i opinii poradni pedagogiczno-psychologicz-
nych. Mamy dużo godzin specjalistycznych: logopedycznych, terapeutycznych 
(wynikających z terapii pedagogicznej, sensorycznej, socjoterapeutycznej, reha-
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bilitacyjnej) oraz zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań. Miejsc do realizacji 
tych wszystkich zadań jest mniej niż potrzeb, w związku z tym sale lekcyjne 
pełnią również rolę klas pracowni do działań warsztatowych, projektowych 
i indywidualnych. 

Uwzględniając powyższe uwarunkowania i potrzeby, nasz plan organizacji 
zajęć zapewnia także możliwość równoczesnej pracy kilku nauczycieli z jedną 
grupą uczniów oraz bierze pod uwagę wymóg bezpiecznego i  swobodnego 
przemieszczania się uczniów po szkole w  celu pozyskiwania wiedzy, pracy 
w pracowniach i realizacji projektów. 

Aby sprostać wszystkim zadaniom, w szkole funkcjonują trzy „plany 
lekcji”, które są nakładane jeden na drugi, w  konsekwencji tworząc 
spójną całość.

Pierwszy – podstawowy plan lekcji – dokument wymagany przez przepisy 
prawa i najlepiej rozumiany przez wszystkich (plan dla służb kontroli i nad-
zoru), jest opisem, który uwzględnia zajęcia wynikające z  ramowego planu 
nauczania: tradycyjne przedmioty – jak matematyka, język polski czy wf – klasy, 
przydzielone sale lekcyjne i nauczycieli. Jest to klasyczny plan, zgodny ze znaną 
i sprawdzoną organizacją życia szkoły. 

Uczniowie uczą się na dwie zmiany, w ciągu a i b. Lekcje zaczynają się 
o 7.50 i 10.25, kończą o 15.00, czasem o 15.50. Druga zmiana dotyczy przede 
wszystkim uczniów klas młodszych I-IV. Każdego dnia, oprócz krótkich przerw 
w szkole, obowiązuje jedna długa 35-minutowa przerwa, zwana aktywną. 

Drugi plan – plan form organizacyjnych – pokazuje, w  jakim cza-
sie realizowane są zajęcia w  formie warsztatowej, indywidualnej, w  gru-
pach mieszanych wiekowo. Nakładając plan pierwszy na drugi, ucznio-
wie i  nauczyciele widzą, że np. klasy I-III we wtorki, środy i  czwartki 
na piątej i  szóstej lekcji pracują w  grupach mieszanych wiekowo w  pra-
cowni teatralnej, kuchennej i  podróży z  dwoma nauczycielami. A  klasy  
IV-VI we wtorki i czwartki na pierwszych trzech lekcjach w pracowniach hu-
manistycznej i matematyczno-przyrodniczej w grupach mieszanych wiekowo 
pracują z dwoma, trzema nauczycielami równocześnie. We środy zaś na czwartej 
i piątej lekcji wszyscy uczniowie z kl. IV-VIII mają LAB kompetencyjny, co 
nie wynika z ich ramowego planu zajęć, gdyż należy on do zajęć dodatkowych, 
obowiązkowych dla wszystkich.

Trzeci plan to plan wsparcia i realizacji pomocy specjalistycznej – pokazuje 
realizację programu „Dobrze być (z) sobą”, zajęcia prowadzone przez specjali-
stów i pozostałych nauczycieli. Na przykład w poniedziałek pierwsza „godzina” 
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lekcyjna trwa 25 min i zaczyna się nie o 7.50, tylko o 8.15. W tym czasie klasy 
I-III idą na salę sportową i mają wspólne spotkanie i powitanie tygodnia, a kla-
sy IV-VIII zaczynają przedłużoną godzinę wychowawczą, spotkanie w kręgu. 
W tym planie mamy rozpisane w minutach wejścia specjalistów do przedszkola 
i młodszych dzieci szkolnych na zajęcia z uważności, relaksacji, masażyków czy 
medytacji. Uwzględnia on szczegółowo aktywną przerwę i  przeprowadzane 
podczas niej warsztaty, np. z radzenia sobie ze stresem lub socjoterapeutyczne. 
Pokazuje też zajęcia z artoterapii, sensoplastyki itp.

Po nałożeniu na siebie trzech planów widać, jak szkoła realizuje poszczególne 
zadania. Z łatwością można dostrzec czas lekcyjny, projektowy, indywidualny czy 
warsztatowy. Układanie potrójnego planu stanowi prawdziwe logistyczne puzzle. 
Dyrektor musi też zwracać szczególną uwagę na kwestie związane ze zgodnością 
rozwiązań z prawem oświatowym, w tym rozporządzeniami dotyczącymi po-
mocy i wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli, a jednocześnie uwzględniać 
uwarunkowania i możliwości – lokalowe, personalne i środowiskowe. 

Stworzenie założeń i opracowywanie takiego nieortodoksyjnego planu jest 
możliwe pod warunkiem przełamania schematów myślowych i „oderwania” się 
od utartych sposobów funkcjonowania szkoły. Jego realizacja jest w dużej mie-
rze kwestią przyzwyczajenia, choć wdrażanie wymaga uważności i dogłębnego 
zrozumienia zadań, jakie przed sobą postawiliśmy. W tej formule organizacji 
pracy potrzebna jest elastyczność i  chęć współpracy w  celu dopracowania 
i uszczegółowienia wszystkich oczekiwań i możliwości. 

W rezultacie działań planistycznych powstaje plan adekwatny do potrzeb, 
który stwarza dużo bezpiecznej przestrzeni do pracy i umożliwia kształtowanie 
kompetencji nie w sposób akcyjny, ale systematyczny i metodyczny, każdego dnia. 
Ustanowione zostają możliwości i ramy organizacyjne, zapewniona odpowiednia 
przestrzeń i środki, dzięki którym nauczyciele i uczniowie robią dokładnie to, 
czego się od nich oczekuje, realizując przyjętą misję szkoły. Nasz plan jako jej 
emanacja dodaje wszystkim odwagi do działania w uzgodnionym kierunku. 

Czy jest jakiś przepis na budowanie szkoły na nowo? Czy możemy zmiany 
zaprojektować i realizować, postępując ściśle według wymyślonego przez kogoś 
planu, procedury, zasad? Oczywiście możemy, tylko czy się to „opłaci”? Czasem 
tak, a czasem nie ...

W moim przekonaniu, które wynika z prawie dwudziestoletniego doświad-
czenia prowadzenia przez zmiany szkół i przedszkoli, nie warto „na sztywno” 
wdrażać gotowych schematów bez ich adaptacji do konkretnego przypadku. 
Powinno się je wypełnić własną treścią. Każda placówka jest inna, a zmiana 
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musi być zgodna z jej charakterystyką. Bez zastosowania filtra w postaci pytań 
o sens, potrzebę i cele zmiany nasza praca może okazać się niecelowa i niesku-
teczna. Może nas i jej adresatów znużyć. Doprowadzić do wypalenia i frustracji, 
odbierając ochotę do podejmowania dalszych prób.

Z drugiej strony to samo doświadczenie w zarządzaniu zmianą w szkole 
i przedszkolu pozwoliło mi na wypracowanie modelu działania, według którego 
prowadzę zespół przez zmianę do nowych rozwiązań. Model ten zatem wskazuje 
na prawidłowości – co jest ważne dla powodzenia zmiany, o czym nie można 
zapomnieć, jaka kolejność kroków się sprawdza – ale jego celem jest wciąż 
wypracowanie indywidualnych, autorskich rozwiązań.

Znając przypadki wielu szkół, w których próbowano wprowadzać jakościo-
we zmiany, wiem, ile pułapek czyha na tej drodze i jak ważne jest inteligentne, 
umiejętne podejście do ich przygotowania i zarządzania procesem ich wdrożenia. 
Jako wielokrotny lider zmiany w szkole mam świadomość tego, że wymaga ona 
czasu, energii i solidnej pracy, ale przede wszystkim uczenia się samej zmiany 
poprzez własne doświadczenia i  refleksję. Niemniej wsparcie się na modelu 
działania wynikającym z czyichś – w tym wypadku naszych – rzeczywistych 
sukcesów i porażek może okazać się ułatwieniem. Do czego zapraszam!

 Ewa Radanowicz jest Dyrektorką Szkoły Podstawowej 
w Radowie Małym, zarządzanej wg autorskiego programu; 
w 2016 r. szkoła została członkiem międzynarodowej sieci Ashoka 
Changemaker Schools. Nieustannie poszukuje najlepszych 
rozwiązań organizacyjnych i kierowniczych, które można 
zastosować w sferze edukacji. Ekspert ds. przestrzeni edukacyjnej, 
zmiany i innowacji w projektach polskich i międzynarodowych. 
Członek Rady Programowej projektu „Szkoła dla Innowatora”, 
należy do społeczności The Global Change Leader Ashoka. 
Inicjatorka Ogólnopolskiego, oddolnego ruchu Wiosna 
Edukacji. Autorka książki „W szkole wcale nie chodzi o szkołę”, 
współautorka poradnika „Zmiany, innowacje i eksperymenty” dla 
ORE Warszawa.
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Magdalena Leżucha 

Rola nauczyciela  
w kształtowaniu potencjału 
twórczego uczniów
Twórczy człowiek, twórczy nauczyciel

Współcześnie kreatywność pojmowana jest jako siła dynamizująca życie 
ludzi w niemal każdej dziedzinie. Jest traktowana jako dobro ogólnospołecz-
ne, które należy cenić, wspierać i rozwijać1. Jak trafnie zauważył Eric Weiner, 
„musimy zacząć myśleć o kreatywności nie jako o genetycznym, przyrodzonym 
darze, lecz jako o czymś, co się zyskuje - ciężką pracą, owszem, ale również dzięki 
uważnemu kultywowaniu sprzyjających warunków. Musimy zacząć myśleć o kre-
atywności nie jako o prywatnej przyjemności, lecz jako o dobru publicznym”2. 
Tak pojmowana twórczość nie jest już cechą jednostek wybitnych, elitarnych, 
ale ma charakter egalitarny (nie dotyczy tylko i wyłącznie artystów i działalności 
boskiej) - dotyczy ogółu społeczeństwa - może być rozwijana w trakcie edukacji 
zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Jednocześnie należy zaznaczyć, że twór-
czość nie jest cechą ogółu społeczeństwa, zdarzają się również takie jednostki, 
które posiadają ten talent „głęboko” ukryty, należy go z nich wydobyć i rozwijać. 
Niektórzy są wręcz nieświadomi, że dysponują potencjałem twórczym.

Pojęcie twórczości, mimo że powszechnie używane, trudno jest zdefi-
niować3. Wynika to między innymi z  faktu, że jest to pojęcie wieloznaczne 
i niezbyt dobrze funkcjonuje jako termin naukowy. Precyzyjne definiowanie 
tego terminu podyktowane jest jego etymologią. Na przykład Władysław 
Tatarkiewicz mianem twórczości określa działalność Boga, działalność artysty 
i działalność człowieka dążącego do wprowadzania nowości4. Według Elizabeth 
1 K.J. Szmidt, ABC kreatywności. Kontynuacje, Warszawa 2019, s. 10.
2 E. Weiner, Genialni. W pogoni za tajemnicą geniuszu, Warszawa 2016, s. 383.
3 M. Szymański, Twórczość i style poznawcze uczniów, Warszawa 1987.
4 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycia 

estetyczne, Wrocław 1982.
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Hurlock „twórczość to zdolność do pewnego rodzaju kompozycji, wytworów, 
pomysłów, które są w zasadzie  nowe lub nowatorskie i nie były znane osobie 
wytwarzającej. Może być to aktywność wyobraźni lub myślowa synteza, któ-
rych produkt nie jest tylko podsumowaniem. Może ona obejmować tworzenie 
nowych modeli i łączenie informacji pochodzących z poprzednich doświadczeń 
oraz przeniesienia dawnych relacji do nowych sytuacji i wprowadzenie do nich 
pewnych zmiennych. Twórczość musi być celowa lub ukierunkowana na cel, 
a nie może być to jałowe fantazjowanie – chociaż nie musi mieć bezpośredniego 
zastosowania albo też być doskonałym i dokończonym wytworem. Może także 
przybierać formę wytworu artystycznego, literackiego lub naukowego, albo 
mieć charakter proceduralny lub metodologiczny”5. 

Twórczy człowiek nie tylko nie boi się zmian, można wręcz powiedzieć, 
że ich pożąda. Nie będzie twierdził, że coś nie jest możliwe do wykonania, nie 
opiera się również na założeniu, że nie warto szukać nowych rozwiązań, jeśli 
istniejące dobrze funkcjonują. Twórczy człowiek jest otwarty, co ułatwia mu 
asymilowanie nowych doświadczeń, nie ma jednego gotowego rozwiązania, 
będzie raczej poszukiwał, eksperymentował, eksplorował, aż znajdzie satysfak-
cjonujące go rozwiązanie. Jak słusznie zauważył Howard Gardner: „Generalnie, 
bez kreatywności nie byłoby świata”6. 

Twórczość może być rozważana wielowymiarowo. Szczególnie trafnie do 
kreatywności podchodzi K.J. Szmidt, który definiuje ją jako:
•	 nazwę cech charakteru (postawy) człowieka, który generuje, wytwarza nowe, 

wartościowe pomysły, rozwiązania, tworzy nowe idee. Wówczas można mówić 
o kreatorze - człowieku twórczym;

•	 ogólną właściwość człowieka, która może przejawiać się różnie w odmiennych 
dziedzinach. Sednem kreatywności jest pomysłowość, przez psychologów 
określana jako „ideacja”7 (rys. 1)8. 
Twórcza ideacja zdaniem K.J. Szmidta to w szczególności:

•	 działalność lub postawa człowieka twórczego rozumiana personalnie. Kreatyw-
ność nie jest traktowana jako wstęp do twórczości czy też inicjacja twórczości. 
Twórczość jest zatem istotą, rdzeniem kreatywności. Nie ma kreatywności 
bez twórczości9;

5 E. Hurlock, Rozwój dziecka, Warszawa 1985.
6 H. Gardner, Pięć umysłów przyszłości, Warszawa 2009, s. 82.
7 Ideacja – zdolność wymyślania wielu pomysłów rozwiązania problemów otwartych, która 

u  człowieka twórczego może przejawiać się na wysokim poziomie w  wielu dziedzinach 
aktywności.

8 K.J. Szmidt, op. cit. (ABC kreatywności. Kontynuacje), s. 143–144.
9 K.J. Szmidt, ABC kreatywności, Warszawa 2010, s. 8-11.
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•	 aktywność, która przynosi pozytywne wartości dla samego twórcy, otoczenia, 
społeczeństwa, ludzkości.

Nauczyciele są bezpośrednio zaangażowani w realizację zadań edukacyj-
nych w szkole i najbliżej współpracują z uczniami. Głównym zadaniem i ich 
powinnością w  omawianym obszarze jest pomoc w  tworzeniu, rozumiana 
jako planowe, systematyczne oddziaływanie wychowawcze, inspirujące roz-
wój twórczości uczniów poprzez planowanie, aktywizowanie oraz wyrabianie 
postawy twórczej. 

Działania twórczych nauczycieli służą rozwijaniu potencjału uczniów, 
ustawiczne trzymanie się konwencjonalnych, rutynowych czynności, dobrze 
znanych lecz mało oryginalnych, może doprowadzić do „zwiędnięcia duszy” 
i „śmierci” twórczej uczniów. Prawdziwy nauczyciel, według H. Hessego, to 
taki pedagog, który aktywuje do wysiłku podejmowanego z radością; człowiek 
wyzwalający zachwyt, poczucie wdzięczności, wprowadzający na „wyższy po-
ziom funkcjonowania”, akceptujący specyficzne cechy osobowości i pojedyńcze 
zachowania ucznia10.

Pobudzanie kreatywności uczniów to proces składający się z zespołu po-
czynań zmierzających do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań odnoszących 
się do programu nauczania oraz metod i sposobów organizacji pracy w szkole. 
Dobierając koncepcje metodyczne, twórczy nauczyciel kieruje się celami, jakie 
10 J.M. Łukasik, Rozwój osobisty nauczyciela– nieobecna kategoria, „Ruch Pedagogiczny” 2018, 

nr 2, s. 30.

Rysunek 1. Twórcza ideacja jako rdzeń twórczości, postawy twórczej i kreatywności. 
Źr.: K.J. Szmidt, ABC kreatywności. Kontynuacje, Wyd. Difin, Warszawa 2019, s. 144.

Rola nauczyciela w kształtowaniu potencjału twórczego uczniów...
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chce realizować, treściami, które opracowuje z uczniami, umiejętnościami me-
todycznymi, jakie nabył, a zwłaszcza możliwościami i potrzebami uczniów oraz 
środowiska. Rola planisty i koordynatora działań nie jest łatwa, ale korzystna 
dla obu stron – nauczyciela i ucznia. Nauczyciel, sterując twórczą i odkrywczą 
działalnością wychowanków, sam musi się nieustannie rozwijać w kierunku 
twórczym. Ważna jest więc rola zespołu zarządzającego szkołą, którego powin-
nością jest stymulowanie twórczości grona pedagogicznego.

Według R. Fishera nauczyciele wspierający twórczość uczniów w sposób 
wzorcowy charakteryzują się następującymi cechami i zachowaniami:
•	 powstrzymują się od osądzania,
•	 aktywnie słuchają uczniów,
•	 oczekują dobrych wyników,
•	 wykazują prawdziwe zainteresowanie twórczością uczniów,
•	 zachęcają do eksperymentów,
•	 akceptują specyficzne cechy i zachowania uczniów,
•	 szanują decyzje podjęte przez uczniów,
•	 podążają za tokiem rozumowania uczniów,
•	 dzielą z uczniami ryzyko poznawcze,
•	 dzielą zainteresowania wychowanków,
•	 tolerują błędy, widząc w nich szansę nauczenia się,
•	 wykorzystują głównie pytania otwarte,
•	 cenią twórcze pomysły,
•	 zapewniają odpowiednią ilość czasu na przygotowanie i inkubację pomy-

słów,
•	 zachęcają do gier i zabaw11.

Wymienione cechy kształtują pewien idealny wzorzec nauczyciela twór-
czości, do którego można porównywać innych praktyków edukacji twórczej. 
Oczywiście nauczycieli pracujących w szkołach nie musi charakteryzować cały 
katalog wymienionych cech. Istotne jest, aby posiadali większość z nich, wów-
czas ich działania będą stymulować uczniów do twórczych zachowań. Cechy 
kreatywnego nauczyciela przedstawia rysunek 2. 

Twórczość nauczyciela pojawia się w momencie zetknięcia z sytuacjami, 
w których nie sprawdzają się rutynowe sposoby działania, gdy musi zastosować 
nowe sposoby rozwiązania problemu. To dzieło całej osobowości: umysłu i mo-
tywacji, czyli postawy twórczej. Tworzenie dokonuje się wtedy, gdy człowiek 
sam stanowi o płaszczyźnie swojej aktywności.
11 R. Fisher, Uczymy jak myśleć, Warszawa 1999, s. 51.

Magdalena Leżucha



Z W
A

R
SZTA

T
U

 BA
D

A
W

C
ZEG

O
 · IN

N
O

W
A

C
JE

25

Własną twórczość nauczyciele mogą doskonalić na dwa sposoby:
•	 indywidualnie, podejmując zadania twórcze oraz pogłębiając swoją wiedzę 

i sprawności w tym zakresie. Jest to tzw. samokształcenie do twórczości;
•	 zespołowo, uczestnicząc w  różnych grupach rozwojowych, treningowych, 

psychoedukacyjnych, a także w amatorskich zespołach twórczych. Jest to tzw. 
psychoedukacja twórcza12.
Nauczyciele, podobnie jak uczniowie, uczą się kreatywności między 

innymi poprzez treningi inwencji twórczej, nazywane inaczej treninga-
mi twórczego rozwiązywania problemów. Są to zazwyczaj grupowe formy 
ćwiczeń, w  trakcie których poprawie podlegają określone umiejętności 
twórczego myślenia i  działania. Podobne treningi wykorzystują nauczyciele 
w stosunku do uczniów zdolnych, celem rozwijania ich aktywności twórczej.

Treningi twórczości nauczycieli dzielą się na ogólne i  specjalistyczne. 
Ogólne rozwijają indywidualne i grupowe kompetencje psychologiczne, zaś 
specjalistyczne pomagają nauczycielom rozwiązywać rzeczywiste problemy przy 
użyciu metod heurystycznych13.

Nauczyciel – kreator, dążąc do samorozwoju, ustawicznie kształci się, do-
skonali zawodowo, zdobywa nowe umiejętności, które później wykorzystuje 
do aktywowania zdolności twórczych swoich uczniów. Aby stał się przewodni-
kiem, drogowskazem dla twórczych uczniów, muszą zostać podjęte przez kadrę 
zarządzającą szkołą rozwiązania, wspierające go w tych działaniach.
12 K.J. Szmidt, op. cit. (ABC kreatywności), s. 191–192.
13 Ibidem, s. 198.

Rysunek 2. Cechy kreatywnego nauczyciela, który wpływa twórczo na swoich uczniów. 
Źr.: opracowanie własne na podstawie A. Cudowska, Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji,  

Wyd. Trans Humana, Białystok 2004, s. 95.

Rola nauczyciela w kształtowaniu potencjału twórczego uczniów...
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Twórczość uczniów

Analizując wpływ twórczych nauczycieli na kreatywność ich podopiecz-
nych, należy dokonać rozróżnienia dwóch pojęć: twórcze nauczanie (kreatyw-
ność) i nauczanie do twórczości14.

Twórcze nauczanie to taki sposób podejścia dydaktycznego nauczyciela, 
który zaciekawia a nie zniechęca, inspiruje do uczenia się i poznawania wciąż 
nowych rzeczy. Czyni proces uczenia się bardziej interesującym i  efektyw-
niejszym. Twórcze nauczanie to również modyfikowanie materiałów, metod 
i sposobów nauczania, tak aby pobudzały uczniowską motywację do nauki. 
Twórcze nauczanie jest – jak zauważył A. Nalaskowski – „trudnym i żmud-
nym torem przeszkód”15. Z kolei nauczanie do twórczości to takie działanie 
nauczyciela, które pozwala uczniowi na pracę nad samym sobą, zachęca do 
eksploracji i  zastosowania twórczych, innowacyjnych rozwiązań. Nauczanie 
twórczości wyzwala również twórcze nauczanie, ponieważ, pobudzając 
twórczość uczniów, nauczyciel angażuje własne umiejętności twórcze16. Nie 
można nauczać twórczości bez stosowania nowych metod, bez opracowania 
nowych i innowacyjnych form oraz środków dydaktycznych.

Nauczanie do twórczości odbywa się w trzech etapach (rys. 3):
1. Ośmielanie do twórczości. Na tym etapie rolą nauczyciela jest uświa-

domienie uczniom, że potrafią wymyślić coś nowego lub coś ciekawego 
stworzyć. Do takiej aktywności niezbędna jest wiara ucznia we własne 
możliwości, umiejętność działania, niekiedy pod tzw. prąd, niezależnie 
od niepochlebnych, deprymujących opinii, chęć podejmowania ryzyka, 
uparte dążenie do zamierzonego celu.

2. Pomoc w rozpoznawaniu zdolności twórczych. Na tym etapie zadaniem 
nauczyciela jest zachęcanie uczniów do szukania własnych mocnych stron. 
Dzięki temu uczniowie eksplorują siebie, poznają swoje pozytywne cechy, 
zmieniają nastawienie do samych siebie.

3. Wspieranie twórczości uczniów. Na tym etapie nauczyciel, godząc się 
na różnego rodzaju eksperymenty i działania, rozwija uzdolnienia swoich 
wychowanków. Dzięki tym zabiegom uczniowie stają się bardziej otwarci 
na nowości, zadowoleni ze swoich osiągnięć17.

14 K.J. Szmidt, Pedagogika twórczości, Gdańsk 2007, s. 20–23.
15 A. Nalaskowski, Edukacja i twórczość – refleksja na przełomie wieków [w:] Pedagogika w pokoju 

nauczycielskim, K. Kruszewski (red.), Warszawa 2000, s. 108.
16 Ibidem, s. 21.
17 Ibidem, s. 22.
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.

Współcześnie panuje pogląd, że szkoła zabija kreatywność uczniów, tłamsi 
ich naturalne skłonności do twórczej aktywności. Tej tezie przeciwstawia się 
C. Freinet, który uważa, że uczeń, jeśli jest właściwie inspirowany przez śro-
dowisko szkolne, sam może stać się twórcą18 i na odwrót – nieodpowiednio 
inspirowany, twórczo gaśnie. Zatem uczeń musi mieć obok siebie kogoś, kto 
stworzy mu dogodne warunki rozwoju i samourzeczywistnienia – nauczyciela, 
który jest niezastąpiony w rozwoju aktywności twórczej uczniów. Z pomocą 
w poszukiwaniu strategii rozwijania twórczego potencjału uczniów przychodzą 
mu zasady wspierania twórczości, opracowane przez K.J. Schmidta:
•	 zasada facylitacji. Odnosi się do działań wspierających i ułatwiających twór-

czość, polega na usprawnianiu procesu zdobywania wiedzy i  umiejętności 
twórczych; 

•	 zasada kontraktu grupowego. Odnosi się do formalnego ustalania norm i reguł 
rządzących procesem rozwijania potencjału twórczego, takich jak: inicjatywa, 
prawdziwość, szczerość, odpowiedzialność, współdziałanie, komunikacja 
interpersonalna;

•	 zasada rozwijania autonomicznej motywacji poznawczej. Odnosi się do roz-
wijania ciekawości i zainteresowań poznawczych. Zabiegami dydaktycznymi 
sprzyjającymi realizacji tej zasady są m.in. możliwość wyboru działania oraz 
czasu na wykonanie zadania;

•	 zasada wzmacniania procesu twórczego. Wspomaganie rozwoju potencjału 
twórczego powinno odbywać się poprzez stymulację autotelicznego zaanga-

18  W. Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa 1999, s. 88.

2. Pomoc uczniom w rozpoznawaniu własnych 
zdolności twórczych (identyfying)

1. Ośmielanie do twórczości (encouraging)

3. Wspieranie twórczości uczniów
(fostering)

Rysunek 3. Nauczanie do twórczości. 
 Źr.: Za K.J. Szmidt, Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2007, s. 21
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żowania w działanie i w sam proces tworzenia. Realizacja tej zasady przejawia 
się w pobudzaniu uczestników zajęć do twórczych eksploracji, niwelowaniu 
barier pojawiających się podczas procesu twórczego, podkreślaniu wartości 
podejmowania wielu prób rozwiązywania problemów;

•	 zasada przeciwdziałania przeszkodom. Dotyczy inhibitorów (barier i  prze-
szkód) twórczego działania: wewnętrznych (związanych ze sferą emocjonalną 
i motywacyjną) oraz zewnętrznych (środowiskowych);

•	 zasada osobistej twórczości prowadzącego zajęcia. Tylko twórczy nauczyciel 
może stymulować twórczość uczniów. Dydaktyk twórczości to osoba cechująca 
się ciekawością poznawczą, otwartością na nowość, tolerancją na odmienność, 
zaangażowana w działanie19.
Stąd ogromna odpowiedzialność, spoczywająca na nauczycielach, którzy 

– wykorzystując różne, dostępne, nowatorskie metody pracy z uczniem – wy-
kazują gotowość do inspirowania ich w celu kształtowania dojrzałych postaw 
odbiorczych wobec rozmaitych wytworów, czym zachęcają do kreatywności.

Garry A. Davis twierdzi, że „pierwszą i najbardziej oczywistą przeszkodą 
myślenia twórczego i innowacji są właśnie nawyki – nasze dobrze wyuczone, 
zwyczajowe sposoby myślenia i reagowania”20, dlatego stymulując aktywność 
twórczą uczniów, pedagodzy powinni wykorzystywać w swojej pracy dydak-
tyczno-wychowawczej modele twórczego rozwijania potencjału ucznia21, które 
opierają się głównie na założeniach teoretycznych. Jest to podejście integrujące 
dwa modele wspierania twórczości: eliminowania barier (the barier model) oraz 
stymulowania zdolności twórczych (the deficyt model)22 (rys. 4).

19 K.J. Szmidt (red.), Dydaktyka twórczości. Koncepcje, problemy, rozwiązania, Kraków 2003, 
s. 98–114.

20 K.J. Szmidt, op. cit. (Pedagogika twórczości), s. 21.
21 R.E. Ripple za: ibidem, s. 261.
22 K.J. Szmidt, op. cit. (Pedagogika twórczości), s. 261.

Modele twórczego rozwijania potencjału ucznia

Model stymulowania zdolności 
twórczych

Model eliminowania inhibitorów 
twórczości

Rysunek 4. Modele rozwijania twórczego potencjału według R.E. Ripple’a. 
Źr.: opracowanie własne na podstawie: K.J. Szmidt, Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk, 2007, s.161.
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Model eliminowania inhibitorów twórczości zakłada, że twórczość jest 
cechą wszystkich ludzi i może pojawiać się spontanicznie, chyba że natrafi 
na przeszkody, które będą ją hamować. Uczniowie, zwłaszcza w młodszych 
klasach, myślą twórczo, potrafią fantazjować, wymyślać różne dziwne rzeczy, 
są elastyczni, plastyczni, łatwo kojarzą. Pomoc dla ich twórczości, jak zauwa-
ża K.J. Szmidt, powinna polegać na eliminowaniu wyuczonych przeszkód 
mentalnych, które wpływają negatywnie na ich twórczość. Nauczyciele zatem 
powinni stosować metody, które pozwalają uczniom zwalczać bariery, takie 
jak: lęk, sztywność myślenia, preferowaną ekspresję słowną, brak tolerancji dla 
różnorodności i odmienności.

Z kolei model stymulowania zdolności twórczej zakłada zupełne przeci-
wieństwo modelu pierwszego, sugerując, iż ludzie nie są w naturalny sposób 
zdolni do myślenia otwartego i  nie potrafią fantazjować, dlatego zadaniem 
nauczyciela jest pokazanie, jak być twórczym. Do realizacji tego celu stosowa-
ne są różne metody i techniki pobudzające twórczość, zdolność analizowania, 
łączenia, opracowywania, przełamywania schematów. Głównym celem tego 
modelu jest rozwijanie u uczniów zdolności i umiejętności twórczych23.

Metody stymulujące twórczość uczniów 

Zasadniczym zadaniem nauczycieli w stymulowaniu twórczości swoich wy-
chowanków jest umiejętne pokierowanie procesem twórczym, tak aby uczniowie 
nabyli zdolności i umiejętności twórcze. Temu celowi służą metody dydaktyki 
twórczości, które K.J. Szmidt definiuje w następujący sposób: „są to celowo 
stosowane sposoby stymulowania, wspierania oraz rozwijania zdolności i umie-
jętności twórczego myślenia, a także dyspozycji emocjonalno-motywacyjnych 
i działaniowych, będących komponentami postawy twórczej wychowanków”24.

Metody dydaktyki twórczości wywodzą się z  metodologii twórczego 
myślenia zwanego heurystyką25. Heurystyka to interdyscyplinarna dziedzina 
wiedzy i umiejętności praktycznego rozwiązywania zadań, która zajmuje się 
odkrywaniem i tworzeniem nowych rzeczy i zjawisk oraz rozwikłania proble-
mów w sposób twórczy. W literaturze przedmiotu występuje w dwóch znacze-
niach. W pierwszym oznacza zespół działań podejmowanych w celu twórczego 

23 Ibidem.
24 Ibidem, s. 274.
25 Heurystyka gr. εὑρίσκω (heuriskō) – znajduję. Zob.: https://pl.wikipedia.org/wiki/

Heurystyka_(logika) (dostęp: 20.10.’20).
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wyjaśniania zaistniałych problemów26. Natomiast w  drugim znaczeniu pojęcie 
heurystyki związane jest z podziałem na metody algorytmiczne i heurystyczne. 
W tym znaczeniu heurystyka oznacza metodę różną od algorytmu, czyli od do-
kładnego przepisu na rozwiązanie problemu27. Traktowana jest w tym przypadku 
jako drogowskaz, wskazówka. 

Edward Nęcka dzieli metody heurystyczne na analityczne, intuicyjne 
i eklektyczne. Metody analityczne polegają na systematycznym dążeniu do rozwią-
zania problemu twórczego oraz analizowaniu przeszkód utrudniających osiągnięcie 
celu, wymagają rozbicia problemu na części składowe i rozwiązania każdego ele-
mentu z osobna. Do metod analitycznych zalicza się:
•	 analizę morfologiczną – jest to metoda stanowiąca stymulator wyobraźni, 

poszukiwania twórczych rozwiązań problemów drogą systematycznej analizy 
wszystkich możliwych rozwiązań, jej celem jest identyfikowanie, indeksowanie 
i liczenie wszystkich rozwiązań danego problemu;

•	 analizę funkcjonalną – projektowanie nowych produktów, metoda polega na 
wyróżnianiu funkcji, jakie ma pełnić w przyszłości produkt; po wyróżnieniu: 
od najbardziej ogólnych do szczegółowych, następnie przejście do prób wy-
myślania przedmiotów, które mogłyby pełnić wcześniej wyróżnione funkcje28. 
Metody intuicyjne są to sposoby rozwiązywania problemów przez odwołanie się 

do zbiorowej mądrości lub potocznej intuicji osób, wykorzystywanie fantazji, emocji, 
przeczuć jako źródła rozwiązywania problemów. Do metod intuicyjnych zaliczamy:
•	 burzę mózgów A. Osborna,
•	 synektykę Gordona,
•	 metody lateralne E. de Bono (myślenie lateralne – równoległe, w bok, to gotowość 

do pozbycia się sztywności w rozumieniu świata, zdolność do patrzenia na zjawiska 
z różnych perspektyw, jest to zdolność do tworzenia pozornie nieistniejących 
powiązań)29. 
Metody eklektyczne są połączeniem metod analitycznych i  intuicyjnych. 

Obejmują m.in. twórcze rozwiązywanie problemów: TRoP E. Nęcki, Creative 
Problem Solving (CPS) A. Osborna i S. Parnesa30.

Spośród różnorodnych metod rozwoju twórczej aktywności uczniów K.J. 
Szmidt proponuje pięć najbardziej efektywnych i atrakcyjnych dla uczniów:
•	 stymulujące ciekawość uczniów i myślenie pytajne;
•	 wykorzystujące techniki myślenia dywergencyjnego (otwartego);

26  A. Góralski, Twórcze rozwiązywanie zadań, Warszawa 1990, s. 61.
27  K.J. Szmidt, op. cit. (Pedagogika twórczości), s. 274.
28  E. Nęcka, Psychologia twórczości, Warszawa 2012, s. 209–210. 
29  Ibidem, s. 210–211.
30  Ibidem, s. 209.
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•	 wykorzystujące analogie i metafory;
•	 oparte na dramie kreatywnej;
•	 trening twórczości (metoda rozwoju twórczej aktywności uczniów i przede 

wszystkim nauczycieli)31.
Poza wymienionymi metodami rozwijania twórczości uczniów warto 

wspomnieć o rozwiązaniach, które nie wywodzą się z nauk psychologicznych, 
a które również doskonale rozwijają i kształtują kreatywność uczniów:
•	 nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK),
•	 projekty edukacyjne,
•	 interdyscyplinarna metoda tutoringu.

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.We współczesnej szkole 
szansą na inspirowanie rozwoju twórczej aktywności uczniów są nowoczesne 
technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Funkcjonujące w sieci nowe 
rozwiązania, pomysły, nowe wytwory, mądrze wykorzystane, mogą stanowić 
płaszczyznę współpracy między uczniem a nauczycielem. Zastosowanie w na-
uczaniu komputerów, tablic interaktywnych, multimediów, Internetu nie jest 
dla nauczycieli niczym nowym. Już na etapie studiów studenci zapoznawani 
są z nowoczesnymi narzędziami nauczania32. Stymulatorem pracy nauczycieli 
są z  jednej strony sami uczniowie, którzy chcą się uczyć w sposób ciekawy, 
innowacyjny, z drugiej zaś – projekty, do których coraz częściej przystępują 
szkoły i do których angażowani są sami uczniowie.

Jedną z bardziej popularnych form rozwoju twórczości uczniów przy wyko-
rzystywaniu TIK są blogi. Stanowią one kopalnię wiedzy o świecie młodzieży. To 
z nich dowiadujemy się, jak młodzi ludzie lubią się uczyć, jak aktywnie działają, 
co jest dla nich ważne i ciekawe. Są jednocześnie miejscem, gdzie ujawnia się 
kreatywność uczniów. Poza tym blog rozwija umiejętności językowe, pobudza 
wyobraźnię, pozwala odkryć pasje uczniów. Jest miejscem, które umożliwia 
prezentację własnych pomysłów, ale również stanowi przestrzeń do wymiany 
myśli, dyskusji, doświadczeń. Ważne jest, by korzystanie z sieci poprzedziło 
wspólne wygenerowanie kodeksu, który byłby zestawem reguł porządkujących 
zamieszanie związane z nowymi technologiami.

Projekty edukacyjne. Metodą pobudzania aktywności twórczej uczniów są 
projekty edukacyjne. W efekcie pracy metodą projektów następuje u uczniów 
uwolnienie potencjału twórczego. Metoda ta umożliwia łączenie różnych inter-
dyscyplinarnych treści w spójną całość. Inspiruje uczniów do twórczej pracy i sa-
31 Więcej o  metodach można przeczytać w: K.J. Szmidt, op. cit. (Pedagogika twórczości),  

s. 278–280.
32 ··A. Jabłoński, Literatura hipertekstualna w szkole, „Polonistyka” 2012, nr 7, s. 24–27.

Rola nauczyciela w kształtowaniu potencjału twórczego uczniów...
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modzielnego działania, daje szanse zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności 
na co dzień. Projekt jako strategia nauczania daje duże możliwości twórczemu 
nauczycielowi, pozostawia dużą swobodę działania odważnym nauczycielom, 
sprzyja integracji wiedzy i środowiska. Należy jednak pamiętać, że kluczowy 
jest tu nie tylko rezultat pracy, ale przede wszystkim sposób dochodzenia do 
celu/rozwiązania33.

Myślą przewodnią metody projektów jest motto: To co usłyszę – zapomnę. 
To co zobaczę – zapamiętam. To co zrobię – będę umieć. Zaprojektowanie i wyko-
nanie zadania projektowego jest kluczem do zrozumienia i opanowania wiedzy, 
a  także zdobycia nowej kompetencji – kreatywności. Dobrze zaplanowane 
projekty uczą dzieci i młodzież samodzielności i odpowiedzialności za własną 
pracę. Aktywują do samodzielnego planowania i  realizowania konkretnych 
działań projektowych. Samodzielność uczniów pojawia się już na etapie wyboru 
tematu. Jest to jedno z najważniejszych założeń tej metody, która w decydujący 
sposób wpływa na poziom motywacji ucznia i poczucie odpowiedzialności za 
powierzone zadania. Właściwy stopień motywacji i  odpowiedzialności jest 
zaś gwarantem powodzenia realizacji projektu i wysokiego poziomu efektów. 
Samodzielność ucznia dominuje także na pozostałych etapach: zbierania, se-
lekcji, pozyskiwania informacji, generowania i wyborze pomysłów rozwiązań, 
pisemnego opracowania sprawozdania, wdrożenia i prezentacji wyników.

Tutoring. Doskonałym sposobem aktywizującym twórczość uczniów jest 
interdyscyplinarna metoda tutoringu34. Jednym z  kluczowych celów relacji 
tutorskich i  ich niezaprzeczalnym walorem jest poznanie oraz rozwinięcie 
potencjału ucznia. W najgłębszej warstwie jest to uruchomienie i wsparcie 
mechanizmów autokreacji, najpierw przez pokazanie możliwości, a  później 
włączenie w proces wychowania i samowychowania młodego człowieka.

W tutoringu bardzo ważną rolę odgrywa osoba tutora, dlatego też katalog 
przymiotów, jakimi musi się ona wyróżniać, jest bardzo obszerny. Tutor to oso-
ba, która pomaga, wspiera, stawia wyzwania, towarzyszy w osobistym rozwoju, 
a więc kreuje i podtrzymuje relację mistrz – uczeń. Tutoring jest długofalowym 
procesem, ponieważ daje możliwość pracy z uczniem na przestrzeni kilku lat. 
W tym czasie uczeń i tutor mogą lepiej poznać się w różnych sytuacjach. Dla 
wielu młodych ludzi tutoring staje się modelem współdziałania z osobą dorosłą. 
Często uczniowie nie mają doświadczeń w partnerskich relacjach z dorosłymi. 

33  A. Wołoszyn-Korczyk, Metoda projektów, „Nowa Szkoła”, 2000, 6, s. 31–34.
34 M. Leżucha, Tutoring szansą rozwoju talentów w polskiej szkole, „Wychowanie Na Co Dzień”, 2018, 

nr 1(268), s. 8–13.
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Rzadko mają okazję prowadzić rozmowę w  środowisku rodzinnym czy 
szkolnym, opartą na zasadach równości, tolerancji i szacunku. Tutor to ktoś, 
kto może wzbudzić szczególny rodzaj zaufania i pomóc uporządkować stosunki 
międzyludzkie w szkole35. Tutoriale kształtują umiejętność świadomego uczenia 
się, podejmowania decyzji, sztuki argumentacji i umiejętności wystąpień pu-
blicznych. Tematy tutoriali pogłębiają ogólną wiedzę zdobytą przez ucznia oraz 
nawiązują do jego pasji i zainteresowań36.

Oprócz niekiedy bardzo trudnej pracy nauczycieli dążących do rozwijania 
potencjału twórczego uczniów, ważny jest udział w tym procesie samej szkoły. 
Krzysztof J. Szmidt stworzył indeks „Cech szkoły wspierającej twórczość uczniów” 
oraz nauczycieli. Jego zdaniem szkoła wspierająca twórczość uczniów charakte-
ryzuje się następującymi cechami37:

1. W programie wychowania i nauczania szkoły wzbudzanie oraz wspieranie 
twórczości uczniów stanowi ważny i równorzędny z innymi zadaniami 
edukacyjnymi cel oddziaływań. Cel ten jest zoperacjonalizowany na co-
dzienne zadania wychowawcze i dydaktyczne. 

2. Szkoła organizuje specjalne, wyodrębnione w planie nauczania zajęcia 
rozwijające twórczość uczniów (lekcje twórczości, treningi twórczości, 
warsztaty ekspresji twórczej, warsztaty twórczego myślenia itp.), mające 
stałe miejsce w harmonogramie szkolnym. Zajęcia te odbywają się syste-
matycznie i przez dłuższy okres, istnieje dla nich wyodrębniona przestrzeń 
szkolna (sale lekcyjne, pracownie, laboratoria) i określony czas. 

3. Wspieranie twórczości uczniów odbywa się przez przekazanie uczniom 
zarówno wiedzy deklaratywnej, jak i proceduralnej, dotyczącej wszyst-
kich czterech aspektów twórczości (wytworu, procesu, osoby twórcy 
i uwarunkowań) związanej z nauczaną dziedziną. Uczniowie dowiadują 
się nie tylko o tym, co już zbadano i odkryto, ale także o tym, co czeka 
na zbadanie i odkrycie.

4. Nauczyciele dyskutują i negocjują rozumienie twórczości i kreatywności 
oraz pojęć pochodnych, będących teoretyczną ramą zajęć twórczych. 
W  szkole i  poza szkołą uczestniczą w  różnych formach doskonalenia 
zawodowego z  zakresu psychologii, pedagogiki i  dydaktyki twórczości 
(studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, warsztaty metodyczne). 

35 M. Leżucha, Praktyczne metody i formy edukacji międzykulturowej, [w:] Tożsamość kulturowa 
mieszkańców pogranicza słowacko-polskiego na tle problemów kultury ogólnoświatowej,  
K. Rejman, W. Błażejewski, B. Rejman (red.), Jarosław 2019, s.117–119.

36 Por.: E. Tułodziecka, Coaching i tutoring – nowoczesne metody pracy we współczesnej dydaktyce 
[w:] Coaching i Tutoring w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej, J. Malinowski i A. Wesołowska (red.),  
Toruń 2015, s. 38.

37 K.J. Szmidt, op. cit. (Pedagogika twórczości), s. 268.

Rola nauczyciela w kształtowaniu potencjału twórczego uczniów...
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5. Twórczość uczniów jest w  szkole dostrzegana, ceniona i prezentowana 
na licznych wystawach, pokazach lub publikacjach szkolnych, które nie 
są tylko efektem określonych konkursów i olimpiad. 

6. Szkoła organizuje wiele spotkań z twórcami profesjonalnymi (artystami, 
naukowcami, wynalazcami, twórcami dóbr społecznych) oraz wycieczki 
do pracowni, podczas których uczniowie mają możliwość zapoznać się 
z mechanizmami i uwarunkowaniami procesu twórczego. 

7. Szkoła ściśle współpracuje z instytucjami kultury i sztuki, stowarzyszeniami 
twórców i twórcami, organizując liczne wycieczki, spotkania dyskusyjne, 
konsultacje oraz inne formy współpracy.

8. W procesie nauczania twórczości nauczyciele przestrzegają podstawowych 
zasad psychodydaktycznych wzbudzających motywację wewnętrzną do 
tworzenia, pozwalających uczniom pokonywać bariery hamujące rozwój 
kreatywności. 

9. Uczniowie są zachęcani do podawania w wątpliwość założeń i praw nauko-
wych, do spekulowania, stawiania odważnych hipotez i ich weryfikowania. 
Przyznaje się im prawo do błędu i porażek. 

10. Nauczyciele są kreatywni i  innowacyjni, stosują wiele wymyślonych 
przez siebie lub zaczerpniętych od innych nowych i wartościowych form 
oraz metod dydaktycznych, które chętnie wdrażają do praktyki szkolnej, 
zwiększając atrakcyjność i efektywność zajęć twórczych. 

11. Nauczyciele stosują przemyślaną i pogłębioną weryfikację dokonań twór-
czych uczniów, mającą charakter konstruktywnych informacji zwrotnych, 
pozwalającą uczniom budować trafne samooceny zdolności twórczych. 
Oceny te pełnią funkcję informacyjną, a nie represyjną. 

12. Szkoła rzeczywiście rozwija podstawowe zdolności myślenia twórczego 
uczniów, mierzone płynnością, giętkością, oryginalnością i elaboracją 
myślenia oraz cechy postawy twórczej: otwartość, niezależność, wy-
trwałość38. 

Zaproponowany przez K.J. Szmidta indeks cech odnosi się do najważ-
niejszych aspektów twórczej szkoły. Wzorowanie się na nim może przynieść 
długofalowe korzyści, polegające na odchodzeniu od konformizmu i zachowań 
naśladowczych w kierunku myślenia wielotorowego, zmierzającego ku kreatyw-
ności i twórczej aktywności całego społeczeństwa. 

38  Ibidem, s. 251–252.
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Zakończenie

Rozwijanie twórczości dzieci i młodzieży blokują różne bariery. Są to tzw. 
inhibitory twórczości, czyli czynniki zapobiegające podjęciu lub rozwinięciu się 
procesów twórczych, ograniczające swobodę eksploracji i zakłócające jej prze-
bieg. Aby temu zapobiec, nauczyciel musi podejmować działania w kierunku 
kształcenia i wychowania do twórczości, cechującego się celowością i systema-
tycznością, pobudzającego, wspierającego i rozwijającego zdolności myślenia 
twórczego oraz motywację emocjonalno-działaniową u uczniów. Aby spełniać 
tę rolę, nauczyciel sam musi podejmować trud rozwijania własnej twórczości. 
Może to realizować poprzez rozwiązania zaproponowane w opracowaniu lub 
szukać nowych, bardziej odpowiadających mu form doskonalących kreatyw-
ność. Nieoceniona jest w  tym względzie pomoc placówki, która winna być 
wyposażona w cechy szkoły wspierającej twórczość uczniów.

Tylko twórcze środowisko (szkoła, nauczyciele) może stymulować i wyzwa-
lać potencjał twórczy uczniów. Dlatego niezbędna jest praca nauczycieli nad sobą 
oraz wsparcie kadry zarządzającej, która powinna kierować się zasadą dydaktyki 
twórczości, zgodnie z którą: „Kreatywności można się uczyć i to na różne sposoby, 
od lektury stosownych publikacji po studia magisterskie z tego zakresu i uczest-
nictwo w  systematycznych treningach i  lekcjach twórczości. Należy jednak 
starannie dobierać zarówno lektury, jak i formy samokształcenia, dobrze ugrun-
towane w wiedzy naukowej i prowadzone przez doświadczonych nauczycieli  
i trenerów, a nie na mistycznych koncepcjach pseudotwórczości”39.

mgr Magdalena Leżucha jest pracownikiem Państwowej 
Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. 
Doktorantka, przewód doktorski otwarty na Uniwersytecie 
Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 

39  K.J. Szmidt, op. cit. (ABC kreatywności), s. 235.

Rola nauczyciela w kształtowaniu potencjału twórczego uczniów...
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Przemysław Żebrok

Funkcjonowanie niepublicznych 
placówek oświatowych  
z perspektywy interesariuszy

Wprowadzenie

Powszechnie uważa się, że rozwój społeczeństw uwarunkowany jest jako-
ścią systemu oświaty, który decyduje zarówno o teraźniejszości jak i przyszłości 
narodów. Stąd też we współczesnym świecie podejście do edukacji nabiera 
szczególnego znaczenia, bowiem stanowi ona decydujący czynnik budowania 
pomyślności i dobrostanu społeczeństwa. Uważa się ją za „głównego architekta 
przemian cywilizacyjnych”1, a także traktuje jako jeden z podstawowych in-
strumentów zwiększania szans na rynku pracy czy przeciwdziałania zjawisku 
wykluczenia społecznego. Skoro wpływa na wszystkie aspekty życia społecznego, 
powinna zatem stanowić przedmiot szczególnej troski i zainteresowania.

Prawo do edukacji uznawane jest za podstawowy przywilej każdego czło-
wieka. Ze względu na korzyści społeczne edukacja coraz częściej postrzegana 
jest nie tylko jako dobro prywatne, ale także jako dobro publiczne, przede 
wszystkim ze względu na jej pozytywne efekty uboczne2. 

Ciągłe przeobrażenia społeczno-polityczne wpływają na organizację 
oświaty, prowadząc do zmian w myśleniu o szkole, jej miejscu w społeczeń-
stwie i nowych funkcjach. To sprawia, że dotychczasowy system oświatowy, 
stanowiący niemal wyłącznie domenę państwa, zmienia się na rzecz rozwoju 
szkolnictwa niepublicznego, które z kolei, funkcjonując na konkurencyjnym 
rynku, poszukuje takich rozwiązań, by na tym rynku się utrzymać. 

Celem opracowania jest podjęcie rozważań na temat działalności szkół 
niepublicznych w Polsce. To stosunkowo mało spenetrowany obszar badaw-
czy, dlatego zasługuje na uwagę i naukową refleksję. Podjęcie tematu wydaje 

1 A. Chodubski, Edukacja a wartości cywilizacji współczesnej, [w:] W. Kojs (red.), Wartości - 
Edukacja - Globalizacja, Cieszyn 2002, s. 11.

2 J. Polcyn, Edukacja jako dobro publiczne – próba kwantyfikacji, Piła 2017, s. 36.
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się zasadne nie tylko z powodu ubogiej literatury, ale także z racji istotności 
problemu. Ostatnie lata bowiem to okres przyśpieszonego rozwoju szkolnictwa 
niepublicznego.

Artykuł złożony jest z dwóch części. Pierwsza z nich to teoretyczne uwagi 
dotyczące istoty działalności szkół niepublicznych. Omówiono tu rozwój nie-
publicznej oświaty w Polsce, podstawy prawne działalności oraz dotychczasowe 
rezultaty eksploracji w postaci danych statystycznych. Druga część prezentuje 
wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych przez autora w jednej ze szkół 
niepublicznych.

Rozwój szkolnictwa niepublicznego w Polsce

W Polsce oprócz szkół publicznych funkcjonują placówki niepubliczne 
(w tym prywatne) a ich liczba i zasięg działalności stale rośnie. Jednocześnie 
wokół ich poczynań pojawia się wiele przeciwstawnych opinii i  poglądów. 
Trwają dyskusje zarówno na temat sensu tworzenia tego typu szkół, jak rów-
nież ich efektywności oraz jakości świadczonych usług. Szkołom prywatnym 
zarzuca się nastawienie na zysk finansowy, brak przygotowania merytorycz-
nego i dydaktycznego nauczycieli czy też ubogą bazę materialną. Często są to 
stereotypy, które bywają krzywdzące, bowiem obiektywnie należy stwierdzić, 
że niepubliczne szkoły dokonały w Polsce rewolucji w obszarze oświaty. Ich 
dynamiczny przyrost pozwolił na ekspansję usług edukacyjnych, wzbogacając 
rynek oświatowy zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. 

Szkolnictwo niepubliczne (niepaństwowe) od roku 1945 do zmian 
ustrojowych w  roku 1989 nie miało sprzyjających warunków rozwoju. Co 
do zasady państwo zakładało, prowadziło i  utrzymywało szkoły oraz inne 
placówki oświatowo-wychowawcze. Szkoły mogły być prowadzone przez or-
ganizacje zawodowe, młodzieżowe, instytucje społeczne oraz inne organizacje 
i instytucje, w tym o charakterze wyznaniowym, osoby prawne lub fizyczne, 
ale tylko za zezwoleniem Ministra Oświaty i Wychowania, na określonych 
przez niego zasadach i warunkach oraz pod jego nadzorem. Pod koniec lat 
80. zaczęły powstawać pierwsze szkoły społeczne. Nazwa „szkoła społeczna” 
miała odróżniać je od szkół państwowych, ale jednocześnie podkreślić fakt, 
że nie są to szkoły prywatne. Prowadzenie szkoły nie przynosiło zysków ich 
„właścicielom” – nauczycielom i rodzicom3.
3 Szkolnictwo niepubliczne w systemie oświaty, https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/

eurydice/content/organisation-private-education-56_pl (02.11.2020).

Funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych...
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Przeobrażenia z roku 1989 nie spowodowały radykalnych zmian w prze-
pisach regulujących rzeczywistość oświatową. Dopiero z czasem wprowadzono 
rozwiązania prawne, które wpłynęły na kształt i  funkcjonowanie polskich 
szkół. Na początku lat dziewięćdziesiątych ministerstwo zwiększyło liczbę 
dopuszczonych do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników 
oraz zniosło monopol wydawniczy. Aktualizacja prawa szkolnego, uwzględnia-
jącego nowe intencje polityczne, weszła w życie dopiero w 1991 roku, kiedy 
to opublikowano Ustawę o systemie oświaty. Pełnoprawną pozycję szkolnic-
twa niepublicznego, jako trwałego elementu systemu edukacji w Polsce, jak 
również wolność wyboru przez rodziców dla swoich dzieci szkół innych niż 
publiczne, usankcjonowały przepisy nowej Konstytucji RP z 1997 roku4.

W latach dziewięćdziesiątych zliberalizowano warunki zakładania szkół 
niepublicznych, a także zaczęto dotować ich działalność z budżetu państwa. 
Spowodowało to dynamiczny wzrost liczby zakładanych szkół. Z inicjatywy 
rodziców i społeczności lokalnych zaczęto tworzyć sieć szkół społecznych, pry-
watnych i wyznaniowych, zakładanych przez różne pozapaństwowe podmioty, 
a także organizować ich pracę zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami społe-
czeństw lokalnych. Reforma oświaty w 1999 roku nie zmieniła diametralnie 
sytuacji placówek oświatowych. Polegała ona przede wszystkim na zmianie 
struktury szkolnictwa, zasad zarządzania i finansowania szkół, reformie pro-
gramowej wraz z nowym systemem egzaminacyjnym i zmianami w statusie 
nauczycieli. Wszystkie te zmiany były realizowane pośpiesznie, a w dodatku 
równolegle z innymi reformami: administracyjną, służby zdrowia i ubezpieczeń 
społecznych, co niewątpliwie wpłynęło na chaotyczność całego procesu5. 

Organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania szkół niepub-
licznych

Zakładanie i prowadzenie szkół i placówek reguluje art. 8 Ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, gdzie widnieją następujące zapisy: 1. Szkoła 
i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 2. Szkoła 
i placówka może być zakładana i prowadzona przez: 1) jednostkę samorządu 
terytorialnego; 2) inną osobę prawną; 3) osobę fizyczną.

Szkoły publiczne są to instytucje zakładane i prowadzone przez organ ad-
4 Z. Zbróg, Dynamika rozwoju niepublicznych szkół podstawowych, „Forum Oświatowe” 2010 

nr 2 (43), s. 144 i n.
5 Ibidem.
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ministracji rządowej (właściwego ministra), jednostkę samorządu terytorialnego 
(gminę, powiat, województwo), a za specjalnym zezwoleniem – przez inną osobę 
prawną bądź fizyczną. Szkoła publiczna zapewnia i realizuje ustalone przez mi-
nistra właściwego do spraw oświaty i wychowania programy nauczania, zasady 
oceniania i klasyfikacji uczniów. Kształci bezpłatnie w zakresie zajęć ujętych 
w ramowych planach nauczania. Przyjmuje uczniów na zasadach określonych 
w przepisach powszechnie obowiązującego prawa6. 

Szkoły niepubliczne są instytucjami zakładanymi i prowadzonymi przez 
osoby prawne lub osoby fizyczne na podstawie wpisu do ewidencji placówek 
i szkół niepublicznych właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Szkoła 
niepubliczna realizuje minimum programowe, stosuje zasady klasyfikowania 
i promowania uczniów oraz zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje 
określone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania7. Szkoły 
niepubliczne wyróżniają się między innymi tym, że są odpłatne. 

Zasady zatrudniania nauczycieli w szkole publicznej normuje Ustawa z 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. W szkole niepublicznej o uprawnieniach 
szkoły publicznej obowiązują tylko wybrane przepisy; pozostałe zagadnienia 
rozstrzyga Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zgodnie z art. 
7 ust. 3 pkt 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w szkole 
niepublicznej mogą być zatrudniani tylko nauczyciele posiadający przygoto-
wanie określone dla pedagogów szkół publicznych. Wymogi te dotyczą kwa-
lifikacji zarówno merytorycznych (konieczność ukończenia studiów z zakresu 
nauczanego przedmiotu), jak i  formalnych (przygotowanie pedagogiczne). 
Nauczyciele mają również obowiązek stałego doskonalenia się, co znajduje swój 
wyraz w uzyskiwanych kolejnych stopniach awansu zawodowego: nauczyciela 
stażysty, kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego.

Oświata odgrywa fundamentalną rolę w  kształtowaniu procesów rozwo-
jowych państwa, dlatego jest ono głównym podmiotem finansującym usługi 
edukacyjne. Aktem prawnym, który określa sposób przyznawania dotacji dla 
szkół niepublicznych, jest Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych. Zapisy art. 26 porządkują to w sposób następujący: „Niepubliczne 
szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 
otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu teryto-
rialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej 
6 Szkolnictwo niepubliczne w  systemie oświaty [online], dostęp: 2 XI 2020. Dostępny w 

internecie:  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-
private-education-56_pl.

7  Ibidem.

Funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych...
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kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej 
dla jednostki samorządu terytorialnego”.

Szkoły (placówki) niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby 
fizyczne a także osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 
są finansowane w formie dotacji przekazywanej z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, w których znajdują się środki naliczone na uczniów tych szkół 
w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. 

Statystyczny obraz szkolnictwa niepublicznego w Polsce

Chociaż w systemie szkolnictwa powszechnego dominują szkoły publiczne, 
to jednak liczba szkół niepublicznych z roku na rok rośnie. Cieszą się one coraz 
większym zainteresowaniem i uznaniem. W roku szkolnym 2017/2018 w Polsce 
działało ogółem 14 571 szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży. Uczęszczało 
do nich około 2,7 mln uczniów. Zdecydowaną większość (84,6%) prowadziły 
jednostki samorządu terytorialnego (najczęściej gminy, którym przypisano to 
jako zadanie ustawowe); były to szkoły publiczne. W pozostałym zakresie orga-
nami prowadzącymi szkoły podstawowe (w większości niepubliczne) były osoby 
fizyczne i osoby prawne prawa prywatnego. Udział sektora niepaństwowego w tej 
dziedzinie oświaty wynosi około 15,1% ogółu jednostek i  około 6,2% ogółu 
uczniów. Wśród placówek z sektora prywatnego prawie 1/3 należy do organizacji 
społecznych i stowarzyszeń (27,2%), a co dziesiąta prowadzona jest przez organi-
zacje wyznaniowe (10,4%)8.

Większość polskich nauczycieli uczy w placówkach publicznych, a jedynie 
13,4% ogółu jest zatrudnionych w sektorze prywatnym. Połowa zatrudnionej 
w Polsce kadry nauczycielskiej posiadała stopień nauczyciela dyplomowanego 
(55,4%). Początkujących stażystów było tylko 4,4%, nauczycieli kontraktowych 
15,5%, a nauczycieli mianowanych 21,6% ogółu. Największy odsetek stano-
wią nauczyciele w wieku 46-50 lat (16,95% wszystkich uczących), następnie 
w wieku 51-55 lat (15,47%) i w wieku 36-40 lat (15,46%). Wśród nauczycieli 
najliczniejszą grupę stanowią nauczyciele z wykształceniem wyższym (97,53%)9. 

W latach 2014-2018 ilość uczniów uczęszczających do szkół niepublicznych 
wzrosła o 30%, co oznacza, że w całej Polsce około 4% wszystkich uczniów 
chodzi do tego rodzaju szkół10. Od chwili wprowadzenia reformy edukacji 

8 Organizacja prywatnej edukacji, [online], dostęp: 18 IX 2020. Dostępny w internecie: https://
eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-private-education-56_pl.

9 Główny Urząd Statystyczny, dostęp: 16 IX 2020, https://stat.gov.pl.
10 M. Sewastianowicz, Lepsze wyniki w prywatnych szkołach, [online], dostęp: 2 IV 2020. 
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w roku szkolnym 2017/2018 likwidacji gimnazjów towarzyszył 22-procentowy 
wzrost liczby prywatnych szkół podstawowych, podczas gdy liczba publicznych 
podstawówek zwiększyła się w tym samym czasie tylko o 6%. W związku z tym 
liczba uczniów w prywatnych szkołach podstawowych zwiększyła się o 62% 
i wyniosła we wrześniu 2018 r. 155 319, podczas gdy w publicznych szkołach 
podstawowych wynosiła 3 393 575, to jest wzrost o 54%. W publicznych szko-
łach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 na jedną szkołę przypadało 263 
uczniów, zaś w prywatnych podstawówkach było to 102 uczniów na szkołę11.

Wady i  zalety szkół niepublicznych przedstawione zostały w „Raporcie 
o  szkolnictwie prywatnym w  Polsce 2018/2019”12. Wśród mocnych stron 
szkół niepublicznych wymienia się przede wszystkim małą liczebność klas13. 
W placówkach niepublicznych często dzieli się uczniów na mniejsze grupy, 
np. językowe, przedmiotowe czy grupy zainteresowań. Często wprowadza się 
autorskie programy, które wychodzą poza ramy podstawy programowej. Do 
zalet trzeba też zaliczyć zindywidualizowane programy nauczania dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych lub z dysfunkcjami i zaburzeniami, a także zajęcia 
dodatkowe, rozwijające zainteresowania uczniów. Szkoły te oferują bardzo 
dobre warunki nauki, stosując zaawansowane metody nauczania języków oraz 
rozwijające zainteresowania artystyczne i sportowe. Ważnym wyróżnikiem szkół 
niepublicznych jest właśnie nacisk na naukę języków obcych, w tym zajęcia 
z native speakerami14.

Autorzy przytoczonego raportu wskazują też inne walory, jak na przykład 
zaangażowanie nauczycieli, indywidualną pracę z uczniem oraz wydłużone go-
dziny funkcjonowania. Dużym plusem jest większa dostępność psychologów, 
logopedów, terapeutów i innych specjalistów. Niektóre szkoły niepubliczne spe-
cjalizują się w kształceniu specjalnym, oferując naukę dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, na przykład dla dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem 
lub ADHD. Niepubliczne szkoły tworzą też klasy specjalne lub integracyjne 
w pełnym lub niepełnym wymiarze kształcenia specjalnego. Nauka takich uczniów 
jest prowadzona przez pedagogów wyspecjalizowanych w edukacji specjalnej15.

Dostępny w internecie: https://www.prawo.pl/oswiata/wyniki-szkol-niepublicznych-
raport-2019,495729.html.

11 Ciekawe liczby, [online], dostęp: 15 IV 2020. Dostępny w internecie: http://ciekaweliczby.
pl/szkoly.

12 Raport o szkolnictwie niepublicznym w Polsce, Dostępny w internecie: https://ourkids.net/pl/.
13 Z danych GUS za 2016 r. wynika, iż średnia w publicznej szkole podstawowej to 19 uczniów, 

podczas gdy w klasie niepublicznej to 12,5 ucznia.
14 Raport o szkolnictwie niepublicznym w Polsce, op. cit.
15 Ibidem. 
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Pozytywną cechą szkół niepublicznych jest bardzo dobre wyposażenie 
klas lekcyjnych w pomoce naukowe i  inny sprzęt służący edukacji. Tablice 
interaktywne, komputery, bezprzewodowa sieć, pozwalają na wykorzystanie 
najnowszych technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lekcjach. Szkoły 
dysponują też dobrze wyposażonymi salami do zajęć językowych, plastycznych, 
muzycznych, sportowych oraz sprzętem pozwalającym na rozwijanie zaintere-
sowań pozanaukowych16.

Do wad szkół niepublicznych należy zaliczyć przede wszystkim od-
płatność, czasami gorszą infrastrukturę sportową, do której trzeba dojść 
lub dojechać. Wadą jest także komercyjny aspekt funkcjonowania, który 
może wpływać negatywnie na poziom sprawdzania wiedzy ucznia oraz nie-
adekwatną do rzeczywistości ocenę jego pracy i zachowania. To także silny, 
niekoniecznie pozytywny, wpływ rodziców na nauczycieli w  myśl zasady 
„płacę to wymagam”17. 

Szkoły niepubliczne reprezentują stosunkowo wysoki poziom nauczania. 
Potwierdzają to nie tylko międzynarodowe wskaźniki, ale i wyniki osiągane 
przez uczniów na poszczególnych etapach edukacji. Co prawda według danych 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej uczniowie publicznych szkół osiągnęli nieco 
wyższy wynik (69% punktów możliwych do zdobycia) z języka polskiego niż 
uczniowie szkół niepublicznych (68%), ale już z innych przedmiotów przewaga 
uczniów szkół niepublicznych rosła: z historii i wiedzy o społeczeństwie było to 
56% wobec 59%, z matematyki 49% do 53%, z przedmiotów przyrodniczych 
51% wobec 55%18.

Bardzo wyraźna różnica pojawiła się w wynikach z  języka angielskiego 
(64% do 72%), zwłaszcza na poziomie rozszerzonym, gdzie wyniosła 44% 
wobec 58% osiągniętych przez uczniów szkół niepublicznych, chociaż w ko-
lejnym najczęściej wybieranym języku (niemieckim) lepsi byli uczniowie szkół 
publicznych. Podobne różnice pokazały wyniki ostatniego sprawdzianu szósto-
klasisty, który został przeprowadzony w ubiegłym roku. I tak z języka polskiego 
uczniowie uzyskali odpowiednio 70% wobec 77%, z matematyki 53% wobec 
68%, a z języka angielskiego 71% wobec 84%19.

Szkoły prywatne uzyskały też lepsze oceny w następujących obszarach: 
bezpieczeństwo dziecka (36,3% wobec 30,2%), zapewnienia wyższego pozio-
16 Ibidem.
17 Niepubliczne szkoły w Polsce, [online], dostęp: 18 IX 2020. Dostępny w internecie: https://

www.ourkids.net/pl/niepubliczne-szkoly.php#maincontent.
18 Centralna Komisja Egzaminacyjna, dostęp: 18 IX 2020, https://cke.gov.pl.
19 Niepubliczne szkoły w Polsce, op. cit.
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mu nauczania (37,7% wobec 31,6%), lepszych możliwości rozwoju zdolności 
i zainteresowań (41,7% wobec 27,1%), lepszego traktowania uczniów (49,5% 
wobec 16,9%)20. 

Z kolei w raporcie Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: pre-
ferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce zaprezentowano dane, z których wynika, 
że więcej badanych wyżej ocenia szkoły niepubliczne (48%) niż szkoły publiczne 
(36,5%). Jednak większość Polaków (53,6%) uważa, że lepiej jest posłać swoje 
dziecko do szkoły publicznej niż niepublicznej (24,7%). Z  analizy korelacji 
przekonań o  szkołach z  wielkością miejscowości zamieszkania wynika, że im 
większa miejscowość, z której pochodzi respondent, tym bardziej wykazuje on 
ogólną preferencję szkół niepublicznych. Mocniej jest też przekonany o tym, że 
w szkołach niepublicznych uczniowie są lepiej traktowani, mają większą możli-
wość rozwoju swoich zdolności i zainteresowań oraz zapewniane jest im większe 
bezpieczeństwo. We wspomnianym raporcie przeprowadzono także analizy mające 
na celu zbadanie wpływu wykształcenia na stosunek do szkół publicznych i nie-
publicznych. Okazało się, że wraz ze wzrostem wykształcenia wzrasta preferencja 
szkół niepublicznych21. 

Cel i przedmiot badań

Badania przeprowadzono w Niepublicznej Placówce Oświatowej „Jonatan” 
w Bielsku-Białej. Jest to placówka niepubliczna posiadającą uprawnienia szkoły 
publicznej. Powstała jako jedna z pierwszych tego typu w regionie; na rynku 
edukacyjnym funkcjonuje od dziesięciu lat. Obecnie w jej skład wchodzi szkoła 
podstawowa, szkoła dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pięć 
przedszkoli oraz dwa żłobki. Większość nauczycieli pracujących w placówce to 
osoby młode, bez większego doświadczenia pedagogicznego. Przeważają osoby 
z ogólnym stażem pracy poniżej 10 lat, zaś przeciętny okres pracy w „Jonatanie” 
to 2 lata. Zdecydowana większość pedagogów ma najniższy stopień awansu 
zawodowego - stażysty. 

Celem badań była wielowymiarowa analiza funkcjonowania placówki. Za-
mierzeniem prowadzonej eksploracji było zebranie od rodziców opinii dotyczą-
cych szkoły, zaś efektem pokazanie mocnych stron działalności, zdiagnozowanie 
słabych obszarów, wyeliminowanie błędów, a także próba zarekomendowania 
kierunków rozwoju. Rzecz jasna jest to tylko pewien wycinek, fragment rzeczy-
20  Ibidem.
21  M. Piekarczyk, Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące 

szkolnictwa w Polsce, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Warszawa 2014.

Funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych...
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wistości, niemniej jednak wyniki mogą posłużyć do wzbogacenia stanu wiedzy 
o szkołach niepublicznych w Polsce. 

Problemy badawcze sformułowano w formie kilku pytań: 1) jak rodzice 
uczniów niepublicznych placówek postrzegają działalność tychże szkół? 2) co 
skłania ich do wyboru niepublicznej placówki dla swoich dzieci? 3) dlaczego 
pomimo wyboru tego rodzaju szkoły, pojawiają się negatywne opinie na jej 
temat?

Metodologia badań 

Badania własne przeprowadzono wśród 55 rodziców jednej z niepublicz-
nych szkół Bielska-Białej. Zasadniczą metodą badań była metoda sondażu 
diagnostycznego, który przeprowadzono za pomocą techniki ankietowania. 
Jako narzędzie zastosowano kwestionariusz ankiety, wykorzystując interne-
towe narzędzie firmy Google. Jednocześnie prowadzona była systematyczna 
analiza dokumentów oraz nieustrukturyzowane wywiady. Refleksje i opinie 
poparte są zarówno obserwacją uczestniczącą, jak i doświadczeniami autora 
zdobywanymi w trakcie długoletniej pracy w szkole w charakterze nauczyciela 
oraz dyrektora.

Jak już wspomniano, podstawowym sposobem badań była metoda 
sondażu, rekomendowana do zastosowania szczególnie wtedy, gdy chce się 
dowiedzieć o opiniach, przekonaniach respondentów na temat interesują-
cych spraw oraz o tym, jak je oceniają. Przydatna może się okazać również 
w badaniach postaw, motywów i  zainteresowań respondentów czy zasobu 
posiadanych przez nich wiadomości o badanym zjawisku, procesie, zdarze-
niu. Warto dodać, że metoda ta nie daje wiedzy o faktach, ale informacje 
o opiniach na temat tych faktów22.

Sondaż dla rodziców przeprowadzono w dniach od 27 listopada do 14 
grudnia 2019 r., tak więc czas trwania to ponad dwa tygodnie. Wiadomość 
z prośbą o wypełnienie ankiety wysłano za pomocą dziennika elektronicznego 
„mobiDziennik”, który wykorzystywany jest jako podstawowe narzędzie ko-
munikacji w placówce. Jedna z funkcji dziennika pozwala śledzić datę i czas 
odbioru wiadomości. Komunikat wysłano jednocześnie do 287 rodziców. Za-
ledwie w ciągu 15 minut wiadomość dotarła do 44 osób, tj. do 15,3% ogółu, 
zaś po pół godzinie do 71 rodziców (24,7%). Po dwóch godzinach była to już 
prawie połowa (132 osoby). W ciągu tygodnia informacja dostarczona została 
22  M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2003, s. 244.
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do 243 rodziców (to jest 84,6%). Jeśli chodzi zatem o skuteczność przekazu 
informacji, wynik jest na dobrym poziomie. Okazuje się, że ten sposób komu-
nikacji ułatwia szybkie i efektywne dotarcie do wielu adresatów23. Świadczy też 
o zainteresowaniu rodziców sprawami szkoły poprzez systematyczne kontrolo-
wanie szkolnych przekazów.

Podejście rodziców do prowadzonych badań należy określić jako sumienne 
i rzetelne. Oceniając jakość funkcjonowania placówki, wykazali się stosunkowo 
wysoką świadomością i odpowiedzialnością. W pytaniach otwartych wypowiedzi 
z reguły są rzeczowe, konkretne. Rodzice wskazują realne potrzeby i problemy, 
z którymi borykają się w szkole. 

Trzeba przyznać, że rodzice aktywnie włączyli się w  badanie i  już 
po dwóch godzinach 18 z  nich wypełniło internetowy arkusz ankiety. 
W większości były to kobiety (70,4%), co może świadczyć o większym 
zainteresowaniu sprawami dzieci w  szkole. W  sumie w  badaniu wzięło 
udział 55 rodziców (tyle osób wypełniło ankietę) spośród 287 wszystkich 
osób widniejących w e-dzienniku. Stanowi to 19,1%. Gdyby wziąć pod 
uwagę tylko te osoby, które odebrały wiadomość (253 osoby), wskaźnik 
tez wzrasta do 21,7%. 

Wyniki badań własnych

W badaniach wzięło udział zdecydowanie więcej kobiet (38) niż mężczyzn 
(17). Najwięcej spośród badanych osób mieści się w  przedziale wiekowym 
31-50 lat. Ta informacja wydaje się istotna z punktu widzenia potencjalnych 
klientów szkoły. Nieco ponad połowa rodziców, którzy wzięli udział w badaniu, 
to osoby w wieku 31-40 lat (29 osób, to jest 52,7%). Druga pod względem 
liczebności jest grupa wiekowa w przedziale 41-50 lat (16 osób, 40%). Pozo-
stałe grupy wiekowe, czyli 21-30 lat, 51-60 oraz powyżej 60 roku życia zostały 
wskazane sporadycznie. Nie ma rodziców bardzo młodych poniżej 21 roku 
życia. Ilustruje to rysunek nr 1. Z powyższej analizy wyłania się statystyczny 
obraz rodzica w  średnim wieku, w przedziale wiekowym 31-50 lat (92,7% 
wszystkich rodziców). 

23 Zob.: P. Żebrok, Wykorzystanie dziennika elektronicznego w  praktyce szkolnej, „EduAkcja. 
Magazyn edukacji elektronicznej” 2018, nr 1 (15), s. 41-57.

Funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych...



Z 
W

A
R

SZ
TA

T
U

 B
A

D
A

W
C

ZE
G

O
 · 

IN
N

O
W

A
C

JE

46

Gdy przeanalizujemy wykształcenie rodziców, wyłania się wizerunek rodzi-
ca w większości z wykształceniem wyższym. Jest to 74,5% wszystkich rodziców. 
23,6% spośród nich ma wykształcenie średnie, zaś tylko 1,8% zawodowe.

Rodziców zapytano o liczbę ich dzieci uczęszczających do szkoły. Zdecy-
dowana większość (49 spośród 55 ankietowanych) do Niepublicznej Placówki 
Oświatowej „Jonatan” posyła tylko jedno dziecko, pięć osób dwoje dzieci, 
a tylko jedna osoba zaznaczyła, że ma w placówkach troje lub więcej dzieci. 
Prezentuje to wykres 3.

Z puntu widzenia badań nad klientami placówki ciekawe wydają się zesta-
wienia ilustrujące związek rodziców ze szkołą. Rzecz jasna intencją właściciela 

Wyk. 1. Wiek rodziców, którzy wzięli udział w badaniach ankietowych. 
Źródło: opracowanie własne.

Wyk. 2. Wykształcenie rodziców, którzy wzięli udział w badaniach ankietowych. 
Źródło: opracowanie własne.

Przemysław Żebrok
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jest to, żeby związek ten trwał jak najdłużej. Można też przypuszczać, że czas 
styczności rodzica ze szkołą świadczy o zadowoleniu ze świadczonych usług. 
Nieco połowa rodziców (28 ankietowanych, tj. 50,9%) związana jest ze szkołą 
2-3 lata, zaś 18 (32,7%) korzysta z usług placówki 4 lata i więcej. Dziewięć 
osób (16,4%) zaznaczyło, że jego dziecko w  „Jonatanie” jest pierwszy rok. 
Dane, które wyłaniają się z tej analizy, dają optymistyczny obraz dla właściciela. 
Skoro większość rodziców posyła dzieci do wybranej szkoły dłuższy czas, oferta 
placówki spełnia ich oczekiwania. 

W kolejnym kroku prowadzonych badań rodziców poproszono o ocenę 
obszaru zarządzania placówką. Były to takie dziedziny jak: właściciel (organ 
prowadzący), dyrekcja, nauczyciele, sekretariat, komunikacja ze szkołą, orga-

Wyk. 3. Liczba dzieci w rodzinie uczęszczających do „Jonatana”. 
Źródło: opracowanie własne.

Wyk. 4. Czas uczęszczania dzieci badanych rodziców do placówki „Jonatan”. 
Źródło: opracowanie własne.

Funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych...
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nizacja pracy szkoły. Respondenci mieli wyrazić swój osąd w skali od 1 do 5 
(1 - ocena najniższa, 5 - ocena najwyższa). Na wykresie 5 znajduje się graficzna 
prezentacja wyników werdyktu rodziców.

Poszczególne dziedziny zarządzania placówką zostały ocenione następująco. 
Ze względu na wagę tego obszaru funkcjonowania placówki, dane przytoczone 
są szczegółowo.
Tab. 1. Ocena obszaru zarządzania placówką.

Ocena 
Obszar 

1 pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 5 pkt średnia

Właściciel 3 6 10 13 23 3,85

Dyrekcja 4 7 7 17 20 3,76

Nauczyciele 1 3 11 21 19 3,98

Sekretariat 2 9 9 15 22 3,94

Komunikacja ze 
szkołą

2 9 9 15 20 3,76

Organizacja pracy 
szkoły

4 11 11 15 14 3,43

Źródło: opracowanie własne

Komentarz do powyższych wyników jest następujący. Najwięcej ocen 
maksymalnych (5 pkt) otrzymała właścicielka (23 wskazania) oraz sekretariat 
(22). Średnia ocena właścicielki wynosi 3,85, dyrekcji 3,76, nauczycieli 3,98, 
sekretariatu 3,94, komunikacji ze szkołą 3,76, zaś organizacja pracy szkoły 

Wyk. 5. Rodzicielska ocena obszaru zarządzania placówką „Jonatan”. 
Źródło: opracowanie własne.
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kształtuje się na poziomie 3,43. Nie ma tu wielkich rozbieżności w średnich 
ocenach, natomiast dla porządku należy stwierdzić, iż najwyższą średnią ocen 
mogą pochwalić się nauczyciele, stosunkowo najgorzej wypada organizacja 
pracy szkoły.

Przeprowadzone badanie miało także umożliwić poznanie opinii rodzi-
ców na temat postrzegania procesów organizacyjnych w szkole. Ogólna ocena 
sprawności organizacyjnej daje nam następujący obraz.

Sprawność ta została oceniona stosunkowo wysoko. Dwanaście 
odpowiedzi to oceny najwyższe (21,8%), dziewiętnaście osób stoi na 
stanowisku, że kondycja procesów zarządzania jest na dobrym pozio-
mie (34,5%). Tyle samo osób dało 2 i  3 punkty (20%), zaś tylko dwie  
1 punkt (3,6%). 

Proces kształcenia, będący istotą usługi edukacyjnej jest rozciągnięty 
w czasie, zaś jego skuteczność można oceniać wyłącznie ex ante. Podobnie jak 
w przypadku nauczycieli, rodzice pozytywnie wypowiadają się na temat jako-
ści usług świadczonych przez szkołę. We wszystkich obszarach, za wyjątkiem 
wyposażenia w  pomoce dydaktyczne, najwięcej jest ocen bardzo dobrych. 

Wyk. 6. Ogólna ocena sprawności organizacyjnej placówki. 
Źródło: opracowanie własne.

Wyk. 7. Ocena jakości procesów dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. 
Źródło: opracowanie własne.

Funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych...
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Najwyżej punktowano nauczanie (średnia 3,90), natomiast najgorzej wypada 
innowacyjność (średnia 3,72). Przedstawione dane zebrano w tabeli nr 2.
Tab. 2. Ocena jakości procesów dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Ocena
Obszar

1 pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 5 pkt średnia

Nauczanie 3 3 12 15 22 3,90

Wychowanie 4 5 9 15 22 3,83

Opieka nad uczniami 3 6 11 13 22 3,81

Pomoce dydaktyczne 1 4 11 24 15 3,87

Innowacyjność 5 4 11 16 19 3,72

Źródło: opracowanie własne

Rozwinięciem poprzedniej analizy jest pytanie dotyczące poziomu naucza-
nia w szkole. Oczywiście opinie w tym zakresie należą do bardzo subiektywnych, 
niemniej jednak warto poznać zdanie rodziców na ten temat, głównie ze względu 
na obraz szkoły w środowisku. Przekaz wyrażany w bardzo ogólnikowym, mało 
precyzyjnym i  trudnym do zdefiniowania określeniu „poziomu nauczania” 
wydaje się ważnym elementem strategii marketingowej placówki24. 

Generalnie wizerunek szkoły wypada nieźle, bo najwięcej ankietowanych (24 
osoby czyli 43,6%) poziom nauczania ocenia na 4 punkty. Jedna piąta sądzi, że 
jest to bardzo wysoki poziom, jedenaście osób (23,6%) że dostateczny. Siedmiu 
badanych jest niezadowolonych, wskazując 2 punkty (10,9%) oraz 1 punkt (1,8%).

24  Zob. P. Żebrok, Marketing w publicznych placówkach oświatowych, „Społeczeństwo i Polityka” 
2016, nr 1, s. 144-156.

Wyk. 8. Ogólny poziom nauczania w „Jonatanie” - opinie badanych rodziców.. 
Źródło: opracowanie własne.
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Kolejne obszary zaprezentowane zostały w tabeli 3. Najwyższe uznanie 
w oczach rodziców ma czas pracy placówki, gdzie średnia wszystkich ocen 
wynosi 4,43. Najgorzej wypadają opłaty – średnia 3,43.
Tab. 3. Rodzicielska ocena pozostałych obszarów funkcjonowania placówki.

Ocena 
Obszar 

1 pkt 2 pkt 3 pkt 4 pkt 5 pkt średnia

Atmosfera 2 5 5 21 22 4,01

Bezpieczeństwo 5 10 7 14 19 3,58

Wyposażenie 0 7 7 20 21 4,00

Opłaty 6 5 14 19 11 3,43

Czas pracy placówki 0 2 8 9 36 4,43

Wsparcie dziecka 5 4 6 22 18 3,80

Współpraca 
z nauczycielami

2 1 12 18 22 4,03

Promocja szkoły 2 4 11 21 17 3,85
Źródło: opracowanie własne

W tabeli pogrubioną czcionką zaznaczono najczęściej pojawiające się oceny 
poszczególnych obszarów funkcjonowania placówki. I tak: najniższa ocena (1 
punkt) pojawia się sześciokrotnie, gdy chodzi o opłaty a kolejnych 14 rodzi-
ców temu obszarowi wystawiło 3 punkty, 10 rodziców na 2 punkty oceniło 
bezpieczeństwo, ocenę dobrą (4 punkty) zaznaczono 22 razy w odniesieniu 
do wsparcia dziecka. Zdecydowana większość biorących udziałw badaniu (36 
osób) najwyżej ocenia czas pracy placówki. 

Wyk. 9. Rodzicielska ocena problemów w kontaktach ze szkołą. 
Źródło: opracowanie własne.

Funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych...
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Na wykresie 10 zilustrowano opinie rodziców dotyczące problemów 
w kontaktach ze szkołą. Jak można zauważyć, rodzice nie widzą poważniejszych 
niedogodności w tych kwestiach, które zostały im przedstawione w ankiecie. Dla 
porządku w tabeli nr 4 podano zestawienie liczbowe z zaznaczeniem najczęściej 
pojawiających się odpowiedzi.
Tab. 4. Największe problemy w kontaktach ze szkołą - opinie rodziców.

Dyrekcja Nauczyciele Obsługa
Inni 

rodzice

Nie ma żadnych 
problemów

25 28 30 35

Przejściowe błahostki 16 19 19 16

Poważne problemy 10 6 2 4

Koszmar 4 2 4 0

Źródło: opracowanie własne

Kolejnym zamysłem badacza była diagnoza wsparcia dzieci przez prowa-
dzących zajęcia. Najwięcej rodziców (40%) ocenia tę pomoc na bardzo dobry, 
36,4% na dobry, 16,4% na dostateczny, 3,6% na dopuszczający, 3,6% na 
niedostateczny. 

Bardzo ważna dziedzina funkcjonowania każdej placówki oświatowej to 
współpraca z interesariuszami. Pytanie brzmiało: Jak ocenia Pani/Pan współ-
pracę szkoły z rodzicami? W odpowiedzi na tak sformułowane zagadnienie 
większość ankietowanych wypowiedziało się w sposób zadowalający dla dyrekcji, 
tj. 37 spośród 55 rodziców stoi na stanowisku, że to współdziałanie jest dobre 

Wyk. 10. Wsparcie dzieci ze strony nauczycieli - opinie rodziców. 
Źródło: opracowanie własne.

Przemysław Żebrok
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lub bardzo dobre, ośmiu uważa że dostateczne, dziesięciu jest przekonanych, 
że to słaby punt szkoły. Przedstawia to wykres 11.

Jednym z najważniejszych zagadnień, które poddano badaniom, są plany 
rodziców dotyczące przyszłości ich dzieci w „Jonatanie”. Od tego jak długo ro-
dzice będą związani ze szkołą zależy w dużej mierze przyszłość placówki. W tym 
pytaniu można było udzielić następujących odpowiedzi: chcę jak najszybciej 
przenieść dziecko gdzie indziej, jest to tymczasowe rozwiązanie, planuję zostawić 
tu dziecko na dłużej, nie wyobrażam sobie innej placówki poza «Jonatanem”. 
Odpowiedzi zebrano w tabeli nr 5 z podaniem ilości wskazań oraz udziałem 
procentowym.
Tab. 5. Plany rodziców dotyczące dalszej współpracy ze szkołą

Odpowiedzi
Liczba 

wskazań
%

Chcę jak najszybciej przenieść dziecko gdzie indziej 5 9,1%

Jest to tymczasowe rozwiązanie 10 18,2%

Planuję zostawić tu dziecko na dłużej 28 50,9%

Nie wyobrażam sobie innej placówki poza 
„Jonatanem”

12 21,8%

Razem 55 100%

Źródło: opracowanie własne

Na koniec pytań zamkniętych poproszono rodziców o podzielenie się swoimi 
odczuciami na temat satysfakcji z pracy szkoły. Zastosowano tu podobną punktację 

Wyk. 11. Współpraca szkoły z rodzicami w opiniach respondentów. 
Źródło: opracowanie własne.

Funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych...
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jak w innych pytaniach: 1 – najniższa ocena, 5 – ocena najwyższa. Jak widać, rodzice 
wystawili szkole najwięcej ocen dobrych (40%) oraz bardzo dobrych (23,6%). 

Kolejne pytania w ankiecie związane były ze wskazaniem najmocniejszych 
obszarów działalności placówki oraz jej głównych wad. Poproszono także o su-
gestie, co rodzice chcieliby zmienić w funkcjonowaniu szkoły. Były to pytania 
otwarte, zaś odpowiedzi zostały pogrupowane według najczęściej pojawiających 
się zagadnień. Pierwsze z tych poleceń brzmiało: „Proszę wskazać najmocniejsze 
obszary funkcjonowania placówki (atuty)”. 

Jednym z wyodrębnionych obszarów przewijających się w odpowiedziach 
jest „edukacja-opieka-wychowanie”. Jako atuty rodzice wskazują wsparcie 
dzieci tzw. trudnych, wymagających większego zainteresowania zarówno pod 
względem edukacji, jak i wychowania. Doceniają także różnego rodzaju terapie, 
w tym niezmienność osób prowadzących te zajęcia. Zdaniem respondentów 
mocną stroną szkoły są także różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, akcje cha-
rytatywne i konkursy. Ponadto rodzice najczęściej podnosili takie atuty jak 
innowacyjność, nowoczesne metody nauczania, nauka dostosowana do możli-
wości ucznia. Kilkakrotnie pojawiła się wypowiedź „wysoki poziom nauczania”. 
Kilka osób doceniło opiekę nad dziećmi, dostrzeganie w nich potencjału oraz 
pomoc pedagogiczną i psychologiczną. 

Wśród wypowiedzi, które wskazują na mocne strony szkoły, warto 
przytoczyć następującą opinię: „W  mojej ocenie najważniejszym obszarem 
funkcjonowania szkoły (oczywiście poza bezpieczeństwem dzieci) jest obszar 
dydaktyczny. W  tym obszarze atutem szkoły jest mała liczebność uczniów 
w klasach, zaangażowanie wychowawcy w pracę z uczniami, indywidualne po-
dejście do uczniów, nieobciążanie uczniów zbyt dużą ilością zadań domowych 
oraz dodatkowe zajęcia”. 

Z wypowiedzi wynika, że rodzicom podoba się także nowoczesny budynek. 
Głównie pojawiały się wypowiedzi dotyczące zarówno obiektu, jak i wyposaże-

Wyk. 12. Poziom satysfakcji z pracy placówki. 
Źródło: opracowanie własne.
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nia. Ankietowane osoby dostrzegają starania właścicieli o infrastrukturę, plac 
zabaw, wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne. Charakterystyczna jest 
następująca opinia: „Szkoła jest ładna, przestronna i czysta, a wnętrze przyjemne 
dla oka. Dlatego moje dziecko cieszy się z wybranej przez nas placówki”. 

Bardzo ważne wydają się wypowiedzi dotyczące kadry, bowiem liczne 
badania wskazują, że w głównej mierze to jakość pracy nauczycieli determi-
nuje uzyskiwanie przez uczniów pożądanych efektów edukacyjnych. Zdaniem 
rodziców w szkole pracuje kilku specjalistów, którzy mają bardzo dobre podej-
ście do dzieci. Są to osoby kompetentne i mają dobry kontakt z dziećmi, co 
tworzy przyjazną atmosferę podczas zajęć. Respondentów cieszy stała obecność 
pedagoga i psychologa a także pielęgniarka w szkole. Przykładem pozytywnej 
oceny pedagogów jest następująca wypowiedź: „Nauczyciele są bardzo mocną 
stroną placówki. Dobry kontakt z wychowawcą oraz indywidualne podejście do 
dziecka sprawiają, że dziecko z radością idzie do szkoły. Wychowawca kładzie 
nacisk na rozwój i funkcjonowanie społeczne”. Według uczestników badania 
w szkole pracuje wykwalifikowana kadra zarządzająca oraz pedagogiczna, dlatego 
należy ich wspierać i słuchać potrzeb, które zgłaszają.

Jeszcze jeden wyodrębniony obszar, który przewijał się w wypowiedziach 
badanych osób, to organizacja pracy placówki. Rodzice podkreślali takie 
atuty jak mała liczba dzieci w klasie czy zajęcia dodatkowe. To także dobrze 
zorganizowany czas wolny dziecka, a nade wszystko godziny otwarcia szkoły 
(sprawowania opieki). Rodzice doceniają marketing placówki, dobór specja-
listów oraz zsynchronizowanie zakończenia lekcji w przypadku dwójki dzieci 
uczęszczających do tej samej szkoły. Spośród innych poruszanych kwestii warto 
wymienić atmosferę. Jeden z respondentów ujmuje to w ten sposób: „Klimat 
panujący w szkole sprawia, że dzieci czują się bezpiecznie i bezstresowo. Jest 
miła atmosfera, a opiekunowie i nauczyciele są zawsze uśmiechnięci i chętni do 
pomocy. Bardzo dobry kontakt z wychowawcą klasy. Ważna jest też integracja 
dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi”. 

W kolejnym punkcie poproszono rodziców o wskazanie, jakie są największe 
wady placówki. Podobnie jak poprzednio, odpowiedzi pogrupowano w kilka 
najczęściej występujących wątków: funkcjonowanie placówki, kadra, procesy 
dydaktyczno-wychowawcze oraz inne.

W sprawach dotyczących działalności szkoły respondenci mają zastrzeże-
nia do następujących kwestii: brakuje zajęć dla rodziców, na których mogliby 
dowiedzieć się, jak pomóc dzieciom; zbyt duża liczba dzieci z orzeczeniem 
w klasie; źle dobrane dzieci pod względem funkcjonowania w klasie; zbyt 

Funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych...
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mała liczba nauczycieli wspomagających; zbyt duża liczba dzieci (niedosto-
sowanie warunków do dzieci z orzeczeniami na świetlicy); zbyt duża liczba 
niepotrzebnych informacji wysyłanych przez mobiDziennik, niekoniecznie 
kierowanych do odbiorcy wiadomości; bagatelizowanie problemów zgłaszanych 
nauczycielom i dyrekcji. Niektórzy uważają, że „dyrekcja jest zbyt pobłażliwa 
dla uczniów sprawiających bardzo duże kłopoty, przez co tracą na tym inni 
uczniowie w danej klasie”. Są też takie głosy: „Mam wrażenie, że dzieci nie są 
do końca bezpieczne w szkole”, „Ogromny hałas, rumor i chaos”. Ankietowani 
wskazywali także brak basenu, zajęć sportowych, zawodów szkolnych, zbyt 
małą salę gimnastyczną.

Rodzice wypowiedzieli się także na temat kadry. Jako wady wskazują 
„zmęczenie nauczycieli, którzy przez to krzyczą na dzieci”. Ponadto wytykają 
braki kadrowe, w tym brak specjalistów lub ich niewystarczającą liczbę, brak 
nauczycieli wspomagających dla dzieci niepełnosprawnych. Niektórzy są zdania, 
że kadra jest niedoszkolona i niedoświadczona; brak jej kompetencji w stosunku 
do dzieci z niepełnosprawnościami. 

Procesy dydaktyczno-wychowawcze to następny, wyodrębniony obszar, 
w którym znalazły się krytyczne uwagi. Rodzice mają zastrzeżenia do zbyt rygo-
rystycznej punktacji w systemie oceniania. Pojawiły się opinie, że szkoła nie radzi 
sobie z agresją uczniów i nie podejmuje zdecydowanych działań wobec takich 
zachowań. Dzieci nie mają możliwości przygotowywać się z nauczycielami do 
konkursów, brakuje także indywidualnego podejścia do dziecka.

Kilka wypowiedzi dotyczy spraw, które wybiegają poza obszar nauczania. 
„Niesmaczne obiady według opinii dzieci, bo sam nie próbowałem”. Można 
zauważyć pewną roszczeniowość ankietowanych: „Brak sklepiku, automatu ze 
zdrowymi przekąskami. Krótko otwarta i mała biblioteka. Brak możliwości 
spędzania przerw na zewnątrz. Brak dobrej komunikacji na linii szkoła – rodzic. 
Duża ilość dzieci, jak na szkołę prywatną. Brak basenu w klasach starszych. 
Komunikacja, przekaz informacji rodzic-nauczyciel-dyrekcja we wszystkich 
kombinacjach. Braki personalne, opieka, funkcjonowanie świetlicy. Niedo-
stateczny przepływ informacji w dokonywanych zmianach początkiem tego 
roku”. Kilka wypowiedzi dotyczyło parkingu: „Praktycznie brak parkingu dla 
rodziców, bo tych kamieni z błotem nie można nazwać parkingiem. My, jako 
rodzice pracujemy w różnych firmach i instytucjach i nie jest dobrze postrzegane 
przyjeżdżać do pracy w brudnych butach”.

Inne bolączki szkoły: „Chaos na początku roku, trwający przez miesiąc, 
dwa”; „Brak brania pod uwagę doświadczenia rodziców, brak szacunku do ro-
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dzica i jego dorobku w pracy z dzieckiem”; „Czesne za dziecko z orzeczeniem”. 
Kilka osób wskazało wpadki organizacyjne. 

Jedna z matek pisze w ankiecie: „Nie potrafię wymienić takich dominują-
cych a te co występują są – nieuciążliwe. Placówka sama w sobie jest najlepsza 
jaką mogłam wybrać dla mojego dziecka, raczej wady widziałabym w zacho-
waniu niektórych rodziców w stosunku do integracji ale to temat rzeka”. 

Ostatnie pytanie brzmiało: Co zmieniłby Pan/Pani w  funkcjonowaniu 
placówki? Podobnie jak wcześniej, w tej części również podjęto próbę upo-
rządkowania opinii i przedstawienia ich w syntetyczny sposób. Odpowiedzi 
pogrupowano w pięć bloków tematycznych, które pojawiały się najczęściej. Są 
to: organizacja i zarządzanie, kadra, sprawy wychowawcze, nauczanie oraz inne. 

Jeśli chodzi o  sprawy organizacyjne, to rodzice wysuwają następujące 
życzenia i sugestie: Organizacja przerwy obiadowej - ewentualna kontrola czy 
dzieci zjadają posiłki; mniejsza liczba dzieci, większa liczba osób z personelu. 
Spotkania ze specjalistami w wyznaczonych terminach. Więcej zajęć sporto-
wych, więcej wycieczek szkolnych, więcej kółek zainteresowań. Liczebność klas. 
Zastępstwa na terapiach lub ich odrabianie. Wydłużenie czasu pracy świetlicy. 
Więcej organizowanych wyjazdów dzieci na różne warsztaty, więcej wyjść na 
zewnątrz z dzieciakami. Plan lekcji pozostawia wiele do życzenia. Plan zajęć 
dodatkowych (nakładające się zajęcia). Zmieniłbym dyrekcję i  zarządzanie. 
Sposób zarządzania placówką i priorytety dyrekcji. Pojawiają się też postulaty 
finansowe, jak np. szkoła powinna być bezpłatna, możliwość wykupowania 
obiadów w poszczególne dni oraz „Byłoby cudownie, gdyby w ogrodzie poja-
wiło się boisko”.

Obszar dotyczący kadry - tu pojawiły się takie uwagi: „Wyczuwam wśród 
nauczycieli, że brak im należytego docenienia i wsparcia od strony dyrekcji. 
Dążyłbym do tego, żeby Jonatan stał się miejscem, w którym specjaliści pra-
gną pracować i nie chcą stąd odchodzić. Uważam, że wprowadzenie oceniania 
nauczycieli zarówno przez rodziców i dzieci pokaże, jak naprawdę wygląda 
nauczanie w szkole. Przede wszystkim skupiłbym się na rozwiązaniu proble-
mów z rotacją nauczycieli. Bardziej wspierałbym nauczycieli. Żeby nauczyciele 
mówili dzień dobry do rodziców. Poznawałbym ich potrzeby i je spełniał. Lepszy 
kontakt nauczycieli zajęć pozostałych, np. języka obcego z wychowawcą lub 
rodzicem. Są nauczyciele, którzy potrafią świetnie poprowadzić lekcje, zmoty-
wować dzieci, ale są też tacy, którzy w tej szkole są chyba za karę”. 

W sprawach związanych z wychowaniem rodzice oczekują przede wszystkim 
zmian w skali ocen z zachowania. Uważają, że wewnątrzszkolny system oceniania 
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Z 
W

A
R

SZ
TA

T
U

 B
A

D
A

W
C

ZE
G

O
 · 

IN
N

O
W

A
C

JE

58

jest niesprawiedliwy i nieadekwatny w stosunku do dzieci z niepełnosprawno-
ściami. Co ciekawe, rodzice mają duże zastrzeżenia do zachowania uczniów. 
Postulują, by szkoła podjęła bardziej zdecydowane działanie w stosunku do 
uczniów, którzy zagrażają bezpieczeństwu innych (biją, wykazują demoralizu-
jące zachowania). „To przede wszystkim – zdaniem rodziców – egzekwowanie 
statutu szkoły, który pozwala na usunięcie takich uczniów, jeśli zachowania są 
uporczywe”. Widać tu bardzo subiektywne postrzeganie rzeczywistości przez 
rodziców, bowiem nagannych zachowań nie dostrzegają u swoich dzieci. 

Są też wypowiedzi liberalizujące podejście do zachowania uczniów. „Trzeba 
pozwalać dzieciom na swobodną zabawę na korytarzu, gdyż cały czas siedzą 
w ławkach. Nie mają gdzie się wyszaleć, przez co nie mogą wysiedzieć na lekcjach 
i wiercą się”. Niektórzy chcą więcej szkoleń dla nauczycieli z zakresu podejścia do 
ucznia z problemami wychowawczymi, aby wyeliminować „szarpanie uczniów za 
nadgarstki i krzyczenie na nich”. Według kilku rodziców niektórzy nauczyciele 
tak robią, „a przecież dzieci mają orzeczenia, nie są to dzieci w normie i nie 
można od nich wymagać zachowań, jakich oczekuje się od dzieci zdrowych”. 

Rodzice roszczą sobie prawo do ingerencji w procesy nauczania. Na ten 
temat wywodzą następujące konstatacje: „Należy organizować więcej prac 
projektowych, aby młodzi ludzie mogli uczyć się, działając i eksperymentując, 
a jednocześnie odnosić nowe treści do własnej wiedzy, doświadczeń i zainte-
resowań”. Ich zdaniem aktywność połączona z pozytywnym emocjonalnym 
zaangażowaniem przyniesie wprost niewiarygodne rezultaty. Część rodziców 
postuluje, by więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu i wykonywać proste 
ćwiczenia gimnastyczne podczas lekcji. Pojawiały się też ogólne stwierdzenia, 
że trzeba kłaść większy nacisk na naukę. Są też takie opinie: „Lekcje są nudne, 
brak jakiejkolwiek współpracy na linii rodzic – dziecko – nauczyciel”.

Wśród innych spraw pojawiła się wypowiedź, że „Jonatan” wśród rodziców 
ma opinię instytucji mocno komercyjnej, nastawionej na zysk, a nie na rozwój 
dzieci. Zdaniem części rodziców szkoła idzie w dobrym kierunku. Pojawiają 
się też wypowiedzi typu: „na razie nie mam uwag, w chwili obecnej nic nie 
przychodzi mi na myśl, nie mam zastrzeżeń”. Dwunastu rodziców podało swoje 
imiona i nazwiska. 

W przytoczonych wypowiedziach pojawia się bardzo duża liczba porusza-
nych problemów. Rodzice dostrzegają tyle samo zalet, co wad. Najwięcej uwag 
mają do organizacji i zarządzania placówką, stosunkowo niewiele do samego 
nauczania. Niektóre wypowiedzi nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, 
często opinie o szkole są skrajnie rozbieżne. Pojawia się duża liczba postulatów, 
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które często są przeciwstawne. Spore zróżnicowanie poglądów, sprzeczność 
postrzegania tych samych kwestii świadczy o subiektywnym postrzeganiu pracy 
placówki. Być może spowodowane to jest zbyt emocjonalnym podejściem do 
spraw swoich dzieci. 

Wnioski

Zagadnienia omawiane w  opracowaniu dotyczą postrzegania placówki 
przez jej interesariuszy. W wyniku przeprowadzonych badań można wyciągnąć 
pewne konkluzje. Analiza wypowiedzi skłania do wniosku, że rodzice są coraz 
bardziej wymagający wobec placówek oświatowych. Edukację swoich dzieci 
traktują jako inwestycję pojmowaną w kategoriach usługi podobnej do każdej 
innej. Będąc sponsorami usługi edukacyjnej, oczekują zatem choćby częścio-
wego zwrotu poniesionych nakładów w postaci przyrostu wiedzy, umiejętności, 
kompetencji swoich dzieci. 

Do NSP „Jonatan” w przeważającej części uczęszczają dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi. Większość uczniów szkoły ma 
orzeczenia poradni pedagogiczno-psychologicznych. Spora grupa to dzieci 
z  różnymi zaburzeniami psychorozwojowymi, co rodzi określone wyzwania 
dla szkoły i pracujących tu nauczycieli, a także stawia w pozycji placówki po-
strzeganej jako „szkoła specjalna”. Przykład ten można uogólnić na inne tego 
typu szkoły, które często specjalizują się w kształceniu specjalnym, oferując 
naukę dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Kształcenie 
takich dzieci wiąże się z wyższą subwencją, ale wymaga zatrudniania pedagogów 
wyspecjalizowanych w edukacji specjalnej.

Subwencja oświatowa oraz opłaty wnoszone przez rodziców (czesne) pozwa-
lają na dostosowanie oferty oraz warunków nauczania do potrzeb ucznia. Szkoła 
oferuje bardzo dobre warunki nauki, liczne zajęcia dodatkowe, rozwijające czę-
sto nietuzinkowe zainteresowania uczniów. Klasy są mało liczne, z dodatkowo 
kierowanymi nauczycielami wspomagającymi. Szkoła może pozwolić sobie na 
dodatkowe zajęcia. Kładzie się nacisk zwłaszcza na naukę języków obcych, w tym 
zajęcia z native speakerami. Przykładowo niektóre klasy mają w tygodniu 9 godzin 
lekcyjnych języka angielskiego. Do zalet trzeba też zaliczyć zindywidualizowane 
programy nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych lub z dysfunkcjami 
i zaburzeniami. 

Cechą charakterystyczną szkół niepublicznych jest bardzo dobre wyposażenie 
klas lekcyjnych w pomoce naukowe oraz inny sprzęt służący edukacji. „Jonatan” 

Funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych...
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dysponuje salami do zajęć językowych, plastycznych, muzycznych, sportowych 
oraz sprzętem pozwalającym na rozwijanie bogatej gamy zainteresowań pozanau-
kowych. Powszechnie dostępne tablice interaktywne, komputery, bezprzewodowa 
sieć, pozwalają na wykorzystanie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 
na lekcjach. Zarówno obserwacja, jak i opinie rodziców pozwalają stwierdzić, że 
baza szkoły zdecydowanie wyróżnia się na korzyść. Generalnie nie ma problemu 
braku środków finansowych, jak często jest to deklarowane przez pracowników 
szkół państwowych. 

W szkole pracuje młoda, niedoświadczona kadra. Dużym plusem jest większa 
dostępność psychologów, logopedów, terapeutów i innych specjalistów. Rodzice 
dostrzegają zaangażowanie nauczycieli oraz indywidualną pracę z uczniem. 

Większość rodziców twierdzi, że oferta placówki spełnia ich oczekiwa-
nia. Z  reguły rodzice pozytywnie wypowiadają się na temat jakości usług 
świadczonych przez szkołę. W oczach rodziców wizerunek szkoły generalnie 
wypada nieźle. Najwyższe uznanie ma czas pracy placówki. Niemniej jednak 
można dostrzec duże wymagania rodziców wobec szkoły. Często są to wręcz 
postawy roszczeniowe. 

Do wad szkół niepublicznych należy zaliczyć przede wszystkim odpłatność. 
Analiza innych obszarów pracy placówki, jak np. administracja i zarządzanie, po-
twierdza problemy z komunikacją czy przeciążeniami informacyjnymi25.

Podsumowanie

Chociaż edukacja postrzegana jest jako dobro prywatne, to wynikające 
z niej korzyści wykraczają poza osobiste pożytki. To sprawia, że edukacja zajmuje 
szczególne miejsce wśród innych usług. W dobie społeczeństwa informacyj-
nego, konieczności wyrównywania szans edukacyjnych, likwidowania barier 
w dostępie do edukacji, przed niepublicznymi placówkami oświatowymi stoją 
wielkie wyzwania. Funkcjonowanie w określonych realiach oraz na rynkowych 
zasadach powoduje poprawę jakości świadczonych usług, a co za tym idzie, ich 
dynamiczny rozwój. Działalność szkolnictwa niepublicznego w Polsce stała się 
faktem. Sektor edukacji niepublicznej w Polsce od lat dynamicznie się rozwija, 
wzbogacając ofertę edukacyjną. Od kilkunastu lat jest to znaczący rynek, często 
bez naukowego podłoża w piśmiennictwie, dlatego podjęcie refleksji na ten 
temat staje się uzasadnione. 

25 Zob.: P. Żebrok, Przeciążenia informacyjne i komunikacyjne w organizacjach na przykładzie 
instytucji oświatowych, [w:] Kapitał ludzki wobec wyzwań współczesności, A. Wziątek-Staśko 
(red.), Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014, s. 113-129.

Przemysław Żebrok
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Przedmiotem opracowania była analiza działalności niepublicznych pla-
cówek oświatowych z perspektywy ich interesariuszy a zawarte w publikacji 
treści obejmują raport z badań empirycznych. Zaprezentowane wyniki badań 
pozwalają na przedstawienie wizerunku, który oparty jest na opiniach rodziców. 
Obraz ten jest bardzo zróżnicowany i z pewnością subiektywny. Przeprowadzone 
badania nie są wolne od mankamentów. Należą do nich niezbyt liczna próba 
badawcza oraz ograniczenie badań tylko do jednej placówki. Niemniej jednak 
przytoczone opinie mogą rzucić nowe światło na postrzeganie działalności 
placówek niepublicznych. Można też żywić nadzieję, że będą inspirować do 
dalszych poszukiwań, w tym oceny perspektyw rozwoju tego typu szkół. 

Zaprezentowane wyniki to pewien fragment diagnozy przeprowadzonej 
w  szkole. Oprócz metody sondażu diagnostycznego wykorzystano metodę 
badania dokumentów i metodę obserwacji uczestniczącej. Dominującą rolę 
treści opracowania stanowią opinie rodziców. Daje to dosyć pełny i klarowny 
obraz tej konkretnej placówki. Wyników nie można natomiast uogólniać na 
wszystkie placówki niepubliczne, głównie ze względu na ich duże zróżnicowanie. 
Mogą być jednak przyczynkiem do poszerzenia i pogłębienia analiz w zakresie 
funkcjonowania niepaństwowej oświaty, a także pewnym punktem odniesienia 
dla szkół publicznych. 

Przemysław Żebrok jest wieloletnim nauczycielem oraz 
dyrektorem placówek oświatowych. Jest absolwentem 
uniwersytetów: Śląskiego, Warszawskiego, Jagiellońskiego 
oraz Wyższej Szkoły Biznesu i UPJP2. Uczestnikiem konferencji 
naukowych w kraju i za granicą. Autorem kilkunastu publikacji 
naukowych o tematyce oświatowej. Przewodnikiem górskim 
i terenowym, przodownikiem turystyki górskiej, pilotem 
wycieczek. Działaczem społecznym. Laureatem nagrody Rektora 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za najlepszą 
pracę doktorską.

Funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych...
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Krzysztof Warchoł, Maciej Huzarski

Treści programu nauczania 
wychowania fizycznego w szkole 
ponadpodstawowej według nowej 
podstawy programowej

Wprowadzenie

Autorzy opracowania podjęli się próby przedstawienia spójnej koncepcji 
treści programu nauczania wychowania fizycznego dla szkół ponadpodstawo-
wych z uwzględnieniem nowej podstawy programowej. 

Wydaje się, że są trzy powody, które determinują wychowanie młodzie-
ży do systematycznej, w miarę intensywnej i odpowiednio długo trwającej 
aktywności fizycznej. Po pierwsze – aktywność fizyczna przyczynia się do 
optymalnego i auksologicznego rozwoju psychofizycznego, społecznego oraz 
sprawnościowego. Ma także fundamentalne znaczenie dla zdrowia czy samo-
poczucia. Po drugie – poprzez aktywność fizyczną kształtujemy u młodzieży 
prozdrowotny styl życia, który wnosi ona w dorosłe życie. I po trzecie – regu-
larna, jak również systematyczna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko chorób 
w życiu dorosłym1.

Deskrypcja optymalnego modelu współczesnego wychowania fizycznego 
w szkole ponadpodstawowej powinna być rozpatrywana nie tylko w kategoriach 
pedagogicznych, ale także społecznych, a przede wszystkim środowiskowych. 
Wyniki badań nad aktywnością fizyczną współczesnych pokoleń dzieci i mło-
dzieży nie są zadowalające. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Matki 
i Dziecka w latach 2016–2018 wynika, że wskaźnik aktywności fizycznej umiar-
kowanej (MVPA) spełniło tylko 9,6% ankietowanych nastolatków w drugich 
klasach liceum lub technikum a kryterium intensywnej aktywności fizycznej 

1 B. Woynarowska, Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 9–17 lat. Aktualne wskaźniki, 
tendencje ich zmian oraz wybrane zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania, Warszawa 2013, 
s. 5–6.
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(wskaźnik VPA) stał się udziałem 7,5% badanych nastolatków. Tylko 13,8% 
respondentów spełniło razem oba kryteria2. Zatem występuje nadal potrze-
ba poszukiwania modelowych rozwiązań w  zakresie współczesnego procesu 
wychowania fizycznego, tak aby jego założenia w wymiarze teleologicznym 
korelowały w  sposób istotny z  aktywnością fizyczną, sprawnością, a  przede 
wszystkim zdrowiem.

Obligatoryjne wychowanie fizyczne, jako wiodący rodzaj edukacji odpo-
wiedzialnej za rozwój somatyczny, sprawność fizyczną i ruchową oraz zdrowie 
uczniów, mimo relatywnie dużej liczby zajęć lekcyjnych w skali tygodnia – 
w porównaniu z  innymi rodzajami edukacji – realizuje swoje zadania tylko 
częściowo. Nadal możemy obserwować symptomy pasywności fizycznej u wielu 
uczniów. Przejawia się to m.in. w nieuzasadnionych zwolnieniach lekarskich, 
zwolnieniach czy usprawiedliwieniach od rodziców. Jest to szczególnie niepo-
kojące zjawisko w szkołach ponadpodstawowych. Dla pewnej części rodziców 
problem edukacji fizycznej swoich dorastających dzieci ma znaczenie dru-
goplanowe3. Status i prestiż wychowania fizycznego w dużej liczbie polskich 
szkół pozostawia także wiele do życzenia, obserwuje się zjawisko nieformalnego 
„hierarchizowania” poszczególnych rodzajów edukacji, czego efektem jest ni-
ska pozycja kultury fizycznej w szkole, w „rankingu” wszystkich przedmiotów 
nauczania. Niektóre środowiska szkolne i pozaszkolne nie mają dostatecznej 
świadomości w aspekcie traktowania i lokowania aktywności fizycznej dzieci 
i młodzieży na głównej osi starań o pełne zdrowie fizyczne, psychiczne, spo-
łeczne czy duchowe. Błędnym podejściem jest również utożsamianie edukacji 
fizycznej z efektami sportowymi4.

Twórcy nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły po-
nadpodstawowej w  odniesieniu do wychowania fizycznego określili istotne 
funkcje, zadania, cele i oczekiwania. W lekturze tego dokumentu możemy 
przeczytać: „Wychowanie fizyczne w szkole ponadpodstawowej ma na celu 
kontynuację wspierania i  doskonalenia wszechstronnego rozwoju ucznia 
(fizycznego, psychicznego, intelektualnego, emocjonalnego i  społecznego). 
Utrwala nawyk uczestnictwa w aktywności fizycznej dla zdrowia i utrzymania 

2 J. Mazur, D. Kleszczewska, Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 10–19 lat w świetle 
badań HBSC 2018 (Health Behaviour ofSchool-aged Children), Warszawa 2018, s. 39–56.

3 W. Pańczyk, K. Warchoł, W  kręgu teorii, metodyki i  praktyki współczesnego wychowania 
fizycznego, Rzeszów 2008, s. 17–26.

4 K. Warchoł, Autorski program nauczania wychowania fizycznego, postawa, aktywność, wiedza, 
umiejętności, sprawność dla I, II, III i  IV etapu edukacji wraz z  rocznymi planami pracy, 
konspektami zajęć i przedmiotowymi systemami oceniania, Rzeszów 2013, s. 7.

Treści programu nauczania wychowania fizycznego...
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sprawności fizycznej przez całe życie. Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje 
edukacyjne, wspomaga efektywność procesu uczenia się oraz pełni wiodącą 
rolę w  edukacji zdrowotnej uczniów. Oczekiwania wobec współczesnego 
wychowania fizycznego wymagają nowych standardów przygotowania ucznia 
do całożyciowej troski o zdrowie. Pełni ono, oprócz swej funkcji doraźnej, 
również funkcję prospektywną. Przygotowuje do dokonywania w życiu wy-
borów korzystnych dla indywidualnych potrzeb ruchowych i zdrowotnych, 
z uwzględnieniem także przyszłych ról zawodowych i rodzinnych. W podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych zakłada się 
personalistyczną koncepcję wychowania oraz koncepcję sprawności fizycznej 
ukierunkowanej na zdrowie”5. Zaprezentowana powyżej ogólna koncepcja 
i strategia wychowania fizycznego, wdrażana w szkołach ponadpodstawowych, 
w pełni odpowiada holistycznemu i auksologicznemu podejściu do edukacji 
w ogóle, w tym również do edukacji fizycznej. 

Stąd też występuje uzasadniona potrzeba i konieczność tworzenia autor-
skich programów nauczania wychowania fizycznego, które będą odpowiadały 
merytorycznym i  metodycznym założeniom zawartym w  nowej podstawie 
programowej. Indywidualne lub zespołowe przygotowanie programu wycho-
wania fizycznego dla konkretnej szkoły ponadpodstawowej pozwala w więk-
szym stopniu uwzględnić zainteresowania młodzieży wybranymi formami 
aktywności fizycznej, daje lepsze możliwości wykorzystania bazy sportowej 
szkoły czy najbliższego środowiska, wychodzi naprzeciw tradycjom sporto-
wym, rekreacyjnym, turystycznym szkoły oraz lokalnej społeczności. Autorski 
program nauczania może być również postrzegany jako pewna forma projektu 
procesu wychowania fizycznego w praktyce szkolnej6. W dalszej części arty-
kułu autorzy proponują przykładowe treści programu nauczania wychowania 
fizycznego w szkołach ponadpodstawowych, które są zgodne z zapisami nowej 
podstawy programowej.

Wymagania szczegółowe według nowej podstawy programowej wycho-
wania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych – analogicznie jak w przy-
padku ośmioletnich szkół podstawowych – zostały podzielone na cztery bloki 
tematyczne.

5 Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem, szkoła ponadpodstawowa: liceum 
ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła I i II stopnia, wychowanie fizyczne, Warszawa 
2018, s. 12.

6 K. Warchoł, Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły ponadpodstawowej, 
dla I i II etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy i przedmiotowym systemem oceniania, 
Rzeszów 2018, s. 7–10.

Krzysztof Warchoł, Maciej Huzarski
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Pierwszy to rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. Obszar treści nauczania 
w tym bloku obejmuje zagadnienia związane z diagnozowaniem i interpreto-
waniem rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej młodzieży, która uczestniczy 
w obligatoryjnych zajęciach wychowania fizycznego. Należy w  tym miejscu 
podkreślić, że pomiar sprawności fizycznej nie powinien być utożsamiany 
z jednym z kryteriów oceny z wychowania fizycznego. Uczeń, który uczestniczy 
w procesie kontroli własnej sprawności fizycznej otrzymuje tylko informację 
o mocnych i słabych stronach tego obszaru własnego psychofizycznego roz-
woju w kontekście planowania indywidualnej aktywności fizycznej w czasie 
teraźniejszym i prospektywnym7.

Tabela 1. Przykładowe treści programu nauczania wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych w bloku tematycznym: 
Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna8.

Podstawa 
programowa wf

Treści programu nauczania wychowania fizycznego 
w szkołach ponadpodstawowych

Rozwój fizyczny 
i sprawność fizyczna. 

Uczeń 
w zakresie wiedzy

1. wyjaśnia związek między sprawnością fizyczną a zdro-
wiem i dobrym samopoczuciem, m.in.:

a. harmonijny rozwój morfofunkcjonalny organizmu,
b. stymulowanie właściwego rozwoju i funkcjonowania ukła-

dów: oddechowego, ruchowego, sercowo-naczyniowego, 
nerwowego i innych,

c. wszechstronny rozwój sprawności motorycznej – kon-
dycyjnej i  koordynacyjnej oraz sprawności kręgosłupa 
i mięśni brzucha,

d. wyposażanie uczniów w  niezbędny zasób umiejętności 
ruchowych umożliwiających uczestnictwo w  różnych 
formach aktywności utylitarno-zdrowotnej, rekreacyjnej 
i sportowej,

e. kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez systematyczną 
aktywność fizyczną,

f. hartowanie na przykre bodźce fizyczne, psychiczne i spo-
łeczne.

7 Op. cit. (Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem), s. 43.
8 K. Warchoł, Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz branżowej 

szkoły I i II stopnia. Aktywność fizyczna i zdrowie, dla III etapu edukacji wraz z rocznymi – 
tematycznymi planami pracy i przedmiotowym systemem oceniania z przykładem zajęć do wyboru 
w systemie 1+2, Rzeszów 2019, s.18–20.

Treści programu nauczania wychowania fizycznego...
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2. wskazuje mocne i słabe strony własnej sprawności fizycz-
nej, m.in.:

a. krytycznie ocenia własny poziom sprawności fizycznej 
na podstawie prób Międzynarodowego Testu Sprawności 
Fizycznej,

b. jest świadomy poziomu osobistych umiejętności rucho-
wych w indywidualnych i zespołowych formach aktyw-
ności fizycznej,

c. wie, że wynik Testu Coopera wymaga podjęcia natych-
miastowych działań w celu poprawy wydolności fizycznej,

d. chętnie ocenia swoją sprawność fizyczną wg prób Indeksu 
Sprawności Fizycznej K. Zuchory,

e. podejmuje systematyczne działania w celu poprawy indy-
widualnej sprawności fizycznej,

f. poszukuje nowych metod, form i  środków poprawy 
sprawności i wydolności fizycznej. 

3. omawia sposoby utrzymania odpowiedniej masy ciała we 
wszystkich okresach życia, m.in.:

a. systematyczny i  aktywny udział we wszystkich lekcjach 
wychowania fizycznego na każdym etapie edukacji,

b. systematyczna aktywność fizyczna w czasie wolnym (po-
zalekcyjnym, pozaszkolnym, w okresie ferii i wakacji),

c. uprawianie wybranej dyscypliny sportowej,
d. wypełnianie norm aktywności fizycznej dla każdego wieku 

wg WHO i UE,
e. zdrowe odżywianie,
f. eliminowanie z codziennej diety produktów wysokoka-

lorycznych,
g. zachowanie w aktywności fizycznej właściwych proporcji 

pomiędzy pracą mięśni – anaerobową (beztlenową) a ae-
robową (tlenową).

4. definiuje pojęcie wskaźnik masy ciała (BMI) – jest 
to współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała 
podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej 
w metrach (normy wskaźnika są następujące: <18,5 – 
niedowaga, 18,5 – 24,99 – wartość prawidłowa, >25,0 
nadwaga).

Rozwój fizyczny 
i sprawność fizyczna. 

W zakresie umiejęt-
ności 

Uczeń:

1. dokonuje samooceny sprawności fizycznej na tle in-
dywidualnych potrzeb i norm zdrowotnych dla kategorii 
wiekowej, m.in.:

a. dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała, 
b. samodzielnie potrafi określić swój rozwój fizyczny na pod-

stawie siatek centylowych lub obliczając wskaźnik BMI,
c. umie określić tygodniową normę aktywności fizycznej dla 

swojego wieku.

Krzysztof Warchoł, Maciej Huzarski
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2. dobiera sposoby kształtowania sprawności fizycznej 
w zależności od zainteresowań i charakteru pracy zawo-
dowej, m.in.:

a. wykonuje próby Międzynarodowego Testu Sprawności 
Fizycznej, 

b. uczestniczy w Teście Coopera,
c. ocenia i interpretuje poziom własnej sprawności fizycz-

nej na podstawie samokontroli i samooceny sprawności 
fizycznej według prób Indeksu Sprawności Fizycznej 
K. Zuchory,

d. stosuje metody ciągłe, interwałowe i kontrolne kształ-
towania sprawności fizycznej,

e. dobiera środki i  formy treningu indywidualnego lub 
zespołowego,

f. trenuje w pierwszym (BC1: tempo biegu 6:00 do 4:00 
min/km, HR:120-140 uderzeń/min), drugim (BC2: 
tempo biegu 5:00 do 3:20 min/km, HR:140-160 ude-
rzeń/min) lub trzecim zakresie intensywności (BC3: 
tempo biegu 3:20 do 2:50 min/km, HR:170-180 
uderzeń/min).

3. ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłek fizyczny 
o różnej intensywności, m.in.:

a. dobiera dla siebie odpowiednie środki treningowe,
b. umie wyliczyć tętno treningowe, które stanowi 60–80% 

tętna maksymalnego obliczonego wg wzoru: HR max = 
220 – wiek ćwiczącego wyrażony w latach,

c. monitoruje intensywność wysiłku podczas treningu za 
pomocą specjalistycznych urządzeń (sportesterów, aplikacji 
internetowych na telefon lub np. za pomocą „palpacyjnej” 
metody pomiaru tętna,

d. umie zakończyć trening we właściwym momencie np. 
zapobiegając określonej kontuzji,

e. właściwy trening poprzedza rozgrzewką, a kończy ćwicze-
niami rozluźniającymi,

f. unika treningów zbyt intensywnych i  z dużym obciąże-
niem. 

4. wylicza oraz interpretuje wskaźnik masy ciała (BMI) na 
tle indywidualnych potrzeb i norm zdrowotnych dla katego-
rii wiekowej, m.in.:

a. potrafi wyliczyć wskaźnik masy ciała BMI wg wzoru:  
BMI = masa/(wzrost)2

b. interpretuje własny wynik wskaźnika BMI.

Drugi blok tematyczny podstawy programowej wychowania fizycznego 
w szkołach ponadpodstawowych dotyczy aktywności fizycznej w zakresie in-
dywidualnych i zespołowych form rekreacyjno-sportowych. Treści nauczania 
zostały wzbogacone o nowoczesne formy ruchu pochodzące także z  innych 

Treści programu nauczania wychowania fizycznego...
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kręgów kulturowych. Autorzy podstawy programowej proponują też wyko-
rzystanie w  lekcjach wychowania fizycznego nowoczesnych technologii do 
monitorowania i planowania indywidualnej aktywności fizycznej9.

Tabela 2. Przykładowe treści programu nauczania wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych w bloku tematycznym: 
Aktywność fizyczna10.

Podstawa 
programowa wf

Treści programu nauczania wychowania fizycznego 
w szkołach ponadpodstawowych

Aktywność fizyczna. 

W zakresie wiedzy. 

Uczeń:

1. omawia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależ-
ności od płci, okresu życia, rodzaju pracy zawodowej, pory 
roku, środowiska, m.in. zna normy aktywności fizycznej wg 
WHO i UE:

a. 60 minut codziennej aktywności fizycznej o umiarkowa-
nej intensywności (dzieci i młodzież),

b. 30 minut codziennej aktywności fizycznej o umiarkowa-
nej intensywności (osoby dorosłe, starsze),

c. 20 minut aktywności fizycznej o dużej intensywności 2-3 
razy w tygodniu,

d. maksymalnie 2 godziny dziennie spędzanie czasu wolne-
go przed ekranem TV, komputera, smartfonu, komórki.

2. wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktyw-
ności fizycznej zależne od rodziny, kolegów, mediów i spo-
łeczności lokalnej oraz warunków środowiskowych, m.in.:

a. aktywne spędzanie czasu wolnego w środowisku rodzin-
nym i miejscu zamieszkania,

b. organizowanie zespołowych form aktywności fizycznej 
w gronie kolegów i rówieśników,

c. promowanie aktywności fizycznej w  mediach elektro-
nicznych,

d. bogata oferta zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, sportowych 
lub turystycznych w środowisku lokalnym,

e. organizowanie masowych imprez rekreacyjno-sporto-
wych przez kluby, stowarzyszenia i towarzystwa kultury 
fizycznej,

f. nowoczesna infrastruktura sportowo-rekreacyjna (ścieżki 
rowerowe, biegowe, siłownie wewnętrzne i  zewnętrzne, 
sale gimnastyczne, hale sportowe, pływalnie, stadiony 
lekkoatletyczne, kluby fitness itp.).

3. opisuje wybrane techniki relaksacyjne, zna m.in.:
a. technikę głębokiego oddychania (oddychanie przeponą),
b. technikę napinania i rozluźniania mięśni. 

9  Op. cit. (Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem), s. 43.
10  K. Warchoł, op. cit. (Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum 

oraz branżowej szkoły I i II stopnia…), s. 20–27.

Krzysztof Warchoł, Maciej Huzarski
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4. wskazuje możliwości wykorzystania nowoczesnych tech-
nologii do oceny tygodniowej aktywności fizycznej, m.in.:

a. Endomondo,
b. Ground Miles,
c. Workout Trainer,
d. Google Fit,
e. Runtastic.

5. wskazuje zagrożenia związane z  komercjalizacją sportu, 
w tym ruchu olimpijskiego, m.in.:

a. dostosowanie widowiska sportowego do rynku medialnego 
i reklamowego,

b. wysokie gaże dla wybitnych sportowców w wielu dyscy-
plinach sportu,

c. doping w sporcie profesjonalnym, ale i amatorskim,
d. liczne kontuzje zawodników.

Aktywność fizyczna. 

W zakresie wiedzy. 

Uczeń:

1. diagnozuje, planuje i  organizuje własną, tygodniową 
aktywność fizyczną (trening zdrowotny), z uwzględnieniem 
sportów całego życia przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii (urządzenia monitorujące, aplikacje interneto-
we) i rekomendacji zdrowotnych (np. WHO lub UE), m.in.:

a. potrafi ocenić własną aktywność fizyczną za pomocą 
Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fi-
zycznej IPAQ,

b. oblicza współczynnik intensywności wysiłku MET (1 
MET to zużycie w spoczynku 3,5 ml tlenu/kg masy ciała/
min). Dla IPAQ przyjęto następujące wyliczenie wartości 
MET = wartość współczynnika x ilość dni w tygodniu x 
czas wysiłku w minutach,

c. oblicza zużycie kalorii na podstawie współczynnika 
MET (np. aktywność intensywna –praca wokół domu 
5,5, masa ciała 70 kg, zużycie kalorii: 5,5 x 70 = 385 
(przez godzinę).

2. przeprowadza rozgrzewkę ukierunkowaną na wybraną 
formę aktywności fizycznej, m.in. stosuje w rozgrzewce:

a. ćwiczenia RR w biegu lub marszu,
b. ćwiczenia NN w biegu lub w marszu,
c. ćwiczenia szyi w miejscu w płaszczyźnie strzałkowej, czo-

łowej, poprzecznej i złożonej,
d. ćwiczenia T w miejscu w płaszczyźnie strzałkowej, czoło-

wej, poprzecznej i złożonej,
e. ćwiczenia w podporach,
f. ćwiczenia w leżeniu przodem i tyłem,
g. ćwiczenia w podskokach i skokach.

3. stosuje poznane elementy techniki i taktyki w wybranych 
indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej 
z uwzględnieniem form nowoczesnych i form z innych kręgów 
kulturowych (np. capoeira, frisbee ultimate, lacrosse, kabbadi, 
korfball, tchoukball).

Treści programu nauczania wychowania fizycznego...
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4. wykonuje i stosuje w grze:
d. zwód pojedynczy przodem, tyłem (w koszykówce, piłce 

ręcznej i piłce nożnej),
e. rzuty do kosza z dwutaktu, podania oburącz sprzed 

klatki piersiowej, podania jednorącz,
f. uderza piłkę prostym, wewnętrznym i zewnętrznymi 

podbiciem (piłka nożna),
g. przyjmuje i uderza piłkę wewnętrzną częścią stopy, głową 

(piłka nożna),
h. obronę „każdy swego”, strefową (koszykówka, piłka 

ręczna, piłka nożna),
i. atak szybki, pozycyjny (koszykówka, piłka ręczna, piłka 

nożna),
j. wystawienie piłki, zagrywkę sposobem dolnym, górnym, 

górnym z wyskokiem, zbicie piłki lub inną formę ataku, 
np. przez „plasowanie” , blokowanie piłki(piłka siatko-
wa),

k. rzut na bramkę z wyskoku, z przeskokiem, podania 
jednorącz górne, półgórne (piłka ręczna),

l. ustawia się w ataku pozycyjnym w piłce ręcznej, koszy-
kówce, piłce nożnej,

m. potrafi rozegrać atak szybki w koszykówce, piłce ręcznej 
i piłce nożnej,

n. potrafi ustawić się do bloku w siatkówce.
5. uczestniczy w grach szkolnych, uproszczonych i właściwych 
jako zawodnik i sędzia:

a. grze uproszczonej, szkolnej, właściwej w koszykówce,
b. grze uproszczonej, szkolnej, właściwej w piłce ręcznej,
c. grze uproszczonej, szkolnej, właściwej w piłce siatkowej,
d. grze uproszczonej, szkolnej, właściwej w piłce nożnej,
e. grach drużynowych i indywidualnych: „Kwadrant”, Tenis 

stołowy, Badminton, Ringo.
6. wykonuje ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne:

a. wykonuje skok kuczny przez skrzynię ustawioną wszerz, 
wzdłuż,

b. przewroty w przód i w tył,
c. wykonuje skok rozkroczny przez kozła,
d. wykonuje układ ćwiczeń równoważnych na ławeczce,
e. wykonuje wymyk i odmyk na niskim drążku z postawy 

zwieszonej,
f. pokonuje trasę biegu przełajowego na odcinku 1200–1500 

m,
g. przekazuje pałeczkę sztafetową w strefie zmian,
h. z rozbiegu skacze w dal sposobem naturalnym po odbiciu 

ze strefy lub belki,
i. wykonuje skok wzwyż sposobem naturalnym (nożyco-

wym) lub techniką „flop” (tylko na profesjonalny zeskok),
j. prowadzi rozgrzewkę do zajęć ruchowych z gimnastyki, 

gier zespołowych, lekkoatletyki, gier indywidualnych oraz 
gier i zabaw ruchowych,

Krzysztof Warchoł, Maciej Huzarski
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k. pokonuje trasę marszobiegu terenowego w zimie
l. wykonuje start niski oraz biegi krótkie: 60m, 100 m,  

200 m, 400 m, biegi sztafetowe 4x100 m,
m. start wysoki, biegi średnie i  długie: 600 m, 800 m,  

1000 m, 1500 m,
n. start wysoki, biegi średnie i  długie: 600 m, 800 m,  

1000 m, 1500 m,
o. rzuty piłką lekarską – przodem i  tyłem do kierunku 

rzutu: 3 kg,
p. wykonuje rzut oszczepem z  miejsca lub krótkiego roz-

biegu,
q. wykonuje pchnięcie kulą („techniką szkolną”),
r. poznaje technikę biegu przez płotki,
s. poznaje technikę chodu nordic walking.

7. planuje i  współorganizuje szkolne rozgrywki sportowe 
w  grach zespołowych i  indywidualnych według systemu 
pucharowego i „każdy z każdym”, np. klasowy turniej tenisa 
stołowego, szkolna liga koszykówki, piłki ręcznej itp.

8. wykonuje ćwiczenia relaksacyjne dostosowane do indywi-
dualnych potrzeb, m.in.:

a. w leżeniu lub stojąc potrafi prawidłowo oddychać, kon-
troluje swój oddech,

b. w odpowiedniej pozycji wyjściowej np. w siadzie skrzyż-
nym lub siadzie klęcznym zamyka oczy i koncentruje swoją 
uwagę tylko na dźwiękach, które słyszy.

9. opracowuje i wykonuje indywidualnie, w parze lub zespole 
dowolny układ tańca towarzyskiego lub nowoczesnego, np.:

a. wykonuje podstawowe kroki i figury walca angielskiego,
b. wykonuje podstawowe kroki, figury i układ poloneza,
c. wykonuje podstawowe kroki i figury walca wiedeńskiego,
d. wykonuje podstawowe kroki i figury polki.

10. wykorzystuje środowisko do planowania aktywności fi-
zycznej (np. programowanie ścieżki zdrowia, biegi terenowe), 
z  uwzględnieniemzastosowania nowoczesnych technologii, 
m.in.:

a. umie wykorzystać urządzenia, takie jak: Endomondo, 
Ground Miles, Workout Trainer, Google Fit, Runtastic 
do oceny własnej – dziennej aktywności fizycznej,

b. potrafi zaprojektować ścieżkę zdrowia np. w swoim miej-
scu zamieszkania,

c. planuje trasę biegu terenowego z uwzględnieniem walorów 
naturalnych środowiska.

11. wykonuje podstawowe elementy samoobrony, m.in.:
a. umie zasłonić się przed atakiem drugiej osoby,
b. potrafi zastosować chwyty obezwładniające,
c. umie blokować i unikać kopnięć,
d. potrafi założyć właściwą dźwignię.

Treści programu nauczania wychowania fizycznego...
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Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej to trzeci blok tematyczny podstawy 
programowej wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych, w któ-
rym zawarto treści obejmujące działania nauczyciela związane z umiejętnością 
określania ryzyka związanego z planowaniem i organizacją aktywności fizycznej 
ucznia. W  treściach nauczania są też zagadnienia związane z  ergonomiczną 
organizacją stanowiska pracy oraz zasady udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej w sytuacji zagrożenia wypadkami lub urazami11.

 
Tabela 3. Przykładowe treści programu nauczania wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych w bloku tematycznym: 
Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej12. 

Podstawa 
programowa wf

Treści programu nauczania wychowania fizycznego 
w szkołach ponadpodstawowych

Bezpieczeństwo w ak-
tywności fizycznej. 

W zakresie wiedzy. 

Uczeń:

1. wyjaśnia, na czym polega umiejętność oceny stopnia ryzy-
ka wystąpienia urazu związanego z niektórymi sportami lub 
wysiłkami fizycznymi, m.in.:

a. niewłaściwa organizacja zajęć,
b. zbyt liczna grupa ćwiczących,
c. nieprawidłowe rozmieszczenie przyrządów i  urządzeń 

sportowych,
d. mało intensywna rozgrzewka.

2. wyjaśnia, na czym polega umiejętność planowania bezpiecz-
nej aktywności fizycznej dla siebie i innych, m.in.: 

a. wykonywanie zadań ruchowych dostosowanych do indy-
widualnych możliwości sprawnościowych,

b. dbanie o ład, porządek i merytoryczno-metodyczną orga-
nizację zajęć ruchowych.

3. opisuje zasady ergonomicznej organizacji stanowiska 
pracy, m.in.:

a. narzędzia i stanowisko pracy dostosowane do możliwości 
pracownika,

b. analiza warunków pracy,
c. ciężka praca nie zawsze jest efektywna,
d. minimalizowanie zmęczenia.

4. wskazuje zagrożenia związane z korzystaniem z nowocze-
snego sprzętu sportowego, m.in.:

a. wie, jak korzystać z  danego urządzenia lub przyrządu 
sportowego,

b. zna podstawowe funkcje danego sprzętu sportowego.

11 Op. cit. (Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem), s. 43.
12 K. Warchoł, op. cit. (Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum 

oraz branżowej szkoły I i II stopnia…), s.27–29.
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5. opisuje zasady asekuracji i pomocy w różnych sytuacjach 
życiowych osobom młodszym, seniorom, osobom z niepeł-
nosprawnością, m.in.:

a. angażuje się w działalność organizacji charytatywnych,
b. pomaga w codziennych życiowych czynnościach osobom 

starszym,
c. niesie pomoc osobom niepełnosprawnym,
d. zna instytucje odpowiedzialne za pomoc społeczną.

Bezpieczeństwo w ak-
tywności fizycznej. 

W zakresie umiejęt-
ności. 

Uczeń:

1. wskazuje i wyjaśnia zalety i niebezpieczeństwa wynikające 
z uprawiania turystyki rowerowej, zna przepisy ruchu drogo-
wego i zasady zachowania się na drodze, m.in.:

a. wskazuje walory krajoznawcze turystyki rowerowej,
b. umie kształtować zdolności kondycyjne i koordynacyjne 

organizmu w trakcie jazdy na rowerze.

2. stosuje zasady samoasekuracji i asekuracji w różnych sytu-
acjach życiowych, m.in.:

a. wykonuje ćwiczenia tylko w miejscach właściwie zabez-
pieczonych, np. za pomocą materacy,

b. w  wykonaniu ćwiczenia korzysta z  podtrzymania lub 
pomocy nauczyciela lub współćwiczącego.

3. potrafi zachować się w sytuacji wypadków (w tym komu-
nikacyjnych) i urazów w czasie zajęć ruchowych – udzielić 
pierwszej pomocy przedmedycznej (wykorzystanie wiedzy 
z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa), m.in.:

a. umie powiadomić o zaistniałym zdarzeniu właściwe służby 
ratownicze,

b. potrafi udzielać pierwszej pomocy.
4. opracowuje regulamin uczestnictwa w zawodach sporto-
wych lub korzystania wybranego obiektu sportowego, m.in.:

a. umie zaplanować zajęcia na danym obiekcie sportowym,
b. odpowiednio rozstawia sprzęt i pomoce sportowe.

5. organizuje bezpieczną imprezę rekreacyjno-sportową (np. 
festyn, turniej), m.in.:

a. potrafi opracować program festynu lub turnieju rekre-
acyjno-sportowego,

b. umie zaplanować budżet imprezy rekreacyjno-sportowej.

Czwarty blok tematyczny dotyczy edukacji zdrowotnej. Zawarto w nim 
treści, które obejmują ogólne pojęcie zdrowia oraz jego diagnozowanie w kon-
tekście chorób cywilizacyjnych i zawodowych. Uczeń po realizacji tego obszaru 
podstawy programowej powinien mieć ukształtowaną postawę, wiedzę, kom-
petencje oraz poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi13.

13  Op. cit. (Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem), s. 43.

Treści programu nauczania wychowania fizycznego...
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Tabela 4. Przykładowe treści programu nauczania wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych w bloku tematycznym: 
Edukacja zdrowotna14 .

Podstawa 
programowa wf

Treści programu nauczania wychowania fizycznego 
w szkołach ponadpodstawowych

Edukacja zdrowotna.

W zakresie wiedzy.

Uczeń:

1. wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne 
i innych ludzi, m.in.:

a. zna definicję i klasyfikacje zdrowia,
b. zna zasady właściwego odżywiania.

2. wyjaśnia zależności między odżywianiem i nawadnianiem 
a wysiłkiem fizycznym i rodzajem pracy zawodowej, m.in.:

a. zna zasady prawidłowej diety,
b. wie, jakie ilości wody powinien dziennie spożywać.

3. wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących 
zdrowia oraz dokonuje krytycznej analizy informacji medialnych 
w tym zakresie (trendy, mody, diety, wzorce żywieniowe), m.in.:

a. wie, że tylko odpowiednio zbilansowana dieta jest zdrowa 
dla organizmu,

b. zna nową piramidę żywienia.
4. wymienia choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostat-
kiem ruchu, nieodpowiednim odżywianiem, w szczególności 
choroby układu krążenia, układu ruchu i otyłość oraz omawia 
sposoby zapobiegania im, m.in.:

a. nadwaga,
b. cukrzyca,
c. miażdżyca,
d. nadciśnienie.

5. wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla 
wszystkich a zdrowiem, w tym omawia problem dopingu, m.in.:

a. wie czym jest sport profesjonalny a sport dla wszystkich,
b. zna walory zdrowotne sportu dla wszystkich.

6. wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i za-
sobem dla społeczeństwa oraz na czym polega dbałość o zdrowie 
w  różnych okresach życia, m.in.: zna współczesną definicję 
zdrowia np. wg WHO – „Zdrowie to nie tylko całkowity brak 
choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, psy-
chicznego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)”.

7. omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem 
i dostosowania formy aktywnego wypoczynku do rodzaju 
pracy zawodowej i okresu życia, m.in.:

a. awie, jak zaplanować czas pomiędzy nauką, pracą zawo-
dową a aktywnym wypoczynkiem,

b. zna walory rekreacyjno-zdrowotne aktywnego wypo-
czynku.

14 K. Warchoł, op. cit. (Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum, technikum oraz 
branżowej szkoły I i II stopnia…), s. 29–35.

Krzysztof Warchoł, Maciej Huzarski
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8. wyjaśnia, na czym polega samobadanie i  samokontrola 
zdrowia oraz dlaczego należy poddawać się badaniom profi-
laktycznym w okresie całego życia, m.in.:

a. samobadanie i  samokontrola to subiektywne czynności, 
które podejmujemy dla zdiagnozowania aktualnego stanu 
zdrowia,

b. wie, że zauważone zmiany na lub w swoim ciele wymagają 
wizyty u lekarza specjalisty.

9. omawia przyczyny i  skutki stereotypów i  stygmatyzacji 
osób z niepełnosprawnością, chorych psychicznie i dyskry-
minowanych, m.in.:

a. wie, że brak tolerancji w stosunku do wszystkich ludzi jest 
podstawową barierą rozwoju nowoczesnych społeczeństw,

b. niski poziom wiedzy o sytuacji osób niepełnosprawnych, 
chorych psychicznie i dyskryminowanych.

10. omawia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem 
tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych sub-
stancji psychoaktywnych; wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób 
należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji 
psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, m.in.:

a. mogą obniżać poziom sprawności i wydolności fizycznej,
b. zaburzać koordynację ruchową.

Edukacja zdrowotna.

W zakresie umiejęt-
ności.

Uczeń:

1. opracowuje indywidualny, jednodniowy plan żywienia, 
z uwzględnieniem bilansu energetycznego i zgodny z planem 
treningu zdrowotnego, m.in.:

a. umie przygotować posiłki wg zbilansowanej diety,
b. dostosowuje kaloryczność produktów do wydatkowej 

energii w ciągu dnia.
2. opracowuje projekt dotyczący wybranych zagadnień zdrowia 
oraz wskazuje na sposoby pozyskania sojuszników i współuczest-
ników projektów w szkole, domu lub w społeczności lokalnej, 
m.in.:

a. przygotowuje szkolny projekt edukacji zdrowotnej powiązany 
z aktywnością fizyczną,

b. angażuje innych nauczycieli do projektu edukacji zdrowotnej.
3. dobiera sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia 
sobie z nim w sposób konstruktywny, m.in.:

a. stosuje techniki relaksacyjne,
b. aktywne zachowanie, a więc reakcje, które zmieniają sytuację.

4. opracowuje i wykonuje zestaw ćwiczeń kształtujących i kom-
pensacyjnych w zakresie treningu funkcjonalnego, ze szczegól-
nym uwzględnieniem profilaktyki bólów kręgosłupa oraz rodzaju 
pracy zawodowej, m.in.:

a. umie dobrać odpowiednie ćwiczenia kształtujące,
b. potrafi przygotować zestaw ćwiczeń kompensacyjnych w za-

leżności od rodzaju pracy zawodowej.

Treści programu nauczania wychowania fizycznego...
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Uzupełnieniem treści nauczania programu wychowania fizycznego są 
kompetencje społeczne, które obejmują cały etap edukacji, np. czteroletnie 
liceum, pięcioletnie technikum, szkoły branżowe pierwszego i drugiego stopnia, 
a dotyczą własnego rozwoju, jak również kształtowania autonomicznego i od-
powiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym przy zachowaniu etycznego 
kontekstu własnego postępowania15.

Podsumowanie
Obligatoryjne zajęcia wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawo-

wych mogą mieć też różne formy organizacyjne. Podstawowy model realizacji 
zajęć wychowania fizycznego na tym poziomie edukacji dotyczy systemu kla-
sowo-lekcyjnego. Można też zastosować strategię mieszaną 1+2, która polega 
na tym, że jedna godzina lekcyjna wychowania fizycznego prowadzona jest 
w systemie klasowo-lekcyjnym, a dwie kolejne jako zajęcia do wyboru przez 
uczniów. Mogą to być zajęcia sportowe, rekreacyjno-zdrowotne, taneczne lub 
aktywne formy turystyki. W tym miejscu należy podkreślić, że udział uczniów 
w wybranych przez siebie zajęciach jest obowiązkowy. Wybór dotyczy jedynie 
dominujących treści nauczania lub formy aktywności fizycznej i  ruchowej. 
Dyrektor szkoły, przygotowując ofertę zajęć do wyboru, powinien uwzględnić: 
potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania wybranym sportem lub formą 
aktywności fizycznej, uwarunkowania lokalne, miejsce zamieszkania uczniów, 
tradycje sportowe środowiska lub szkoły oraz możliwości kadry pedagogicznej16.

Zdaniem autorów podstawy merytoryczne, metodyczne i formalnoprawne 
współczesnego wychowania fizycznego na poziomie szkół ponadpodstawowych 
są bardzo dobre. Więcej, są najlepsze w historii naszej edukacji. 

Krzysztof Warchoł jest doktorem nauk o kulturze fizycznej, 
honorowym profesorem oświaty, nauczycielem wychowania 
fizycznego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu, 
wykładowcą Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.

Maciej Huzarski jest doktorem nauk o kulturze fizycznej, 
Prodziekanem ds. Dydaktycznych i Studentów, wykładowcą Instytutu 
Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego, trenerem 
UEFA Pro piłki nożnej i trenerem Edukatorem PZPN piłki nożnej.

15 Op. cit. (Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem), s. 44.
16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 29 czerwca 2017 r. w  sprawie 

dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, Dz.U. poz. 
1322.
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Paweł Drymluch

Badanie praktyki i wiedzy 
społeczeństwa na temat 
dezynfekcji telefonów 
komórkowych

Abstrakt

Tło i cele. Częstotliwość użytkowania telefonów komórkowych wiąże się 
z wysokim ryzykiem zanieczyszczenia i osadzenia się na nich wirusów, bakterii oraz 
grzybów. Telefony komórkowe, a współcześnie pełniące ich funkcję smartfony, 
stanowią drogę, którą mogą przenosić się patogeny. Istotna jest ich codzienna, 
prawidłowa higiena. Głównym celem tej pracy jest badanie wiedzy społeczeństwa 
na temat dezynfekcji oraz codziennej praktyki higieny telefonów komórkowych.

Materiał i metody. Przeprowadzono autorską, internetową oraz anonimową 
ankietę, która weryfikowała wiedzę i praktykę higieny telefonu komórkowego.

Wyniki. W  ankiecie udział wzięło 1000 osób obu płci, różniących się 
wiekiem, wykształceniem, miejscem zamieszkania oraz praktyką w dezynfekcji 
smartfonu. Ponadto zbadano, jaki procent spośród 345 osób pracujących bądź 
kształcących się w  zawodzie medycznym korzysta z  telefonu komórkowego 
podczas czynności zawodowych.

Wnioski. Badanie pokazuje wyraźny deficyt w codziennej higienie tele-
fonu komórkowego. Ponad 74% badanych uważa, że dezynfekcja telefonu 
jest niezbędna do utrzymania prawidłowej higieny, lecz  prawie 1/3 osób nie 
stosuje jej w ogóle. Aby ograniczyć możliwość występowania zakażeń, należy 
wprowadzić należytą praktykę codziennej dezynfekcji telefonu komórkowego 
oraz zasady korzystania ze smartfonu w placówkach medycznych. 

Wprowadzenie

Współcześnie życie bez telefonu komórkowego wydaje się bardzo trudne. 
Stanowi on podstawowe narzędzie komunikowania się, sprawdzania informacji 
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czy robienia zdjęć. Ze smartfonu korzystamy bez przerwy nie tylko w pracy, 
ale i w komunikacji miejskiej, w toalecie czy w łóżku. Większość z nas nie-
świadomie dotyka ekranu telefonu kilka tysięcy razy w ciągu dnia. Ze względu 
na zalety smartfonów zagrożenie biologiczne dla zdrowia ludzi, które niesie 
za sobą częste dotykanie tych urządzeń, jest często pomijane. Ludzka skóra 
jest w ścisłym kontakcie z mikroorganizmami i łatwo ulega kolonizacji przez 
niektóre gatunki patogenów. Powierzchnia skóry dorosłego człowieka wynosi 
około 2m2, które zasiedlane są przez ponad 1012 drobnoustrojów1. Podczas 
użytkowania telefonu dotykamy go często zabrudzonymi rękami, kładziemy 
na niehigienicznych powierzchniach. Następnie przykładamy do twarzy, ucha 
i ust, co zwiększa ryzyko przenoszenia patogenów i zakażenia się nimi.

Szczególną uwagę należy zwrócić na użytkowanie telefonów przez pracow-
ników ochrony zdrowia, którzy codziennie mają styczność ze szczególnie nie-
bezpiecznymi patogenami. Rezerwuar mikroorganizmów stanowi sam pacjent 
oraz środowisko szpitalne. Drobnoustroje osadzają się również regularnie na 
odzieży medycznej, rękawiczkach, stetoskopach, ale też na poręczach, klamkach 
czy powierzchni krzeseł w poczekalni2.

Telefony stanowią główne narzędzie komunikowania się między pracow-
nikami placówek medycznych i często są dotykane podczas lub po badaniu 
pacjentów. W większości przypadków używa się ich bez właściwego umycia 
rąk i dezynfekcji samego urządzenia. Smartfony stają się w ten sposób drogami 
rozprzestrzeniania się infekcji3.

Spektrum obecnych mikroorganizmów na skórze człowieka jest cechą 
indywidualną i zależy od wykonywanej pracy4. Zdecydowaną różnicę flory bak-
1 R.L. Gallo, Human Skin Is the Largest Epithelial Surface for Interaction with Microbes [online], 

The National Center for Biotechnology Information. Dostępny w Internecie: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5814118/ doi: 10.1016/j.jid.2016.11.045, dostęp: 2017 
Jun; 137(6): 1213–1214.

2 J.R. Price, Dr, PhD, K. Cole, BSc, A. Bexley, PhD, V. Kostiou, MSc, D.W. Eyre, PhD,  
T. Golubchik, PhD D.J. Wilson, DPhil, D.W. Crook, Prof, MBBCh, A.S. Walker, Prof, PhD, T. 
EA Peto, Prof, FRCP, M.J. Llewelyn, Prof, PhD,  J. Paul, MD, and Modernising Medical 
Microbiology informatics group, Transmission of Staphylococcus aureus between health-care 
workers, the environment, and patients in an intensive care unit: a longitudinal cohort 
study based on whole-genome sequencing, [online] The National Center for Biotechnology 
Information. Dostępny w Internecie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5266793/ 
doi: 10.1016/S1473-3099(16)30413-3, dostęp: 2017 Feb; 17(2): 207–214.

3 R.R. Morubagal, S.G. Shivappa, R.P. Mahale, and S.M. Neelambike, Study of bacterial flora 
associated with mobile phones of healthcare workers and non-healthcare workers [online], The 
National Center for Biotechnology Information. Dostępny w Internecie: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5719508/, dostęp: 2017 Jun; 9(3): 143–151.

4 P.R. Murray, K.S. Rosenthal, M.A. Pfaller, wyd. polskie: A. Przondo-Mordarska,  
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teryjnej skóry dostrzega się pomiędzy pracownikami służby zdrowia a osobami, 
które nie pracują w placówkach medycznych5. Między innymi z tego powodu 
celem badania, którego wyniki prezentowane są w artykule, było zbadanie prak-
tyki higieny użytkowania telefonów komórkowych nie tylko wśród osób, które 
na co dzień nie zajmują się medycyną, jak również wśród samych medyków.

Materiały i metody badawcze

W celu sprawdzenia wiedzy i praktyki higieny użytkowania telefonu komór-
kowego w okresie od 11 marca do 11 maja 2020 roku przeprowadzono autorską, 
internetową, anonimową ankietę. Składała się ona z metryki uwzględniającej 
płeć, wiek, miejsce zamieszkania oraz wykształcenie ankietowanego. Właściwa 
część badania obejmowała pytania związane z opinią oraz praktyką higieny te-
lefonu. Ponadto osobne pytanie dotyczyło kształcenia się lub pracy w zawodzie 
medycznym. Następnie osoby związane z  ochroną zdrowia odpowiadały na 
pytanie podczas jakich czynności medycznych wykorzystują telefon komórkowy.

Opis badania i wyniki

W badaniu udział wzięło 1000 osób, większość stanowiły kobiety – 65,4%, 
natomiast mężczyźni 34,6%. Struktura wieku została zdominowana przez 
osoby w przedziale 18–30 lat (57,5%) [wykres 1]. Najwięcej ankietowanych 
mieszkało w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców (47,3%) [wykres 2] a pod 

G. Martirosian, A. Szkaradkiewicz, Medical Microbiology, 8 ed. Elsevier Inc., Wrocław 
2016, s. 6–10.

5 R.R. Morubagal, S.G. Shivappa, R.P. Mahale, and S.M. Neelambike, op. cit. (Study of bacterial 
flora…).

Wyk. 1. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o wiek wśród wszystkich respondentów; N=1000. Liczba odpowiedzi: 
„poniżej 18”– 284, „18–30” – 575, „30–50” – 70, „powyżej 50” – 71.

Badanie praktyki i wiedzy społeczeństwa na temat dezynfekcji telefonów...
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względem wykształcenia najliczniejszą grupę badanych stanowili absolwenci 
szkół średnich (56,2%) [wykres 3].

Najważniejszym celem badania było sprawdzenie czy ankietowani dezyn-
fekują telefon komórkowy. Na pytanie o częstotliwość dezynfekcji jedynie 110 
osób odpowiedziało, że robi to codziennie, natomiast 43 osoby dezynfekują 
telefon kilka razy dziennie. Warto również podkreślić, że niemal 1/3 respon-
dentów nie robi tego w ogóle [wykres 4].

Następnie uczestnicy badania odpowiadali na pytanie wielokrotnego 
wyboru o powód dezynfekcji telefonów. Najwięcej osób odpowiedziało, że de-
zynfekują telefon w celu utrzymania prawidłowej, codziennej higieny (40,1%) 
[wykres 5].

Wyk. 2. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o miejsce zamieszkania wśród wszystkich respondentów; N=1000. Liczba 
odpowiedzi: „miasto (poniżej 100 tys. mieszkańców)” – 260, „miasto (powyżej 100 tys. mieszkańców) – 472, „wieś” – 268..

Wyk. 3. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie o wykształcenie wśród wszystkich respondentów; N=1000.  
Liczba odpowiedzi: „podstawowe” – 229, „średnie” – 562, „zawodowe” – 25, „wyższe” – 184.

Paweł Drymluch



Z W
A

R
SZTA

T
U

 BA
D

A
W

C
ZEG

O
 · IN

N
O

W
A

C
JE

81

W odpowiedzi na kolejne pytania prawie 88% ankietowanych oznajmi-
ło, że telefon komórkowy stanowi nośnik patogenów [wykres 6] a 62% osób 
uważa, że nowy koronawirus (SARS-CoV-2) przenosi się na powierzchniach 
smartfonów [wykres 7].

Skóra jest stosunkowo suchym, kwaśnym, bogatym w lipidy środowiskiem 
o wysokiej zawartości soli bez egzogennych źródeł składników odżywczych, 
stąd ma stosunkowo niską biomasę drobnoustrojową6. Niemniej jednak po-
wszechnie kolonizują ją gatunki gronkowców i paciorkowców, które zdolne są 

6 Y.E. Chen, M.A. Fischbach, and Y. Belkaid, Skin microbiota–host interactions [online], [w:] 
The National Center for Biotechnology Information. Dostępny w Internecie: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6075667/, dostęp: 2018 Jan 24; 553(7689): 427–436.

Wyk. 4. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie: „Jak często dezynfekuje Pani/Pan telefon?” wśród wszystkich respondentów; 
N=1000. Odpowiedzi: „kilka razy dziennie” – 43, „codziennie” – 110, „kilka razy w tygodniu” – 152, „sporadycznie” – 394, „nigdy” – 301.

Wyk. 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Z jakiego powodu dezynfekuje Pani/Pan telefon?” wśród wszystkich respondentów;  
N= 1000. Odpowiedzi: „w celu utrzymania codziennej higieny” – 401, „mechaniczne zabrudzenie” – 380,  

„wymaga tego moje miejsce pracy” – 35, „inne” – 28, „nie dezynfekuję telefonu” – 301.

Badanie praktyki i wiedzy społeczeństwa na temat dezynfekcji telefonów...
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do adhezji na telefonach komórkowych i mogą być źródłem infekcji. Ponadto 
na smartfonach mogą osadzać się inne niebezpieczne szczepy prątków o szero-
kim spektrum chorobotwórczości7. Oprócz bakterii istotnymi patogenami są 
wirusy, między innymi wirus brodawczaka ludzkiego i herpeswirusy. Zgodnie 
ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia wirus SARS-CoV z  2003 
roku utrzymywał się na powierzchniach szklanych nawet do 96 godzin. Z kolei 
badania przeprowadzone nad nowym koronawirusem SARS-CoV-2 wskazały, 
że jest on stabilny na tworzywach sztucznych, wliczając w to plastik, przez 72 
godziny. Należy zatem przyjąć, że wirus wywołujący COVID-19 wykazuje 
zdolność do zakażenia i adhezji na urządzeniach elektronicznych ze szklanym 
i plastikowym ekranem przez 4 dni8.
7 Ibidem.
8 van Doremalen N Bushmaker T., Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson 

BN, Tamin A, Harcourt JL, Thornburg NJ, Gerber SI, Lloyd-Smith JO, de Wit E, Munster 

Wyk. 6. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie: „Czy uważa Pani/Pan telefon za potencjalny nośnik wirusów, bakterii itp.?” wśród 
wszystkich respondentów; N=1000. Odpowiedzi: „tak” – 876, „nie” – 53, „nie wiem” – 71.

Wyk. 7. Rozkład procentowy odpowiedzi na pytanie: „Czy według Pani/Pana nowy koronawirus (SARS-CoV-2) może być przenoszony 
na telefonach?” wśród wszystkich respondentów; N=1000. Odpowiedzi: „tak” – 617, „nie” – 106, „nie wiem” – 277.

Paweł Drymluch
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Znacząca większość uczestników badania omawianego w artykule (87,6%) 
uważa, że smartfon stanowi potencjalny nośnik drobnoustrojów, zaś niecałe 
62%, że koronawirus SARS-CoV-2 zdolny jest do przetrwania na telefonach 
komórkowych. Niestety pomimo ryzyka zakażenia patogenami, wynikającego 
z niewłaściwej higieny telefonu komórkowego, 30% ankietowanych nigdy go 
nie dezynfekowało a 39,4% robi to jedynie sporadycznie.

Ryzyko zakażeń spowodowanych liczbą drobnoustrojów na telefonie ko-
mórkowym wynika przede wszystkim z używania go w wielu miejscach. Na 
pytanie wielokrotnego wyboru 95% ankietowanych odpowiada, że korzysta ze 
smartfonu w pracy, szkole bądź na uczelni a 91,5% w łóżku [wykres 8].

Podstawowymi czynnościami mającymi na celu usunięcie większości mi-
kroorganizmów z telefonu komórkowego, za każdym razem, gdy może zostać 
zanieczyszczony, są mycie i dezynfekcja odpowiednim środkiem. Niemal wszy-
scy, bo 95% ankietowanych wskazało, że korzysta ze smartfonu poza miejscem 
zamieszkania a 83,6%, że używa go w komunikacji miejskiej. Zaleca się, aby po 
powrocie do domu najpierw umyć własne ręce, następnie przemyć dokładnie 

VJ., Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1 [online], 
The National Center for Biotechnology Information. Dostępny w Internecie: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32182409/. N Engl J Med 2020; 382:1564-1567 DOI: 10.1056/
NEJMc2004973, dostęp: 2020 Apr 16;382(16):1564-1567.

Wyk. 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Gdzie korzysta Pani/Pan z telefonu komórkowego?” wśród wszystkich respondentów; 
N=1000. Odpowiedzi: „w pracy/szkole/na uczelni” – 95%, „w komunikacji miejskiej” – 83,6%, „w toalecie” – 67,5%,  

„w kuchni” – 77,4% „w łóżku” – 91,5%..

Badanie praktyki i wiedzy społeczeństwa na temat dezynfekcji telefonów...
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urządzenie i pokrowiec wilgotnym materiałem, który wcześniej został zamo-
czony w naczyniu z wodą i mydłem. Istotnym aspektem jest dokładne wysu-
szenie smartfonu, ponieważ pozostawiona wilgoć może sprzyjać namnażaniu 
się drobnoustrojów. W celu dezynfekcji należy użyć dostępnych specjalnych 
preparatów do czyszczenia ekranów urządzeń mobilnych na bazie 70% alkoholu 
izopropylowego. W miejscach publicznych warto używać specjalnych chusteczek 
dezynfekujących do czyszczenia telefonu9. Każde urządzenie cechuje się inną 
wrażliwością na środki dezynfekujące, stąd istotne jest wcześniejsze zapoznanie 
się z jego specyfiką oraz postępowanie zgodnie z instrukcjami producenta dla 
wszystkich produktów do czyszczenia i dezynfekcji. Niepokoić może wynik 
ponad 91% osób regularnie korzystaja z telefonu w łóżku. Ponadto 77,4% ba-
danych używa go podczas przygotowywania posiłków a 67,5% ankietowanych 
sięga po niego w toalecie.

Ostatnim etapem badania było sprawdzenie zakresu czynności 345 osób 
związanych z ochroną zdrowia, w tym studentów kierunków medycznych (72%) 
i  osób aktywnie pracujących w  zawodzie medycznym (28%). Ankietowani 
mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
telefon komórkowy użytkowany jest niejednokrotnie na bloku operacyjnym 
przez 13,6% badanych [wykres 9].

9 National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD), Division of Viral 
Diseases [online], Centers for Disease Control and Prevention. Dostępny w  Internecie: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.
html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-
ncov%2Fprepare%2Fcleaning-disinfection.html

Wyk. 9. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Podczas jakich czynności zawodowych używa Pani/Pan telefonu?” wśród osób związanych 
z zawodem medycznym; N=345. Odpowiedzi: „w prosektorium” – 17,1%, „w przerwie” – 91,9%, „na bloku operacyjnym” – 13,6%, 

„podczas wywiadu z pacjentem” – 22,3%..

Paweł Drymluch
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Niestety, pomimo przeprowadzonych badań mikrobiologicznych i staty-
styk zakażeń szpitalnych, smartfon wykorzystywany jest przez nieoperacyjny 
personel medyczny na bloku operacyjnym (13,6%) i  w  trakcie wywiadu 
z pacjentem (22,3%). Ponadto w końcowych statystykach wykazano, że aż 
58% osób związanych z ochroną zdrowia nie dezynfekuje swojego telefonu 
komórkowego lub robi to sporadycznie. W grupie 249 studentów kierunków 
medycznych prawidłową codzienną dezynfekcję telefonu przeprowadza jedynie 
21%. Wśród 96 osób aktywnie pracujących w  zawodzie medycznym wynik 
prezentuje się jeszcze bardziej pesymistycznie, ponieważ tylko 19% medyków 
dezynfekuje swój telefon komórkowy każdego dnia.

Analiza wyników badania

Telefon komórkowy, który jak się okazuje, stanowi nośnik drobno-
ustrojów, stał się przedmiotem wielu badań. Wraz z  rozpowszechnieniem 
się smartfonów i ich używania nie tylko w celach komunikacyjnych, zostały 
przeprowadzone szczegółowe pomiary stopnia ich zanieczyszczenia. W 2011 
roku ukazał się artykuł zespołu badawczego pod przewodnictwem doktora 
Daniela Tagoe z Uniwersytetu w Cape Coast, w którym opisano mikrobio-
logiczne składowe 100 telefonów komórkowych studentów. Uczeni wykazali 
100% zanieczyszczenie wszystkich powierzchni telefonów komórkowych ze 
średnią liczbą bakterii wynoszącą 9,915x107 cfu/ml, przy łącznej liczbie 11 
bakterii spp. Izolaty chorobotwórcze stanowiły 81,8% wszystkich przebada-
nych próbek10.

Skład mikrobiomu człowieka zależy między innymi od stosowanych 
środków higieny osobistej i ekspozycji na potencjalne patogeny. Na infekcje 
najbardziej narażeni są pacjenci oraz pracownicy ochrony zdrowia. Bakterie 
odpowiedzialne za zakażenia szpitalne to między innymi Saphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes, gronkowce metycylinooporne MRSA, penicylinoopor-
ne pneumokoki PRSP, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeruginosa i atypowe prątki. Szacuje się, że 1/3 światowej populacji ludzkiej 
jest nosicielem S.aureus11. Rezerwuar gronkowca złocistego stanowią pacjenci 
oraz personel, co sprawia, że jest on przyczyną wielu infekcji szpitalnych. 
10 D.N. Tagoe, V.K. Gyande, E.O. Ansah. Bacterial Contamination of Mobile Phones: When 

Your Mobile Phone Could Transmit More Than Just a Call [online], [w:] WebmedCentral 
MICROBIOLOGY 2011;2(10):WMC002294. Dostępny w  Internecie: https://www.
webmedcentral.com/article_view/2294, doi: 10.9754/journal.wmc.2011.002294.

11 P.R. Murray, K.S. Rosenthal, M.A. Pfaller, op. cit.

Badanie praktyki i wiedzy społeczeństwa na temat dezynfekcji telefonów...
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Wykazuje zdolność do przetrwania na suchych powierzchniach przez długi 
czas oraz przenosi się drogą bezpośredniego kontaktu lub przez kontakt 
z  przedmiotem zanieczyszczonym patogenem, wliczając w  to fartuchy, 
stetoskopy i telefony komórkowe. Wirusy stanowią 5–6% drobnoustrojów 
odpowiedzialnych za zakażenia szpitalne i zalicza się do nich między innymi 
RSV, HBV, rotawirusy i  wirusy Herpes12. Dodatkowo udokumentowano 
przenoszenie się grzybów Candida spp. od pracowników służby zdrowia na 
pacjentów i  pomiędzy pacjentami, zwłaszcza na oddziałach intensywnej 
terapii. Ręce pracowników służby zdrowia stanowią potencjalny rezerwuar 
szpitalnego rozprzestrzeniania się Candida spp13. Kuwejcki zespół medyczny 
w  2015 roku sprawdził zanieczyszczenie mikrobiologiczne telefonów ko-
mórkowych pracowników medycznych na oddziałach intensywnej terapii. 
Spośród 213 telefonów komórkowych 157 urządzeń było skolonizowanych 
przez gronkowce koagulazo-ujemne. Tylko sześćdziesięciu ośmiu klinicystów 
(33,5%) poinformowało, że dezynfekują regularnie swoje telefony komórko-
we, natomiast większość badanych dezynfekuje telefony komórkowe tylko 
wtedy, gdy się zabrudzą14.

Niestety, pomimo coraz większej liczby przeprowadzanych rzetelnych 
badań mikrobiologicznych, niewiele zmieniło się w praktyce higieny telefo-
nów komórkowych wśród społeczeństwa. W większości przypadków może to 
wynikać z braku rzetelnej edukacji osób niezwiązanych z ochroną zdrowia. Do 
wybuchu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 kampanie społeczne informu-
jące o konieczności utrzymywania prawidłowej higieny smartfonów nie istniały 
lub nie były znane szerszej grupie odbiorców.

Wnioski

Uczestnicy opisanych w artykule badań przyznali, że używają telefo-
nów komórkowych w wielu miejscach, zwiększając prawdopodobieństwo 
transmisji drobnoustrojów a  znacząca część respondentów nie stosuje 
właściwej higieny swoich mobilnych urządzeń. Wydarzenia na świecie 

12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 M.Heyba, M.Ismaiel, A. Alotaibi, M. Mahmoud, H. Baqer, A. Safar, N. Al-Sweih, and A. 

Al-Taiar, Microbiological contamination of mobile phones of clinicians in intensive care units 
and neonatal care units in public hospitals in Kuwait [online], The National Center for 
Biotechnology Information. Dostępny w  Internecie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC4608137/ (dostęp: 2015; 15: 434.).
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w 2020 roku związane z pandemią SARS-CoV-2 pokazują, jak istotne jest 
przestrzeganie zasad higieny osobistej, włączając w to również dezynfekcję 
telefonów. Bardzo ważne jest regularne mycie rąk oraz ograniczenie korzy-
stania z telefonu, szczególnie w toalecie, w kuchni oraz w łóżku. Niemniej 
powszechność posiadania go przy sobie ma w wielu przypadkach bardziej 
skomplikowane przyczyny.

Istotnym zjawiskiem przy omawianiu zagrożeń wynikających z używania 
telefonów komórkowych jest fonoholizm. Polega on na uzależnieniu się od 
smartfonu, które może objawiać się niekontrolowanym przymusem ciągłego 
korzystania z urządzenia, stałego dostępu do wiadomości i Internetu oraz od-
czuwania niepokoju, frustracji oraz reagowaniu agresją w sytuacjach, gdy jest 
to niemożliwe, np. w przypadku rozładowania telefonu lub braku zasięgu15. 
Fonoholizm dotyczy różnych grup wiekowych, lecz w szczególności zauważalny 
jest u dzieci i młodzieży. W większości młodzi ludzie nie są świadomi ryzyka 
biologicznego i  psychologicznego wynikającego z  niewłaściwego używania 
smartfonów. Znaczący wpływ na wychowanie młodego człowieka mają rodzice, 
znajomi oraz szkoła. Współcześnie prawie każdy uczeń szkoły podstawowej 
i  liceum posiada telefon komórkowy. Powszechność tego zjawiska wiąże się 
z ułatwieniem komunikacji z rodzicami, jednak aktualnie smartfon nie służy 
młodym ludziom wyłącznie do kontaktu, ale stanowi również główne źródło 
informacji oraz rozrywki. Ponadto presja rówieśników wymusza na dziecku 
pogoń za nowościami technologicznymi, a częstotliwość używania smartfonu 
przez dzieci i młodzież wiąże się z  ryzykiem uzależnienia. Warto podkreślić 
więc, że wychowywanie dziecka z  nieograniczonym od najmłodszych lat 
i niekontrolowanym dostępem do smartfonu, tabletu lub innego urządzenia 
ze stałym dostępem do Internetu może już we wczesnym wieku doprowadzić 
do fonoholizmu.

Dobrze wyedukowani opiekunowie i  nauczyciele powinni rzetelnie in-
formować dzieci o możliwości zakażenia się drobnoustrojami obecnymi na 
powierzchniach urządzeń, ale również o  zagrożeniu uzależnienia się, które 
wynikają z ciągłego używania telefonów komórkowych.

W celu zmniejszenia ryzyka zakażenia patogenami, ale i powszechnego 
fonoholizmu należy podjąć konkretne działania profilaktyczne i edukacyj-
ne. Dobrym pomysłem byłyby regularne kursy dla nauczycieli z  tematyki 
cywilizacyjnych zagrożeń technologicznych, organizowanych przez lokalne 

15 A. Ogonowska, Uzależnienia medialne, czyli o  patologicznym wykorzystaniu mediów i  ich 
wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci, Kraków 2014, s. 60.

Badanie praktyki i wiedzy społeczeństwa na temat dezynfekcji telefonów...



Z 
W

A
R

SZ
TA

T
U

 B
A

D
A

W
C

ZE
G

O
 · 

IN
N

O
W

A
C

JE

88

jednostki Sanepidu, Głównego Urzędu Statystycznego lub Ministerstwa 
Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto opinii publicznej na-
leżałoby uświadomić problem za pomocą dobrze przygotowanych kampanii 
społecznych, których materiały byłyby udostępniane w mediach społeczno-
ściowych, telewizji, radiu oraz w  formie bezpośredniej w  ramach spotkań 
edukacyjnych w szkołach.

Paweł Drymluch jest studentem kierunku lekarskiego 
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, 
członkiem Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia 
Środowiskowego i Epidemiologii przy Katedrze i Zakładzie 
Higieny UM we Wrocławiu.

Paweł Drymluch



89Kwartalnik Edukacyjny 2-3 (101-102) lato-jesień 2020

FAKULTET METODYCZNY

Sławomira Pusz

Wycieczki dydaktyczno-
wychowawcze w edukacji 
wczesnoszkolnej

Wstęp

Wycieczka jest jedną z form pracy pozaszkolnej. Najistotniejszy spośród 
wielu celów, jakie przypisywane są wycieczkom dydaktycznym dotyczy bezpo-
średniego poznania przez uczniów środowiska przyrodniczego, technicznego, 
społecznego i kulturowego, zjawisk i procesów występujących w rzeczywistym 
świecie i możliwych do zaobserwowania w naturalnych warunkach1. Wycieczka 
jest integralnie związana z pracą lekcyjną i szczególnie w klasach edukacji wcze-
snoszkolnej powinna być często stosowana jako jej uzupełnienie. Odbywa się 
w czasie przewidzianym na zajęcia edukacyjne i daje nauczycielowi wiele możli-
wości integrowania różnych zagadnień, jak i kompetencji uczniów. W literaturze 
funkcjonuje pojęcie „wycieczki szkolne”, definiowane przez Kazimierza Denka 
jako „każde wyjście poza budynek szkoły, niezależnie od charakteru i czasu jego 
trwania, w określonym, z góry zaplanowanym celu”2. Ignacy Janowski poszerza 
tę definicję, określając wycieczki jako „celowe, planowe i nadzorowane wyjście 
lub wyjazd uczniów poza budynek szkolny, dla realizacji ustalonych i określo-
nych w karcie wycieczki celów dydaktyczno-wychowawczych, z uwzględnieniem 
elementów krajoznawstwa i czynności rekreacyjnych, poprzez zaangażowanie 
jej uczestników w ujęciu przedmiotowym lub kompleksowym”3. Ze względu 
na specyfikę wycieczek w edukacji wczesnoszkolnej i na potrzeby tej publi-
kacji definicja wycieczek dydaktyczno-wychowawczych sformułowana przez 
K. Denka została doprecyzowana jako wyjście poza obręb szkolny w czasie 
przewidzianym na zajęcia szkolne w  celu realizacji zadań dydaktycznych 
1  Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000, s. 175.
2  K. Denek, Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna, Poznań 2011, s. 200.
3  I. Janowski, Wycieczki szkolne, Kielce 2002, s. 14.
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i  wychowawczych. Nie będą w  tym artykule poruszane kwestie wycieczek 
całodziennych, wymagających szerszych przygotowań, innej dokumentacji 
i zachowania ustalonych przez szkołę procedur, a skoncentrowano się wyłącznie 
na krótkich wyjściach realizowanych w godzinach lekcyjnych, w celu poznania 
najbliższej uczniom rzeczywistości przyrodniczej, kulturowej czy społecznej.

Dzięki wycieczkom uczniowie mogą gromadzić spostrzeżenia, przeprowa-
dzając obserwacje, a następnie analizować, uogólniać, klasyfikować, wniosko-
wać, czyli doskonalić procesy myślowe niezbędne w nauce i rozwoju. Jest to 
także okazja do rozwijania i wzbogacania słownictwa uczniów. O wiele łatwiej 
w trakcie wycieczki kształtować pojęcia, np. „ozimina”, gdy w trakcie wyjścia 
wczesną wiosną w  celu obserwacji przyrodniczej uczniowie skojarzą widok 
zielonego pola ze zbożem, które zimowało w glebie. Wyjście do teatru to nie 
tylko obejrzenie spektaklu, ale także wzbogacanie słownika o nowe pojęcia, 
np. rozumienie, czym jest „scenografia”, gdy się patrzy na teatralną scenę, by 
potem graficznie przedstawić, co na owej scenie się znajdowało i stanowiło tło 
przedstawienia.

Znaczenie wycieczek

Wycieczki dydaktyczne pełnią wielorakie zadania w procesie dydaktycz-
no- wychowawczym. Pozwalają uczniom lepiej poznać i zrozumieć otaczającą 
ich rzeczywistość, wpływają na wzbogacenie ich wiedzy o świecie, pozwalają 
także na uporządkowanie i zhierarchizowanie wiedzy już posiadanej. Percepcja, 
dzięki większemu niż w trakcie zajęć w klasie zaangażowaniu emocjonalnemu, 
pozwala na pełniejsze i dokładniejsze zapamiętywanie; spostrzeżenia poczynione 
w trakcie takiego uczenia się są trwalsze. Dzięki wycieczkom uczniowie nabywają 
umiejętności (np. mierzenie obwodu – szerokość pni drzew) oraz pogłębiają 
te, które zdobyli wcześniej (np. liczenie słojów na ściętym pniu i określanie 
wieku drzewa). Dostrzeganie i porównywanie wielkości obiektów, szacowanie 
„na oko” odległości lub proporcji poszczególnych elementów, dostrzeganie 
zmian wielkości wraz z przybliżaniem się do konkretnych elementów pozwala 
dzieciom na kształtowanie spostrzeżeń oraz formułowanie paranaukowych 
teorii. Wycieczki przyrodnicze w te same miejsca, organizowane w różnych 
porach roku, i obserwowanie tych samych elementów przyrody umożliwiają 
uczniom dostrzeganie zachodzących zmian. W trakcie wycieczek ich uczestnicy, 
interesujący się zagadnieniami będącymi tematyką wycieczki, mogą się dzielić 
z  rówieśnikami swoją wiedzą i  wspierać nauczyciela w  budowaniu wiedzy 
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uczniowskiej. Wyjście z budynku szkoły pozwoli także nauczycielowi lepiej 
poznać swoich wychowanków, ich predyspozycje, zainteresowania i zdolności 
w  okolicznościach innych niż klasa szkolna i  bardziej zbliżonych do życia 
codziennego.

W trakcie kontaktu z rzeczywistością przyrodniczą czy kulturową rozwija 
się wrażliwość uczniów na piękno przyrody czy wytwory ludzi, gdy np. po-
równują ogród francuski i angielski (uczniowie nie muszą znać określeń, ale 
nauczyciel może się nimi posługiwać, zwracając uwagę na różnice w wyglądzie, 
prosząc uczniów o wyrażenie swojego zdania dotyczącego estetyki obiektów). 
Wycieczka może wpłynąć na pogłębienie więzi grupowych. Wspólne zada-
nia, nietypowe sytuacje, odmienne niż w klasie szkolnej, tworzą okazje do 
nawiązywania interakcji, pozwalają na lepsze poznanie się i dostrzeganie oraz 
docenienie u kolegów umiejętności i predyspozycji innych niż te, znane ze 
szkoły. Współprzeżywanie pozytywnych emocji: radości, zachwytu, podziwu 
może korzystnie wpływać na kształtowanie postaw koleżeńskości i budowanie 
właściwych relacji w grupie. Wycieczka może kształtować zaradność, wytrwa-
łość, uczyć zachowania w różnych nietypowych sytuacjach, uczyć solidarności 
i odpowiedzialności za powierzone grupie zadania. Może stać się lekcją patrio-
tyzmu i rozwijać u uczniów miłość do tzw. małej ojczyzny. Może stać się lekcją 
ekologii i uczyć poszanowania środowiska oraz rozsądnego gospodarowania 
jego zasobami.

Obecnie w pedagogice wczesnoszkolnej ogromną wagę przykłada się do 
szeroko rozumianej indywidualizacji4. Dlatego także wycieczka, jako jedna 
z form pracy w procesie kształcenia, powinna być rozpatrywana pod kątem 
indywidualizacji. Zindywidualizowane mogą być cele i zadania, które nauczy-
ciel przydziela uczniom w trakcie przygotowania do wycieczki, co oczywiście 
będzie skutkować różnymi działaniami podejmowanymi przez uczniów w jej 
trakcie, np. uczniowie klasy III podczas wycieczki na łąkę czy do pobliskiego 
środowiska wodnego mogą obserwować wybrane owady czy rośliny. Zgodnie 
z teorią konstruktywistyczną jednostka, aby się uczyć, musi być aktywna, dążyć 
do wyjaśnienia problemu czy zaspokojenia ciekawości. Uczeń musi widzieć sens 
uczenia się i dostrzegać przydatność nowej wiedzy czy umiejętności. Pozytywne 
4 Por.: np. I. Adamek, Pedagogika wczesnoszkolna – kluczowe problemy, Kraków 2016, s. 58–63; 

J. Bałachowicz, Indywidualizacja jako postulat i konieczność współczesnej edukacji początkowej, 
[w:] Dziecko – uczeń a wczesna edukacja, I. Adamek, Z. Zbróg (red.), Kraków 2011. 
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emocje i doznania sprzyjają zapamiętywaniu (działa układ nagrody). Zróżni-
cowane będą spostrzeżenia poczynione przez uczniów w  trakcie wycieczki. 
Każdy zwróci uwagę na inne szczegóły i na przykład to, co przykuje uwagę 
dziewczynek, niekoniecznie musi być warte zapamiętania w opinii chłopców. 
Uczniowie nadają własny sens pozyskanym podczas wycieczki informacjom, 
stąd wiedza każdego z nich ma osobisty charakter, uwarunkowany wcześniej-
szymi doświadczeniami. Także ze względu na różne możliwości psychofizyczne 
(spostrzeganie, szybkość uczenia się, trwałość pamięci, zakres modalności) oraz 
różnorodność zainteresowań każdy z uczniów po wycieczce będzie dysponował 
innym zakresem spostrzeżeń i wiedzy. Ogromne znaczenie będzie miał poziom 
reaktywności; uczniom reaktywnym trudniej będzie się skupić na obserwacji 
przy dużej liczbie bodźców ubocznych, zakłócających, których w naturalnym 
środowisku nie da się uniknąć. Przeżycia dzieci reaktywnych są znacznie silniej-
sze, często nieadekwatne do sytuacji i w znacznym stopniu zakłócają szybkość 
i poziom wykonania zadania. Wymagają one też częstych zmian rodzaju dzia-
łań, ale za to ich wrażliwość często pozwala na głębsze przeżywanie i dłuższe 
pamiętanie pozytywnych doznań.

Istotnym argumentem za częstym wychodzeniem poza mury szkoły, 
oprócz wymienionych powyżej, jest bezkosztowość lub niskie koszty związane 
z opłaceniem wstępu do obiektów, które w przypadku wycieczek szkolnych są 
znacznie niższe niż przy zakupie indywidualnego biletu.

Klasyfikacja wycieczek

Teoretycy, analizujący zagadnienie wycieczek, stworzyli przykładowe ich 
typologie, uwzględniające różnorodne czynniki i przesłanki:
•	 czas trwania, np. krótsze – bliższe, dłuższe,
•	 rodzaj poruszania się, np. piesze, rowerowe,
•	 realizowane cele,
•	 zakres tematyczny – jednotematyczne, tzw. przedmiotowe (np. historyczne, 

przyrodnicze) i interdyscyplinarne, wielotematyczne,
•	 ze względu na zasięg (odległość), np. bliższe (najbliższa okolica), dalsze lub 

inny zakres – krajowe, zagraniczne5.
5 Por.: A. Budniak, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w  wieku przedszkolnym 

i  młodszym szkolnym, Kraków 2014; I. Janowski, op. cit. (Wycieczki szkolne);  
I. Jarzyńska, Organizowanie i wykorzystanie wycieczek przyrodniczych w zintegrowanej edukacji 
wczesnoszkolnej, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce: kwartalnik dla nauczycieli” 2007, 
nr 1; M. Jakowicka, Wzbogacanie doświadczeń uczniów klas początkowych w kontaktach ze 
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I. Janowski proponuje podział wycieczek na:
•	 dydaktyczne,
•	 krajoznawcze,
•	 turystyczne,
•	 integracyjne, 
•	 wypoczynkowe6.

W przypadku wycieczek szkolnych w  edukacji wczesnoszkolnej są one 
realizowane w  najbliższej okolicy. Organizowane w  czasie zajęć szkolnych 
wycieczki zawsze mają charakter dydaktyczny, ale ze względu na specyfikę 
kształcenia zintegrowanego łączą różne zakresy tematyczne, najczęściej z jednym 
dominującym, tym samym można je określić jako interdyscyplinarne. Oczy-
wiście nie może w nich zabraknąć oddziaływań wychowawczych i elementu 
wypoczynku oraz, co bardzo istotne, szczególnie na początku edukacji szkolnej, 
integracji grupy klasowej.

Analizując wycieczki ze względu na ich cele, na szersze omówienie zasłu-
gują 3 spośród 5 wyodrębnionych przez Alinę Budniak typów (rozpoznawcze, 
poznawcze, pogłębiające, porównawcze i podsumowujące)7. Zostaną przeana-
lizowane następujące wycieczki: poznawcze, porównawcze i podsumowujące.

Wycieczki poznawcze mają na celu uzupełnienie i  pogłębienie wiedzy 
o określonym wycinku rzeczywistości, z wyraźnym określeniem obserwowanych 
przedmiotów czy zjawisk oraz poszerzeniem słownictwa w zakresie tematyki 
specyficznej dla rodzaju wyjścia (lekcje muzealne, wycieczka do parku czy 
ogródków działkowych). Materiał spostrzeżeniowy zgromadzony podczas oglą-
du rzeczywistości przyrodniczej, społecznej czy poznawania kultury stanowi 
podstawę do dalszego cyklu zajęć. Jest w ich trakcie porządkowany i opraco-
wywany oraz stanowi bazę do wielostronnych działań uczniów.

Wycieczki porównawcze organizowane są pod koniec realizacji określonej 
tematyki, w trakcie porządkowania i hierarchizowania wiedzy. W ich trakcie 
uczeń może łączyć wiedzę teoretyczną z  obserwacją zjawisk czy obiektów 
rzeczywistych lub porównać dwa wcześniej omawiane środowiska (np. pole 
i las) czy obiekty (np. różne domy mieszkalne czy obiekty kulturalne jak kino 
i teatr). Uczestnicy w trakcie wyjścia mają możliwość weryfikacji i uzupełnia-
nia dotychczasowej wiedzy, dzielenia się wnioskami, a nauczyciel powinien 
ukierunkowywać spostrzeżenia uczniów i wspierać ich w poszukiwaniu cech 
wspólnych i różniących poszczególne obserwowane elementy rzeczywistości.

środowiskiem, Warszawa 1982.
6 I. Janowski, op. cit. (Wycieczki szkolne), s. 35.
7 A. Budniak, op. cit. (Edukacja społeczno-przyrodnicza…), s. 90–91.
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Wycieczki podsumowujące organizuje się pod koniec cyklu zajęć; podsumo-
wują wiadomości i umożliwiają ich sprawdzenie oraz skonfrontowanie wiedzy 
teoretycznej z rzeczywistością. W trakcie wycieczki nauczyciel ma możliwość 
sprawdzenia rozumienia przez uczniów nowych pojęć, dokonywania uogólnień, 
syntez, umiejętności wnioskowania czy analizowania. Uczniowie weryfikują 
swoje poglądy o poznanym zjawisku czy obiekcie, rozmawiając, mogą uzupeł-
niać i wzbogacać własną wiedzę.

Organizowanie wycieczek dydaktyczno-wychowawczych

Wycieczka to nie tylko ten czas, w którym uczniowie znajdują się poza 
murami szkoły, ale na właściwie zorganizowaną wycieczkę składają się 3 za-
sadnicze elementy:

1. przygotowanie do wycieczki,
2. przeprowadzenie wycieczki,
3. podsumowanie wycieczki oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych 

w jej trakcie.
Przygotowanie do wycieczki dotyczy zarówno nauczyciela, jak i uczniów. 

Przygotowanie nauczycielskie obejmować powinno stronę merytoryczną i łą-
czyć się z przypomnieniem sobie, np. w przypadku wycieczek przyrodniczych, 
nazw roślin występujących najczęściej w najbliższej okolicy czy ptaków, które 
można zobaczyć w danej porze roku. Strona organizacyjna przygotowań łączyć 
się będzie z  oszacowaniem czasu potrzebnego na realizację zaplanowanych 
celów wycieczki, przewidzeniem ewentualnych zagrożeń, na które dzieci mogą 
natrafić, zapewnieniem sobie ewentualnej pomocy innych osób. To bardzo 
istotny czas, z reguły przypadający na dzień poprzedzający wyjście w teren; 
w  trakcie jego trwania następuje wywołanie zainteresowania uczniów, rozbu-
dzenie ich motywacji do poznania planowanego przez nauczyciela elementu 
rzeczywistości. Nauczyciel powinien z uczniami omówić zasady bezpieczeństwa 
i zachowania się w miejscu, do którego planowane jest wyjście. Bardzo waż-
ne jest określenie celów wycieczki, jej czasu, ustalenie wyposażenia i ubioru 
uczniów. Istotne będzie przygotowanie z uczniami wykazu przyborów oraz 
narzędzi, które będą potrzebne do realizacji zadań i ewentualnie podział na 
grupy odpowiedzialne za poszczególne zakresy działań. Należy również poin-
formować rodziców o miejscu i czasie przebywania poza szkołą. Informacje 
o miejscu wyjścia, czasie trwania i liczbie osób biorących udział w wycieczce 
należy przedłożyć dyrekcji szkoły. W przypadku wycieczek o charakterze spo-
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łecznym, w trakcie których uczniowie poznają pracę w określonym zawodzie 
(np. praca leśnika) czy funkcjonowanie jakiejś instytucji lub zakładu (np. straży 
pożarnej) konieczne jest osobiste poznanie osoby, która będzie miała kontakt 
z dziećmi i będzie udzielała informacji, aby jej wypowiedzi były dostosowane 
do możliwości percepcyjnych uczniów.

Przeprowadzenie wycieczki, a właściwie jej sprawny przebieg w znacznym 
stopniu uwarunkowany jest etapem poprzednim. Jeżeli uczniowie są właściwie 
przygotowani, znają cele i zadania wyjścia, mają odpowiednie przybory i materiały, 
wycieczka powinna przynieść niewątpliwie duże korzyści związane z pogłębieniem 
wiedzy i bogaceniem słownictwa, jak i kształtowaniem postaw (np. patriotycznej 
czy obywatelskiej). Nauczyciel powinien ukierunkować spostrzeżenia uczniów, 
uwrażliwić wszystkie dziecięce zmysły (szczególnie w tracie wycieczek przyrodni-
czych), umożliwić różnorodne formy aktywności. Zbyt dużo wrażeń zmysłowych, 
bez ich porządkowania, nazywania, klasyfikowania, powoduje w umyśle dziecka 
chaos. Dopiero rozpatrywanie danego zagadnienia z różnych punktów widzenia, 
poszukiwanie przyczyn i skutków oraz tworzenie uogólnień ułatwia zrozumienie 
rzeczywistości (społecznej, przyrodniczej) i pozwoli uczniom dostrzec „w durnym 
świecie tym jakiś ład”8. 

Wycieczka do muzeum, kojarząca się głównie z nużącym oglądaniem ob-
razów lub innych eksponatów, powinna zostać zawężona do analizy kilku dzieł, 
ale za to przeprowadzonej dokładnie i szczegółowiej, ze zwróceniem uwagi na 
detale, i łączyć się z działaniem uczniów, np. uwzględnieniem prób tworzenia 
przez uczniów kopii dzieła czy szkicowania planu galerii.

Podsumowanie, odbywające się najczęściej następnego dnia, ma za zada-
nie uporządkować spostrzeżenia i doświadczenia zdobyte podczas wycieczki. 
W  zależności od rodzaju wycieczki (poznawcza, porównawcza), jej zakresu 
i czasu trwania, opracowanie materiału zdobytego w trakcie pobytu poza szkołą 
przebiega inaczej, zdecydowanie inne są także działania uczniów. Koniecznie 
należy utrwalić wrażenia przeżyte w  jej trakcie; mogą one przybierać różne 
formy (rysunku, opisu, notatki, swobodnego tekstu itp.). Forma, w  jakiej 
uczniowie będą opracowywać i prezentować swoje spostrzeżenia, doświadcze-
nia i wrażenia powycieczkowe powinna być uczniom uświadomiona jeszcze 
w trakcie przygotowań do wycieczki, aby mogli zaopatrzyć się w odpowiednie 
przybory i materiały. Opcjonalnie uczniowie sami mogą wybrać najbardziej 
odpowiadającą im formę podzielenia się z kolegami swoimi doznaniami i wiedzą 
zdobytą podczas wycieczki.

8 Cytat z piosenki: Nie ma jak u mamy W. Młynarskiego.
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Wiedza zdobyta podczas wycieczki jest o wiele trwalsza, ponieważ jest 
zabarwiona emocjonalnie, jest operatywna, bo jej tworzeniu towarzyszy wie-
lostronne zaangażowanie. Znacznie łatwiej w naturalnym otoczeniu wzbudzić 
motywację i zaangażowanie uczniów, gdyż jest to sytuacja realna, dziejąca się 
w rzeczywistym środowisku, a nie tylko specyficznie szkolne uczenie się.

Badania dotyczące wycieczek dydaktycznych

Szeroko zakrojone badania efektywności wycieczek szkolnych prowadzone 
były pod kierunkiem Henryka Gąsiora w roku szkolnym 1996/19979. Bada-
niem objęto 750 uczniów i 50 nauczycieli klas I–III z terenu województwa 
katowickiego i  bielskiego. Badania obejmowały znajomość pojęć z  obszaru 
przyrodniczo-społecznego, zróżnicowaną w  zależności od poziomu klas. 
Klasy podzielone były na eksperymentalne, w których realizowano program 
środowiska społeczno-przyrodniczego za pomocą wycieczek, oraz klasy kon-
trolne, w których uczniowie te same treści realizowali w ramach nauki lekcyj-
nej. W ramach badania pojęciowej wiedzy uczniów przeprowadzony był test 
słownikowy oceniany w pięciostopniowej skali. W klasach eksperymentalnych 
ocenę bardzo dobrą uzyskało ponad 51% badanych, podczas gdy w klasach 
kontrolnych zaledwie 25%. Dla porównania ocenę dostateczną w  klasach 
doświadczalnych otrzymało 38 (9,9%) badanych, podczas gdy w kontrolnych 
108 (ponad 29%). Stwierdzono zatem, że efektywność pozyskiwania wiedzy 
w stopniu bardzo dobrym i dobrym jest o 30% wyższa w grupach ekspery-
mentalnych, biorących udział w wycieczkach szkolnych niż wśród grup, które 
uczestniczyły w tradycyjnych lekcjach.

Jak istotne są dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej wycieczki dydaktyczne 
organizowane w celu konkretyzowania wiedzy o  środowisku społeczno-przy-
rodniczym świadczą odpowiedzi uczniów klas II i  III. Na pytanie dotyczące 
pozytywnych odczuć z uczestnictwa w szkolnych wycieczkach przyrodniczych, 
aż 85% badanych odpowiedziało, że bardzo lubi wycieczki. Badania ankietowe 
prowadzone przez Ingrid Paśko w grupie 216 uczniów wybranych szkół podsta-
wowych w Krakowie, Siewierzu, Mierzęcicach i Przeczycach dotyczyły edukacji 
przyrodniczej, w tym jedno pytanie obejmowało zagadnienie szkolnych wycie-
czek10. Efektywność wiedzy zdobywanej w trakcie wycieczek potwierdzają badania 
9  H. Gąsior, Funkcje wycieczek szkolnych w edukacji wczesnoszkolnej dzieci, „Nauczyciel i Szkoła” 

1998, nr 1 (4), s. 50–56.
10  I. Paśko, Edukacja przyrodnicza – oczekiwania uczniów klas II-III szkoły podstawowej, 

[w:] Dziecko – uczeń w  systemie edukacyjnym teraźniejszość i  przyszłość, I. Adamek,  
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prowadzone przez Annę Wierzbicką i Patryka Ortella wśród 50 uczniów klasy 
IV11. Badania ankietowe prowadzono w Ośrodku Kultury Leśnej (OKL) w Go-
łuchowie. Badania wykazały, że przed zajęciami uczestnicy udzielili poprawnych 
odpowiedzi na ponad 25% pytań. Po zajęciach na te same pytania prawidłowo 
odpowiedziało niemal 85% ankietowanych. Pytania obejmowały zagadnienia, 
które powinny być znane uczniom ze szkoły oraz część wykraczających poza 
podstawę programową z wiedzy przyrodniczej, która dotyczyła lasu i zwierząt 
chronionych. Dotyczyły także częstotliwości kontaktu ze środowiskiem leśnym 
i znajomości działań służb leśnych; owa wiedza w początkowym badaniu była 
bardzo niska (ok. 30% poprawnych wypowiedzi) a spotkanie w Ośrodku Kultury 
Leśnej podwyższyło ją do poziomu 94%. 

Podobne badania wśród uczniów klas III prowadzone były w  ra-
mach seminarium licencjackiego przez moją studentkę Karolinę Hałaj. 
Badania objęły 42 uczniów dwóch szkół wiejskich i  polegały na przepro-
wadzeniu testu przed i  po wycieczce. Test zawierał 15 pytań z  3 możliwy-
mi odpowiedziami, spośród których uczeń wybierał poprawną. Tematy-
ka obejmowała trzy zakresy dotyczące tematyki leśnej: znajomość roślin  
(6 pytań), 4 pytania sprawdzały wiedzę o  świecie zwierząt leśnych oraz  
5 pytań dotyczyło leśnego ekosystemu. Oprócz obserwacji dokonywanych 
w trakcie przejścia po lesie, zorganizowane było także spotkanie z leśniczym, który 
opowiadał o życiu roślin i zwierząt. Wyniki testu to 36% poprawnych odpowiedzi 
przed oraz ponad 90% po wycieczce i spotkaniu z leśniczym. Przykładowe pytanie, 
na które liczba poprawnych odpowiedzi wzrosła w sposób najbardziej znaczący  
dotyczyło pytania o jelonka rogacza. Uczniowie mieli do wyboru a. samiec sarny, b. 
chrząszcz, c. ptak. W teście początkowym zanotowano 4 poprawne wskazania, po 
wycieczce odpowiedź znało 100% badanych uczniów. W zagadnieniach związanych 
z tematyką roślin leśnych najwięcej błędów w teście początkowym związanych było 
z nazwą drzewa najczęściej występującego w regionie (tylko 5 poprawnych odpo-
wiedzi w teście początkowym i ponad 80% trafnych w końcowym). Pytania testu 
obejmowały także zakres wiadomości, który był związany z tematyką, ale zawierał 
typowo szkolną wiedzę i był niemożliwy do zaobserwowania w trakcie wycieczki. 
Przykładowo, uczniowie mieli zakreślić spośród 3 propozycji do wyboru poprawny 
łańcuch pokarmowy i właśnie to zadanie sprawiło im najwięcej trudności. 

B. Muchacka (red.), Kraków 2010. 
11  A. Wierzbicka, P. Ortell, Badanie efektywności nauczania przedmiotu Przyroda na wybranych 

zajęciach edukacyjnych w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, „Studia i materiały CEPL 
w Rogowie” 2016, zeszyt 47/2; dostępny w Internecie: http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim47_pdf/
wierzbicka_ortell.pdf

Wycieczki dydaktyczno-wychowawcze w edukacji wczesnoszkolnej



FA
K

U
LT

ET
 M

ET
O

D
YC

ZN
Y

98

W początkowym okresie pandemii SARS-CoV-2, gdy nauka przeniosła się 
z ławek szkolnych do zamkniętych w mieszkaniach rodzin, zaczęło funkcjonować 
pojęcie wycieczek zdalnych lub wycieczek wirtualnych. Dzięki takim wycieczkom 
można oglądać zbiory muzealne, interesujące obiekty architektury czy ciekawe 
szlaki turystyczne. W tym czasie zdecydowanie trudniej było w sposób poglą-
dowy zaznajamiać uczniów z najbliższym otoczeniem społecznym lub historią 
najbliższej okolicy. Studentka Kinga Lis, pisząca pod moim kierunkiem pracę 
dyplomową, postawiła sobie za cel badań diagnozę poziomu wiedzy społeczno-hi-
storycznej dotyczącej Rzeszowa uczniów klas III jednej z rzeszowskich szkół pod-
stawowych. Badaniem objęto zarówno wiedzę o charakterystycznych miejscach 
czy ciekawostkach dotyczących Rzeszowa, jak i legend czy historii związanych 
z powstaniem miasta. Studentka, nie mogąc zrealizować zaplanowanej wycieczki 
ze względu na COVID-19, nagrała film o Rzeszowie i opatrzyła go komentarzem 
mającym uczniom przybliżyć zagadnienia, które poznaliby w trakcie wyciecz-
ki. Ze względu na małą liczebność badanej grupy (23 uczniów) wyniki nie są 
w pełni miarodajne. Wynik z testu przeprowadzonego przed wycieczką wynosił 
57,2% właściwych wskazań, natomiast w teście przeprowadzonym po wycieczce 
uczniowie osiągnęli 84,6% poprawnych odpowiedzi. Badani mieli stosunkowo 
dużą wiedzę o swoim mieście, znali ciekawostki dotyczące Rzeszowa i interesujące 
miejsca w stolicy Podkarpacia (ponad 57% uczniów udzieliło dobrej odpowie-
dzi). Szczególnie trudne dla uczniów okazały się pytania, które miały niską re-
prezentację w obrazie, np. dotyczące Podziemnej Trasy Turystycznej, która w tym 
okresie była zamknięta; wykazali się także niską znajomością legend związanych  
z  historią powstania miasta. Trudno jest porównywać realną wycieczkę z oglą-
danym filmem o tej tematyce, jednakże i w tym przypadku przyrost wiedzy był 
stosunkowo duży. 

Wirtualne wycieczki to tylko namiastka tych realizowanych realnie. Oczy-
wiście dzięki internetowi można zobaczyć miejsca, do których – z  różnych 
przyczyn – nie ma możliwości dotrzeć osobiście i bezpośrednio zapoznać się 
z prezentowanymi obiektami. Jednak nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu 
ze środowiskiem kulturowym, przyrodniczym czy społecznym. Szczególnie 
w przypadku uczniów edukacji wczesnoszkolnej istotne będzie także wsparcie 
ze strony nauczyciela ukierunkowujące obserwacje, ułatwiające porównywanie, 
uogólnianie i wyciąganie wniosków (np. dotyczących wilgotności gleby w lesie 
i na łące). Niebagatelna będzie także rola nauczyciela w rozwijaniu wrażliwości 
estetycznej, dostrzegania piękna w świecie przyrody czy wytworach kultury oraz 
rozwijania potrzeby estetycznych doznań. 

Sławomira Pusz
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Podsumowanie 

Walory wycieczek dostrzegał już J.J. Rousseau, który w dobie oświece-
nia podkreślał ich znaczenie dla rozwoju spostrzegawczości wychowanków 
oraz możliwości bezpośredniego poznania środowiska przyrodniczego. Także 
współtwórcy Komisji Edukacji Narodowej S. Staszic i J.U. Niemcewicz byli 
orędownikami i propagatorami bezpośredniego poznawania kraju i doceniali 
edukacyjną rolę wycieczek12. Niewątpliwe wartości dydaktyczne wycieczek 
w poznaniu przyrody, wytworów kultury materialnej i środowiska społecznego, 
szczególnie wśród uczniów klas młodszych, potwierdzają liczne publikacje13 oraz 
przytoczone powyżej badania. Reasumując, znaczenie dydaktyczne wycieczek 
jest istotne w zakresie poznania zmysłowego, umiejętności dostrzegania konkret-
nych, wskazanych przez nauczyciela elementów, bogacenia słownictwa uczniów, 
rozwijania procesów myślowych, takich jak: klasyfikowanie, uogólnianie, analiza 
i synteza, wzbogacania i utrwalania wiedzy uczniów o otoczeniu. Informacje 
i spostrzeżenia nabywane w trakcie wycieczek, w połączeniu z wiadomościa-
mi już posiadanymi, powodują budowanie w umyśle dziecka trwałej wiedzy 
wspartej pozytywnymi emocjami, rodzącymi się w trakcie wyjścia poza mury 
szkoły. Kolejnym atutem jest budzenie ciekawości poznawczej i zainteresowania 
światem, jakże ważne zarówno w kontekście funkcjonowania szkolnego, jak 
i rozwoju osobowości. 

Działań dydaktycznych nie można oddzielać od wychowania, stąd należa-
łoby także podkreślić istotne znaczenie wychowawcze wycieczek. W ich trakcie, 
w naturalnych warunkach budują się właściwe relacje pomiędzy członkami 
grupy klasowej - koleżeństwo, solidarność, wspólnota. Uczniowie uczą się 
współdziałania, wspólnego pokonywania przeszkód i  trudności, odporności 
na trudy i wzajemnego wspierania się. Integracja grupy klasowej ma ogromne 
znaczenie wychowawcze, a wyjście z klasy w teren jest świetną do tego okazją. 
W  trakcie wycieczek dzieci mają możliwość w  praktyce stosować poznane 
normy i zasady życia społecznego jak altruizm czy odpowiedzialność za innych. 
12 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. VII, T. Pilch (red.), Warszawa 2005,  

s. 513–515. 
13 Por.: I. Błaszczak, Znaczenie wycieczek szkolnych w  wychowaniu i  kształceniu uczniów 

klas początkowych szkoły podstawowej, „Zeszyty naukowe, Turystyka i  Rekreacja”, Zeszyt 
nr 13(1), Warszawa 2014, s. 87–88; M. Broniszewska, Wycieczka szkolna jako forma 
oddziaływań profilaktycznych, „Głos Pedagogiczny” 2011, nr 32, s. 28–30; K. Denek, 
Krajoznawstwo i  turystyka w  edukacji wczesnoszkolnej, „Nauczyciel i  Szkoła” 1998,  
nr 1, s. 14–32; K. Kapciak, Wycieczka jako forma integracji kształcenia wczesnoszkolnego, 
„Życie Szkoły” 2015, nr 9, s. 11–16; 

Wycieczki dydaktyczno-wychowawcze w edukacji wczesnoszkolnej



FA
K

U
LT

ET
 M

ET
O

D
YC

ZN
Y

100

Poznawanie zabytków, miejsc pamięci, interesujących obiektów architek-
tonicznych tworzy poczucie wspólnoty kulturowej, utożsamianie się z małą 
ojczyzną i kształtuje postawy patriotyczne. Obcowanie z przyrodą uwrażliwia 
na jej piękno i  kształtuje postawy szacunku dla jej zasobów. Wycieczki do 
obiektów kultury budują wrażliwość estetyczną, poczucie piękna i przygotowują 
przyszłych odbiorców kultury do stałego korzystania z jej zasobów. W edukacji 
wczesnoszkolnej w trakcie wycieczek, ukazujących przyrodę, ludzi, ich pracę 
oraz wytwory tej pracy, obok licznych celów dydaktycznych realizowane są także 
cele wychowawcze. Nauczyciele powinni pamiętać, że najlepiej przeprowadzona 
lekcja w klasie nie zastąpi uczniowi bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem.

dr Sławomira Pusz jest zatrudniona jako adiunkt 
dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego.
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Dorota Szumna

Gry w procesie uczenia się 
najmłodszych uczniów

Gra to okazja, najczęściej przyjemna i wciągająca, 
do nauczenia się czegoś ważnego…

M. Dąbrowski

Wprowadzenie 

„Największą przegraną naszej edukacji jest brak samodzielności, zdolno-
ści kreatywnego myślenia i umiejętności współpracy z innymi” – pisał przed 
laty Kazimierz Denek1. Pomimo wdrażania kolejnych reform nadal pozostają 
aktualnymi bolączkami szkolnej edukacji, w tym najwcześniejszego jej etapu2. 
Niedostatek zdolności, o  których wspomina K. Denek, można przełamać, 
organizując sytuacje dydaktyczne mające charakter intelektualno-emocjonal-
nych wyzwań. Taką sposobność dają w szkole między innymi gry edukacyjne. 
Ich wykorzystanie, nie tylko w toku lekcji, to szansa na stworzenie uczniom 
okazji do gromadzenia bogatych doświadczeń przekładających się na wiedzę 
i konkretne umiejętności. Nie chodzi jedynie o rozwijanie sfery intelektualnej, 
ale w równym stopniu społecznej i emocjonalnej. 

Gry pozwalają odejść od modelu nauczania transmisyjnego, bazującego 
na dostarczaniu gotowych treści i rozwiązań przewidzianych do zapamiętania, 
na rzecz samodzielnego działania i podejmowania decyzji oraz ponoszenia ich 
konsekwencji. Przede wszystkim tworzą przestrzeń do poszukiwania własnych 
strategii, ich wypróbowywania, oceniania i ciągłego ulepszania. Wpisują się 
tym samym w podzielany przez większość teoretyków rozwoju dziecka pogląd 
o  jego aktywnym udziale w  konstruowaniu własnej wiedzy3 i  współczesne 
ujęcie procesów nauczania i uczenia się. Przyjęcie owych ustaleń każe zadbać 

1 K. Denek, Ku dobrej edukacji, Toruń – Leszno 2005, s. 172.
2 Zob. m.in.: (Anty)edukacja wczesnoszkolna, D. Klus-Stańska (red.), Kraków 2015. 
3 D. Wood, Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego, Kraków 2006, 

s. 16.
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o to, by dziecko w szkole „było twórcze, krytyczne, poszukujące i miało udział 
w budowaniu swojej wiedzy”4. Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się 
wymaga zatem intensyfikowania uczniowskiej aktywności5, czemu służyć może 
m.in. sięganie po gry w celu ich rozgrywania, ale też samodzielnego tworzenia. 

Artykuł ma zachęcić nauczycieli do wykorzystania w procesie kształcenia – 
w szerszym niż dotychczas zakresie – gier umysłowych służących realizacji celów 
edukacyjnych. Ich istotą jest aktywizacja uczestników i wspieranie ich rozwoju 
intelektualnego – z jednej strony, pomoc w opanowaniu konkretnej wiedzy 
i umiejętności – z drugiej6. Chodziłoby o przekonanie do częstszego sięgania 
po gry tradycyjnie określane jako dydaktyczne, które nadal sporadycznie poja-
wiają się w kształceniu zintegrowanym, a przede wszystkim o zwrócenie uwagi 
nauczycieli na coraz popularniejsze gry planszowe i karciane oraz zainspirowanie 
do wprowadzenia tzw. „rozgrzewki”, czyli różnych zadań umysłowych w celu 
wstępnej aktywizacji poznawczej uczniów. 

XXI wiek to nowa „złota era” gier towarzyskich, w tym planszowych, coraz 
szerzej opanowujących rynek edukacyjny7. Są adresowane do zróżnicowanych 
grup wiekowych i często oparte na symulacji różnych fragmentów rzeczywisto-
ści8. Umożliwiają wkomponowanie rozgrywki w proces kształcenia, niektóre 
nawet przy dużych grupach, a udział w nich pozwala wykazać się umiejętnościa-
mi i wiedzą9. Wiele dostępnych na rynku gotowych gier planszowych dla dzieci 
ma walory edukacyjne10, a różnorodne ćwiczenia, nie tylko umysłowe, zapewnią 

4 A. Nowak-Łojewska, Wybrane obszary edukacji matematycznej dzieci. Poradnik dla nauczycieli 
klas I–III, Warszawa 2015, s. 9.

5 D. Szumna, Aktywny uczeń na I  etapie edukacyjnym – od idei do codziennych wyborów 
zawodowych, „Edukacja – Technika – Informatyka”. Kwartalnik Naukowy 2016,  
nr 3 (17).

6 Por.: D. Waloszek, Gra, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. II, T. Pilch (red.), 
Warszawa 2003, s. 91.

7 B. Kleszczyński, Zastosowanie gier w edukacji historycznej (online). Dostępny w Internecie: 
http://www.academia.edu/2050100/Zastosowanie_gier_w_edukacji_historycznej (dostęp: 
20.01.2018).

8 B. Kleszczyński, Gry na lekcji historii i zajęciach pozalekcyjnych, „Kwartalnik Edukacyjny” 
2013, nr 2 (73); W. Sieroń, Gry planszowe w edukacji. „Kwartalnik Edukacyjny” 2013, nr 2 
(73).

9 Za przykład niech posłużą gry edukacyjne wydawane przez IPN, m.in.: „Polak Mały” (polskie 
symbole narodowe, wiek: 4–8 lat); Gra edukacyjna „ZnajZnak” (historia Polski w symbolach 
1918–1989, wiek: 10+); „ZnajZnak – Sport” (historia polskiego sportu w latach 1918–1945, 
wiek: 10+). Zob.: pamięć.pl. Portal edukacyjny IPN. 

10  R. Korolczuk, M. Zambrowska, Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych 
w edukacji matematycznej, Warszawa 2014.
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też niewyszukane rozgrywki, oparte na znanych powszechnie zasadach11. Warto 
pamiętać także o szachach, które jakiś czas temu wkroczyły do szkół12. 

Artykuł dotyczy wykorzystania w edukacji gier niekomputerowych, któ-
rych istotnym walorem, obok ułatwiania nabywania wiedzy i umiejętności, 
jest ich społeczny charakter i bezpośrednie interakcje uczestników. Czyni je 
to pożądanym narzędziem pracy z najmłodszymi uczniami, ponownie możli-
wym w związku z powrotem dzieci do szkół. Znajdą szerokie zastosowanie na 
wszystkich etapach edukacyjnych podczas zajęć lekcyjnych, wyrównawczych, 
świetlicowych, kół przedmiotowych i w innych działaniach szkoły13. Przyniosą 
nie tylko dobre efekty, ale też przełamią nadmiernie sformalizowany tok zajęć.

Dlaczego gry?

W kontekście wyzwań stojących przed młodym pokoleniem niebezpodstaw-
ne okazuje się oczekiwanie oparcia codziennych działań szkoły na samodzielnej 
pracy uczniów. Wpisują się w ten sposób myślenia o procesie nauczania i uczenia 
się wszelkie metody uruchamiające zróżnicowaną aktywność uczniów, wzbudza-
jące motywację i chęć działania. Dorobek dydaktyki w tym zakresie jest niemały, 
a wciąż pojawiają się kolejne propozycje. Nauczyciele mają w czym wybierać, nie-
uzasadnione jest zatem nadużywanie metod podających, opartych na dominacji 
nauczyciela i utrwalających uczniowską bierność14. Chodziłoby zatem o włącze-
nie do praktyki szkolnej w większym stopniu „metod aktywizująco-poszuku- 
jących”15, w pełni angażujących uczniów i stawiających na ich samodzielność. 
Nie nauczą się jej, jeśli im na nią nie pozwolimy. Właśnie gry są szansą na 
uczniowską samodzielność i pełne zaangażowanie w proces uczenia się. 

Gry pełnią przede wszystkim ważne funkcje kształcąco-wychowawcze16 
oraz motywacyjne. Wspierają proces poznania, dostrzegania i  rozumienia 
11 Zob. np.: Warcaby odkryte na nowo (online). Dostępny w  Internecie: http://www.

zamiastkserowki.edu.pl/2016/12/warcaby-odkryte-na-nowo.html (dostęp: 20.01.2018).
12  M. Karasiński, Edukacja przez szachy w  szkołach Podkarpacia. „Kwartalnik Edukacyjny” 

2014, nr 1(76).
13 W okresie przed pandemią zaczęły się upowszechniać konkursy międzyszkolne 

z wykorzystaniem gier planszowych. Gry mogą być też z  powodzeniem wykorzystywane 
podczas zajęć edukacyjnych w specyficznym środowisku, jakim jest np. szpital czy sanatorium. 

14 Por.: M. Dąbrowski, (Za)trudne, bo trzeba myśleć. O efektach nauczania matematyki na I etapie 
kształcenia, Warszawa 2013; R. Michalak, Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, 
Poznań 2004.

15 A. Zając, Modele edukacji i metody kształcenia w XXI wieku, „Kwartalnik Edukacyjny” 2013, 
nr 2(73).

16 W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.
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związków i  zależności, pogłębiają rozumienie wielu pojęć, umiejętność roz-
wiązywania problemów, planowania i przewidywania skutków swoich działań. 
Aktywizują myślenie i wyobraźnię, ćwiczą pamięć, ułatwiają integrowanie wie-
dzy z różnych przedmiotów. Lubiane nie tylko przez najmłodszych uczniów, 
rozbudzają zainteresowanie i ułatwiają koncentrację nad zadaniem. „Gra 
może tak wciągać – pisze Geoff Petty – tak angażować uwagę, jak żadna inna 
metoda nauczania. Co więcej, wzrost zainteresowania i motywacji wywołany 
krótką grą może obudzić pozytywne nastawienie do przedmiotu (i nauczyciela) 
utrzymujące się czasem nawet przez wiele tygodni”17. Mogą skutecznie wspierać 
wysiłki nauczycieli zmierzające do uczynienia matematyki bardziej przyjazną 
dla uczniów18, stanowią bowiem nieszablonową sytuację stymulującą rozwój 
matematycznego i logicznego myślenia, i pozwalającą na nienużące ćwiczenie 
sprawności rachunkowych. 

Przypomnijmy za psychologami jedno z  podstawowych założeń odno-
szących się do kształcenia: „by rozwinąć rozumienie świata zewnętrznego, 
dzieci muszą się wykazywać aktywnością i  pomysłowością”19. Gry sprzyjają 
intensywnemu wysiłkowi intelektualnemu, silnie angażują poznawczo i sty-
mulują głębokie przetwarzanie informacji, co sprzyja lepszemu zrozumieniu 
zagadnień20. Wspomagają rozwój zdolności prawidłowej analizy i oceny sytu-
acji, szacowania zysków i strat, ustalania planu postępowania zwiększającego 
uzyskanie korzystnego wyniku21. Dostarczają okazji do działań praktycznych, 
używania konkretnych przedmiotów22, do bycia twórczym i  pomysłowym, 
szczególnie gdy zachęcimy uczniów do samodzielnego tworzenia gier. 

Gry są niepowtarzalną okazją nie tylko do intensywnego intelektualnego, 
ale i  społecznego działania. Sprzyjają uspołecznieniu, ucząc zapamiętywania 

17 G. Petty, Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców 
i szkoleniowców, Sopot 2010, s. 227.

18 E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Siedem grzechów głównych edukacji matematycznej, czyli 
o tym co utrudnia dzieciom nabywanie wiadomości i umiejętności matematycznych, „Meritum” 
2009, nr 1, s. 7. Zdaniem autorek artykułu decydujące znaczenie ma to, w jaki sposób uczymy, 
jak organizujemy edukację. Por.: L. Spear-Swerling, R.J. Sternberg, Jak nauczyć dzieci myślenia, 
Sopot 2015. 

19 D. Wood, op. cit. (Jak dzieci uczą się i myślą…), s. 20.
20 M. Ledzińska, Przetwarzanie informacji przez uczniów o zróżnicowanym poziomie zdolności 

a ich postępy szkolne, Warszawa 1996, s. 267.
21 M. Pisarski, Matematyka dla naszych dzieci. Nietypowe gry i zabawy matematyczne, Opole 

2011, s. 21.
22 Zob.: E. Gruszczyk-Kolczyńska, K. Dobosz, E. Zielińska, Jak nauczyć dzieci sztuki 

konstruowania gier? Warszawa 1996; E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, op. cit. (Dziecięca 
matematyka…).
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i respektowania ustalonych reguł, oczekiwania na swoją kolej, współzawodnic-
twa, rywalizacji fair play. Konstruowanie własnych gier (najczęściej w małych 
zespołach) to sposobność do gromadzenia licznych doświadczeń w  zakresie 
komunikacji oraz negocjacji (fabuły, trasy, obowiązujących reguł) i dochodzenia 
do wspólnych ustaleń. Sytuacje dydaktyczne oparte na bezpośrednich relacjach 
między uczniami, jak to ma miejsce podczas rozgrywek, są szansą na uzyskanie 
równowagi w obszarze form pracy uczniów23. Warto stwarzać okazje do pro-
wadzenia rozgrywek w zmieniających się zespołach, by rozwijać umiejętność 
współpracy z różnymi osobami i integrować klasę. 

Gry to trening wytrwałości, „przeżywania niepowodzeń z  nadzieją, iż 
może być lepiej”24, ćwiczenia konstruktywnych reakcji zarówno w  sytuacji 
powodzenia i  wygranej, jak też doświadczanych niepowodzeń i  porażek. 
Edyta Gruszczyk-Kolczyńska – propagatorka wykorzystania gier w edukacji 
matematycznej dziecka – podkreśla ich znaczenie w kształtowaniu odporności 
emocjonalnej najmłodszych uczniów, czyli zdolności do rozumnego kierowa-
nia swym zachowaniem w sytuacjach pełnych napięć i wymagających wysiłku 
umysłowego25. Zdaniem autorki wiele dzieci ma kłopot z  pokonywaniem 
trudności towarzyszących uczeniu się matematyki, w tym ze skupieniem uwagi 
oraz znoszeniem porażek; trzeba ich tego nauczyć, nim pojawią się nadmierne 
trudności i niepowodzenia26. Gra sprzyja obserwacji zachowań uczniów i ich 
reakcji w sytuacjach wyzwań intelektualnych. Pozwoli dostrzec dzieci, które 
szczególnie potrzebują wielu doświadczeń i pomocy w pokonywaniu trudności, 
zrozumieniu, że nie wszyscy mogą być zwycięzcami, ćwiczeniu rozumnego 
zachowania w sytuacjach pełnych napięć. 

Wykorzystanie gier może się także przyczynić do przełamania powagi 
lekcji, którą niektórzy nauczyciele uznają za nieodzowną dla uzyskania zało-
żonych efektów. Wielu pedagogów jest jednak przekonanych, że „uczenie się 
i przyjemność nie wykluczają się nawzajem”27, a szkoła to doskonałe miejsce 
na śmiech i dobrą zabawę28. 
23  W naszych szkołach dominuje praca indywidualna i zbiorowa, działania zespołowe i uczenie 

się we współpracy wciąż są marginalizowane. Zob. np.: M. Dąbrowski, op. cit. ((Za) trudne, 
bo trzeba myśleć…), s. 216 i d.

24  E. Gruszczyk-Kolczyńska, K. Dobosz, E. Zielińska, op. cit. (Jak nauczyć dzieci…), s. 41.
25  Zob.: ibidem; E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, op. cit. (Dziecięca matematyka…).
26  E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, op. cit. (Siedem grzechów głównych edukacji 

matematycznej...), s. 5. 
27  G. Petty, op. cit. (Nowoczesne nauczanie…), s. 227. Zob. też: M. Ledzińska,  

E. Czerniawska, Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze, Warszawa 2011.
28  D. Szumna, Śmiech i uśmiech w klasie szkolnej, [w:] Wokół problemów jakości życia współczesnego 
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Niedocenianym walorem gier jest ich rola w sensownym i wspierającym 
rozwój zagospodarowaniu czasu wolnego. Rodzice często nie mają dobrego 
pomysłu na wartościowe spędzenie czasu z  własnym dzieckiem – w  takiej 
sytuacji warto sięgnąć po gry. By mogli je stosować z korzyścią dla rozwoju 
dziecka, trzeba ich zapoznać z wartościowymi rozgrywkami. Będą wówczas 
służyć nie tylko dobrej zabawie i uczeniu się, ale też wzmacniać funkcję fatyczną 
i rodzinne więzi. 

Trudno wskazać tu na wszystkie walory gier. Nie ulega wątpliwości, iż poza 
korzyściami specyficznymi dla konkretnego ich rodzaju (matematyczne czy 
językowe), stwarzają sposobność do nabywania i rozwijania kompetencji po-
nadprzedmiotowych, jak choćby komunikowanie się i współpraca w zespołach, 
przestrzeganie przyjętych reguł, rywalizacja oparta na zasadach fair play, radzenie 
sobie z przegraną i wygraną, budowanie, sprawdzanie, modyfikowanie i ulep-
szanie własnych strategii i in. Wiele gier nie ma „jednego, ściśle określonego 
celu edukacyjnego, gdyż przyczyniają się do rozwijania wielu różnych procesów 
poznawczych oraz kompetencji”29. Jeśli nawet nie znajdziemy dostatecznej ilości 
czasu, by sięgać po nie podczas lekcji, to sprawdzą się również podczas zajęć 
pozalekcyjnych, nadając im formę odmienną od tradycyjnych lekcji.

W co i kiedy grać z najmłodszymi 

Najlepiej byłoby rozpocząć rozgrywki już w przedszkolu, sięgając do spraw-
dzonej metodyki konstruowania i rozgrywania gier autorstwa E. Gruszczyk-
-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej30. Zdaniem autorek na tym początkowym etapie 
szczególnie istotne jest, aby gra była dostosowana do możliwości umysłowych 
uczestników i nie wywoływała emocji, z którymi dziecko sobie nie poradzi. Dla-
tego rekomendują w edukacji przedszkolnej podjęcie działań mających na celu 
uczenie dzieci sztuki tworzenia gier, co sprzyja także rozwojowi intelektualnemu 
i nabywaniu konkretnych umiejętności, przede wszystkim matematycznych31. 

Dziecko musi zrozumieć na czym polega istota gry (ściganie się na plan-
szy zgodnie z określonymi regułami obowiązującymi wszystkich uczestników) 
i mieć dostatecznie dużo okazji do doświadczania wpisanych w nie sukcesów 
oraz porażek. Warto w te początkowe działania i oswajanie pojawiających się 
emocji włączyć rodziców, pozyskać ich do wspólnych rozgrywek w przedszkolu, 

człowieka, [w:] J. Daszykowska, M. Rewera (red.), Kraków 2012.
29  E. Krejčová, Matematyka w zabawach i grach w szkole podstawowej, Opole 2016.
30  E. Gruszczyk-Kolczyńska, K. Dobosz, E. Zielińska, op. cit. (Jak nauczyć dzieci…).
31  E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, op. cit. (Dziecięca matematyka…).
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ale też w wolnych chwilach w domu. Dopiero w ostatnim etapie proponowa-
nej metodyki, już podczas edukacji szkolnej, autorki postulują rozszerzenie 
doświadczeń na gotowe gry, których wybór należy do nauczyciela32. 

Edukacja wczesnoszkolna to dobry czas na korzystanie z gier33, nauczy-
ciele nie zawsze są jednak ich entuzjastami. Badania prowadzone w klasach 
trzecich szkoły podstawowej ujawniają, że udział w grach i  zabawach dy-
daktycznych to aktywność marginalnie występująca w toku zajęć – zajmuje 
średnio ok. minutę podczas typowej 45-minutowej jednostki lekcyjnej34. 
Mirosław Dąbrowski gry i zabawy dydaktyczne nazywa „wielkimi nieobecnymi” 
– pojawiły się na 20 spośród 178 obserwowanych podczas badań zajęć zinte-
growanych35. Nie są stosowane nawet w celu przełamania monotonii ćwiczeń 
rachunkowych, mimo iż ponad połowa nauczycieli w ankietach towarzyszą-
cych badaniu umiejętności matematycznych trzecioklasistów opowiedziała się 
przeciwko typowym słupkom36.

Warto sięgać po gry, bowiem wzbogacają one codzienne sytuacje edukacyjne, 
umożliwiają nabywanie nowych doświadczeń, poszerzanie wiedzy i umiejętno-
ści. Ten właśnie ich walor trzeba akcentować, planując rozgrywki. W rozmowach 
z uczniami, także rodzicami, warto „podkreślać, że gra to narzędzie, które służy 
wspólnemu (!) uczeniu się. Nie gramy po to, aby wygrać, ale po to, żeby czegoś 
się nauczyć, coś poćwiczyć, coś samodzielnie odkryć. Jeśli będziemy konsekwent-
nie to podkreślać, jeśli nie wpadniemy w pułapkę „nagradzania” za wygraną, 
porównywania, ile kto zdobył punktów itp., to stopniowo rywalizacyjność gier 
będzie coraz mniejsza, a skuteczność pracy uczniów coraz wyższa” – przekonuje  
M. Dąbrowski37. Poszukujący nauczyciele znajdą w literaturze i Internecie wiele 
gotowych pomysłów, które mogą stać się dla nich źródłem inspiracji, w tym na 
wykorzystanie w edukacji dostępnych na runku gier planszowych. Dostarczają 
one okazji do ćwiczeń umysłowych oraz doskonalenia różnorodnych umiejęt-
ności, szczególnie matematycznych.

32 Ibidem.
33 Nauczyciele mogą wykorzystać także w klasie I metodyczne propozycje autorek Dziecięcej 

matematyki, szczególnie gdy uczniowie mieli niewystarczający kontakt z  grami w okresie 
przedszkolnym. Zaproponowanie dzieciom prostej rozgrywki pozwoli nauczycielowi 
zorientować się w ich dotychczasowych doświadczeniach i reakcjach na sukces czy porażkę. 

34 M. Dąbrowski, op. cit. ((Za) trudne, bo trzeba myśleć…), s. 206. Por.: R. Michalak, op. cit. 
(Aktywizowanie ucznia...).

35 M. Dąbrowski, op. cit. ((Za) trudne, bo trzeba myśleć…), s. 215.
36 Społeczeństwo w  drodze do wiedzy. Raport o  stanie edukacji 2010, Warszawa 2011,  

s. 325–326.
37 M. Dąbrowski, Gry matematyczne (nie tylko) dla klas 1–3, Opole 2015, s. 8.
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Oto kilka propozycji:
•	 gry planszowe, np.: Super Farmer (od 6 lat) – popularna gra, której twórcą 

jest polski matematyk Karol Borsuk, polegająca na prowadzeniu hodowli 
zwierząt, zakładająca możliwość wymiany jednych zwierząt na inne. Gra 
losowa, w której o sukcesie decydują także właściwe decyzje strategiczne; 
Blokus (od 7 lat) – logiczna gra strategiczna, wciągająca a jednocześnie wy-
ciszająca, polegająca na układaniu na kwadratowej planszy płytek o różnych 
kształtach według ustalonych reguł. Rozwija wyobraźnię przestrzenną, kon-
centrację uwagi i umiejętność tworzenia strategii. Wielokrotnie nagradzana, 
wyróżniona przez Stowarzyszenie Mensa; Bim bom. Gra o dźwiękach dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, rozwijająca zmysł słuchu;

•	 gry karciane, np.: Digit (od 8 lat) – gra logiczna polegająca na układaniu 
figur z pięciu jednakowej długości patyczków na podstawie wzorów przed-
stawionych na kartach. Rozwija spostrzegawczość, wyobraźnię geometryczną 
i  wprowadza w  zagadnienie symetrii; Karciane domina38 – gra ćwicząca 
umiejętność porządkowania liczb, wykorzystująca talię kart do gry (52 
karty, bez kart z figurami); Bezpiecznie Tu i Tam (od 7 lat) – gra edukacyjna 
zapoznająca z zasadami bezpiecznego Internetu;

•	 gry z zastosowaniem kości, np.: Gra w kości39 – wersja dla dzieci autorstwa 
E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, stwarzająca okazję do intensywnego treningu 
dodawania, pomaga także w zrozumieniu sensu mnożenia i zapisu w tabeli; 
Kratki do wynajęcia40 – gra matematyczna ćwicząca mnożenie pamięciowe, 
Story Cubes (od 6 lat) – gra rozwijająca kompetencje językowe, wyobraźnię 
i kreatywność;

•	 gry stolikowe, np.: Gra w kartofla41, Kapelusz o trzech rogach42, do których 
przeprowadzenia wystarczy kartka papieru i długopis dla każdego uczest-
nika, czy też gry z wykorzystaniem patyczków, np. Weź zapałkę, Dobrze 
oszacowałem43. 

„W gry należy grać często i systematycznie”44. Tylko dobrze zorganizowany 
i zaplanowany proces wykorzystania gier pozwoli osiągnąć oczekiwane rezultaty.

38 E. Gruszczyk-Kolczyńska, K. Dobosz, E. Zielińska, op. cit. (Jak nauczyć dzieci…).
39 Ibidem. 
40 Zob.: Kratki do wynajęcia (online). Dostępny w  Internecie: http://edukacjazpomyslem.

blogspot.com/2015/10/kratki-do-wynajecia-gra-matematyczna.html (dostęp: 2.02.2018).
41 E. Gruszczyk-Kolczyńska, K. Dobosz, E. Zielińska, op. cit. (Jak nauczyć dzieci…).
42 I. Flemming, Zabawy na chwilkę (w domu, w przedszkolu i w szkole), Kielce 1999.
43 Ibidem.
44 M. Dąbrowski, op. cit. (Gry matematyczne…), s. 10.
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Miejsce i rola nauczyciela w rozgrywkach 

Lekcje wykorzystujące gry to wyzwanie dla nauczycieli przyzwyczajonych 
do kierowania każdą czynnością ucznia. Tu aktywność nauczyciela ma zdecy-
dowanie odmienny charakter. „Jedną z pierwszych rzeczy, które trzeba sobie 
uświadomić, gdy wprowadzamy gry na zajęcia, jest to, że… to nie my mamy 
grać. To uczniowie mają podejmować decyzje, robić błędy, wyciągać z nich 
naukę…”45 – podkreśla M. Dąbrowski. 

Pozytywne oddziaływanie gry zależy od sposobu jej przeprowadzenia, nad 
czym kontrolę sprawuje nauczyciel. Jego zadaniem jest stworzenie atmosfery 
i  warunków organizacyjnych sprzyjających rozgrywkom i  efektywne wyko-
rzystanie przeznaczonego na nie czasu. Gra w procesie kształcenia ma pełnić 
funkcje edukacyjne, a nie wyzwalać potrzebę rywalizacji i wygranej „za wszelką 
cenę”. Zadaniem nauczyciela jest uświadomienie uczniom jej podstawowych 
wartości, związanych z nabywaniem wiedzy i umiejętności. Sam nauczyciel 
musi być przy tym przekonany o walorach gier, traktować je jako jedno z do-
stępnych i – co najważniejsze – efektywnych sposobów pracy z dziećmi, a nie 
formę sporadycznie wprowadzanego „ozdobnika”46. 

Zanim nauczyciel zaproponuje grę uczniom, musi sam zapoznać się z obo-
wiązującymi w niej regułami i przynajmniej raz, a jeszcze lepiej kilka razy, w nią 
zagrać. Chodzi o dokładne zrozumienie reguł, zanim będzie się je wyjaśniać 
dzieciom, ocenę trudności i atrakcyjności gry dla konkretnej grupy uczniów, 
zapoznanie się z jej ewentualnymi wariantami i wybór najbardziej adekwatnego. 
Pozwoli to nauczycielowi przygotować się na różne sytuacje, jakie mogą się 
pojawić podczas rozgrywki i będą wymagać jego interwencji. Na tym etapie 
istotne jest także sprawdzenie, jak długo trwa rozgrywka47, by podjąć właściwe 
decyzje dotyczące jej usytuowania w toku zajęć i gruntownego przemyślenia 
strony organizacyjnej, związanej z przeprowadzeniem gry w klasie. Te wstępne 
rozgrywki umożliwią nauczycielowi przede wszystkim rozpoznanie rzeczywi-
stych atutów gry, jeśli nie ma być ona „ozdobnikiem” a służyć realizacji celów 
lekcji. Będzie się mógł odwołać do tych doświadczeń w rozmowach z uczniami 
a także z rodzicami.

Działania organizacyjne nauczyciela związane z wykorzystaniem gier podczas 
zajęć z dziećmi obejmują głównie aranżację przestrzeni, w której będą się odbywać 
45  Ibidem, s. 9.
46  Por.: T. Bauman, Aktywizowanie uczenia się jako obiecująca perspektywa w myśleniu nauczycieli, 

„Problemy Wczesnej Edukacji” 2005, nr 1.
47  M. Dąbrowski, op. cit. (Gry matematyczne…), s. 7.
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rozgrywki (ustawienie stolików umożliwiające nauczycielowi obserwację uczniów 
czy wybór miejsca na gry, by był do nich swobodny dostęp) oraz sprawdzenie, 
czy dysponujemy odpowiednią liczbą pomocy i  materiałów potrzebnych do 
przeprowadzenia/ stworzenia gry48.

Ważnym momentem w trakcie zajęć jest zapoznanie uczniów z regułami, 
jeśli dotąd w  daną grę nie grali. Warto rozegrać próbną partię (nauczyciel 
kontra uczeń/ uczniowie) i w razie potrzeby jeszcze raz wyjaśnić zasady oraz 
odpowiedzieć na ewentualne pytania. Zrozumienie reguł przez wszystkich 
uczniów jest warunkiem rozpoczęcia rozgrywki, zadaniem nauczyciela jest 
przystępne i zwięzłe ich wyjaśnienie. Warto tak zaplanować zajęcia, aby dzieci 
mogły kilkakrotnie rozegrać grę, a gdy grają w parach – przeprowadzić parzystą 
liczbę partii, zmieniając za każdym razem osobę rozpoczynającą rozgrywkę. 
Podstawowym zadaniem dorosłego jest obserwowanie toczących się rozgrywek 
i uważne słuchanie, o czym rozmawiają uczniowie, by nawiązać do tych komen-
tarzy podczas wspólnej dyskusji po zakończonej grze, szczególnie dotyczy to gier 
matematycznych. Jeśli już nauczyciel musi ingerować w rozgrywkę, to najlepszą, 
korzystną dla ucznia formą „podpowiedzi” będzie zachęta do samodzielnego 
pokonania trudności poprzez zadanie pytania, np.: A jakie masz możliwości do 
wyboru?49. W żadnym razie nie wolno wyręczać dzieci w podejmowaniu decyzji 
ani wykonywać za nie przewidzianych w grze czynności. 

Warto korzystać z gry tak długo, jak dzieci są nią zainteresowane, wpro-
wadzać różne jej warianty zaproponowane w opisie lub przez samych uczniów. 
Gdy zmieniają zasady i sami wymyślają gry, zdobywają kolejne cenne doświad-
czenia. Warto też wciągnąć w rozgrywki rodziców, pokazać im, jak ciekawie 
i efektywnie mogą spędzić czas z własnym dzieckiem. Wiele gier ma proste, 
łatwe do zapamiętania zasady, nie wymagają też wyszukanych materiałów i po-
mocy – ich wspólne przygotowanie może być dodatkową okazją do ćwiczeń 
manualnych, ukierunkowania spostrzeżeń i uwagi dowolnej, a nade wszystko 
do wspólnych rozmów i wzmacniania więzi z dzieckiem. Trzeba tylko przybliżyć 
rodzicom walory gier i umożliwić poznanie choćby kilku prostych rozgrywek, 
najlepiej wspólnie z dzieckiem, na przykład podczas zajęć otwartych lub w in-
nym dogodnym czasie. Taka wspólna nauka podczas gier i zabaw korzystnie 
wpłynie na wzajemne relacje między wszystkimi podmiotami: nauczycielami, 
rodzicami i dziećmi50.

48  Ibidem, s. 8.
49  Ibidem, s. 8–9.
50  M. Pisarski, op. cit. (Matematyka dla naszych dzieci…), s. 8.
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A może „rozgrzewka”?

Gra może równie dobrze stanowić niestandardowe wprowadzenie do lek-
cji, podobnie jak „wstępna aktywizacja poznawcza”51, rozwijająca wyobraźnię 
i sprawność intelektualną uczniów, ale też pomagająca im skoncentrować się 
i wyciszyć. Taka „rozgrzewka” nie powinna być zbyt długa (5–10 minut), stąd 
też będą tu miały zastosowanie proste gry, najlepiej takie, których zasady dzieci 
dobrze już znają, oraz niewymagające zbyt wielu pomocy i materiałów. Spraw-
dzą się w tej sytuacji anagramy, metagramy, porównywanie figur, obrazków, 
krótkie rozgrywki w parach, np. „kółko i krzyżyk” (wersje edukacyjne), zagadki 
matematyczno-logiczne i in. Można je przeprowadzić indywidualnie, a jeszcze 
lepiej w parach lub zespołach czteroosobowych52. 

Przed przystąpieniem do „rozgrzewki” podajemy uczniom jej cel, by mieli 
świadomość czego będą się uczyć i jakie umiejętności rozwijać, oraz dokładnie 
wyjaśniamy, na czym polega dana strategia (np. anagramy), jeśli uczniowie 
jeszcze z niej nie korzystali. Możemy je stosować, gdy uczniowie potrafią już 
czytać, pamiętając o zasadzie stopniowania trudności. Psychologowie radzą, by 
rodzaj „rozgrzewki” dobierać do typu treści, które będą dominować na zajęciach. 
„Jeżeli mamy zamiar odwoływać się do treści werbalnych, rozgrzewka powinna 
uwzględniać słowa, gdy ważniejsze są obrazy – stosujemy techniki odwołujące 
się do obrazów, jeśli ważny jest materiał matematyczny, rozgrzewka obejmuje 
cyfry lub liczby”53. Oto kilka propozycji zadań na „rozgrzewkę”: 
•	 Układanie wyrazów z liter podanego słowa, np. KRASNOLUDEK, LOKO-

MOTYWA. W  zespołach czteroosobowych. Na tablicy zapisujemy słowo 
bazowe (ewentualnie każda grupa otrzymuje rozsypankę literową i układa 
z niej słowo bazowe). Ustalamy czas na ułożenie i zapisanie słów składających 
się z liter słowa bazowego, np.: Macie na to 3 minuty. Zobaczymy, której grupie 
uda się ułożyć więcej słów. 

•	 Przekształcenie wyrazu w inny po wymianie jednej litery/ sylaby, np.: kot – 
koc, mama – tama, dolina – malina.

•	 Zagadki matematyczno-logiczne, np.: Co jest cięższe: kilogram pierza czy 
kilogram żelaza?

•	 Generowanie pomysłów w odpowiedzi na pytanie zadane przez nauczyciela, 
np. O czym można powiedzieć, że jest słodkie (kwaśne, gorzkie)?; Wymieńcie nie-

51  M. Ledzińska, E. Czerniawska, op. cit. (Psychologia nauczania…), s. 204.
52  Takie rozwiązania są najkorzystniejsze ze względów czasowych (nie wymagają zmiany 

usadzenia uczniów). 
53  M. Ledzińska, E. Czerniawska, op. cit. (Psychologia nauczania…), s. 204.
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typowe zastosowania…(np. plastikowych kubków po kawie, słomek do napojów); 
Co by było, gdyby… (np. od jutra zlikwidowano cyfrę 5?, wszyscy ludzie wyglądali 
tak samo?); Co jest potrzebne do… (np. zdobycia Oskara) itp. (burza mózgów)54.

•	 Znajdowanie takich samych kształtów (na ilustracjach, w sali lekcyjnej).
•	 Wymyślanie definicji ciekawie brzmiących, rzadko używanych słów, np. Co 

to jest… (rubrycela, kupaż, rysak)? itp.
•	 Szukanie nazw własnych (lub: imion, rzeczowników, przyimków itp.) w ty-

tułach książek, piosenek, filmów55. 
•	 Odgadywanie o jakim przedmiocie będzie mowa (np. w powiązaniu z tema-

tyką lekcji) po zadaniu ustalonej liczby pytań, na które osoba prowadząca 
(nauczyciel lub uczeń) udziela odpowiedzi „tak” lub „nie”.

Zakończenie 

Postrzeganie szkoły jako środowiska sprzyjającego stymulowaniu aktyw-
ności poznawczej uczniów kieruje uwagę nauczycieli na możliwości, jakie 
stwarzają różnorodne gry i zagadki umysłowe. Można je rozpatrywać w ka-
tegoriach działań nie tylko atrakcyjnych, ale przede wszystkim efektywnych. 
Wzbudzana przez nie wielostronna aktywność dziecka, zaangażowanie, jakie 
towarzyszy udziałowi w grze, a przy tym możliwość korzystania z osobistej 
wiedzy i  własnych sposobów porozumiewania się są podstawą osiągania 
dobrych wyników. 

Uczniowie grają, aby wspólnie się uczyć. Gry stawiają przed nimi zróż-
nicowane zadania będące intelektualnymi wyzwaniami a  – jak podkreślają 
psychologowie – „głównym źródłem pozytywnej stymulacji pozostaje rodzaj 
stawianych zadań”56. Przynoszą tym samym znaczne intelektualne (i nie tylko) 
korzyści tak zdolnym uczniom, jak i dzieciom doznającym trudności w szkol-
nym uczeniu się. Trzeba jednak sięgać po nie systematycznie, w przeciwnym 
razie „efekty edukacyjne będą znikome czy wręcz zerowe, a sytuacja zostanie 
przez uczniów wykorzystana przede wszystkim do odreagowania szkolnej 
codzienności”57. Nauczyciele mają skąd czerpać konkretne przykłady, a i in-
spiracje do konstruowania własnych propozycji gier, co wbrew pozorom „nie 
jest zadaniem trudnym. Wszelkie niedoskonałości formalne nadrobi trafne 

54  K.J. Szmidt, Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych, 
Gliwice 2013, s. 42–45. 

55  Ibidem, s. 44, 47.
56  M. Ledzińska, op. cit. (Przetwarzanie informacji…).
57  M. Dąbrowski, op. cit. (Gry matematyczne…), s. 10.
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dostosowanie gry do jej użytkowników: przecież nauczyciel wie najlepiej, co 
jego uczniowie umieją, jak mają pracować i co osiągnąć”58. 

Spostrzeżenia E. Gruszczyk-Kolczyńskiej zachęcają do refleksji nad szkol-
nymi sposobami uczenia matematyki. Zbyt rzadko podejmuje się starania, by 
edukację matematyczną59 uczynić bardziej przyjazną dla ucznia. Przytłoczeni 
wieloma ograniczeniami i pozostając wierni modelowi edukacji transmisyjnej 
nauczyciele powoli włączają do repertuaru codziennych sposobów pracy na 
lekcji metody oparte na rzeczywistej aktywności uczniów. Można przełamać 
tę tendencję, sięgając po gry, nie tylko w szkole, ale też w domu. To dobra 
propozycja dla całej rodziny, sprawdzony i stosowany nie tylko w Polsce sposób 
rozwijania dziecięcych uzdolnień.

Parafrazując słowa G. Petty, w naszej szkole jest „za dużo powagi i zbyt 
mało zabawy, warto więc proponować uczniom gry”60. Nie zapominać przy tym 
o korzyściach płynących z różnego rodzaju zagadek umysłowych – już w latach 
60. ubiegłego stulecia Szczepan Jeleński, m.in. z myślą o urozmaicaniu szkolnych 
zajęć, opracował zbiór rozrywek matematycznych, by „uczniowie i uczennice 
(…) mogli pod kierunkiem nauczyciela (…) ćwiczyć się (…) w bystrości”61. 

dr Dorota Szumna jest nauczycielem konsultantem, 
pracownikiem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli 
przy PZPW w Rzeszowie 

58  K. Kruszewski, Gry dydaktyczne, [w:] Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, K. Kruszewski 
(red.), Warszawa 2012, s. 226.

59  E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, op. cit. (Siedem grzechów głównych edukacji 
matematycznej...), s. 4. Por.: M. Spitzer, Jak uczy się mózg? Warszawa 2011.

60  G. Petty, op. cit. (Nowoczesne nauczanie…), s. 236.
61  Sz. Jeleński, Lilavati. Rozrywki matematyczne, Warszawa 1964, s. 5. 
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Wioletta Poturała

Diagnoza współczesnego świata 
i mroczna wizja przyszłości 
przepowiedziana u progu  
XX wieku w opowiadaniu  
E.M. Forstera Maszyna staje 

Otaczający nas świat nowych technologii prowokuje pytania o rolę człowie-
ka i jego władzę nad wynalazkami, które stwarza. Doniesienia o rozwoju tzw. 
sztucznej inteligencji dodatkowo pogłębiają lęki wynikające z obaw o utratę au-
tonomicznej egzystencji człowieka. Niepokoje te znajdują swe odzwierciedlenie 
w sztuce, w tym zwłaszcza w literaturze i w filmie, które prognozują problemy 
mające stać się wyzwaniem dla homo sapiens już w niedalekiej przyszłości. Może 
warto więc pochylić się nad tymi zagadnieniami na lekcjach języka polskiego, 
mając na uwadze fakt, że naszym uczniom – w końcu cyfrowym tubylcom – już 
w niedalekiej przyszłości bliskie będą dylematy wynikające z relacji człowiek 
– maszyna.

W budowaniu literackiego obrazu nowoczesnego technologicznie świata 
mamy swój niezaprzeczalny wkład dzięki dorobkowi Stanisława Lema. Po-
wszechnie uznawany jest za wizjonera, który przewidział wiele „wynalazków”, 
bez których trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie na początku XXI wieku. 
W jego książkach znajdziemy pierwsze literackie wizje komputerów połączonych 
w sieci, nanotechnologii, czytników książek czy też wirtualnej rzeczywistości1. 
Świat technologicznej przyszłości opisuje także kultowa Seksmisja czy wiele 
współczesnych produkcji filmowych dobrze znanych naszym uczniom. 

Literackim odkryciem w kategorii tekstów prezentujących wizję przyszłości 
jest z pewnością opowiadanie Maszyna staje, pochodzące – co należy zaakcento-
wać – z 1909 r. i o ile proroctwa Lema raczej nie budzą już większego zdziwienia, 
to wspomniany tekst pochodzący sprzed ponad 100 lat (dla naszych uczniów 
1  M. Goetz, Co przewidział Lem – wynalazki i prognozy na kartach dzieł Stanisława Lema, dostęp 

online: http://www.obliczakultury.pl/publicystyka/felietony-i-eseje/1427-co-przewidzial-lem, 
29.01.2020.
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– epoka Młodej Polski!) musi zdumiewać przenikliwością sądów dotyczących 
relacji międzyludzkich w świecie Facebooka2. 

Tekst opowiadania liczącego zaledwie 28 stron nie stanowi objętościowo 
czytelniczego wyzwania dla uczniów, a z pewnością stanie się pretekstem do 
dyskusji na temat przemian i zagrożeń cywilizacyjnych, o czym nie traktują 
tradycyjne teksty lektur. Jedyny polski przekład opowiadania Forstera autorstwa 
Hanny Kobus znajdziemy w tomie drugim czteroczęściowej publikacji Jamesa 
Gunna poświęconej literaturze fantastyczno-naukowej na przestrzeni wieków 
pt. Droga do Science Fiction (Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1986).

Forster już w na początku XX w. świetnie przewidział, co może się wydarzyć 
w sferze życia społecznego w związku z postępem technologicznym. Stworzył 
futurystyczną wizję społeczeństwa, które wyzbywa się tradycyjnych form kon-
taktu na rzecz tych zapośredniczonych przez media. Dla pisarza postęp nauko-
wo-techniczny stał się pretekstem do pokazania, jakie zagrożenia czyhają na 
człowieka żądnego wygodnego życia, choć paradoksalnie wagę ostrzeżeń przed 
technologiczno-cywilizacyjnymi pułapkami mogą dopiero w miarę świadomie 
docenić ludzie żyjący 100 lat później po napisaniu tekstu. 

Poniżej przedstawiono propozycję lekcji dla szkoły ponadpodstawowej. 
Tekst można zaproponować przy omawianiu Młodej Polski, zgodnie z czasem 
powstania utworu, choć wpisuje się on oczywiście w temat literackich utopii 
i miejsc szczęśliwych, czyli wynikających z tematyki lektur w klasie pierwszej. 
Najdojrzalszego odbioru tekstu możemy jednak oczekiwać w klasach matu-
ralnych, zwłaszcza „starego typu”, w  których niewiele miejsca poświęca się 
tematyce zagrożeń cywilizacyjnych. 
Temat: Ludzkie marzenia o życiu w idealnym świecie w opowiadaniu 
Forstera „Maszyna staje”.
Proponowany tok lekcji:

1. Swobodna rozmowa na temat odczuć uczniów po przeczytaniu opowiadaniu 
Forstera. Podkreślenie informacji o dacie powstania tekstu i  jego wizjonerskim 
charakterze. 

2. Krótka informacja na temat kompozycji, fabuły i narracji tekstu:
Opowiadanie podzielone zostało na trzy części: Statek powietrzny, Aparat Na-

prawczy i Bezdomni. Jego bohaterowie to matka Waszti i syn Kuno reprezentujący 

2  Jak podaje James Gunn za datę powstania opowiadania Forstera przyjmuje się często rok 
wydania w zbiorze The Eternal Moment (1929), utwór jednak po raz pierwszy opublikowano 
w 1909 r. na łamach Oxford and Cambrigde Review (1909, semestr zimowy), J. Gunn, Droga 
do Science Fiction. Od Wellesa do Heinleina, Warszawa 1986, s. 40.
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ludzkość, która zaszyła się pod ziemią i korzysta z dobrodziejstw Maszyny umoż-
liwiającej przesyłanie obrazów i dźwięków oraz zaspokajającej wszystkie potrzeby 
człowieka. Pierwszoosobowy narrator jest obserwatorem („moje rozważania” –  
s. 41, „używam nazw antycznych” – s. 47, „nasza rasa” – s. 49) i wydaje się, 
że także uczestnikiem opisywanych wydarzeń, gdyż przed totalną katastrofą 
zapowiada: „przynajmniej tak mi się zdaje, bo wkrótce moje rozważania się 
skończą” – s. 67. Matka w pełni akceptuje porządek świata kierowanego przez 
Maszynę, natomiast syn wchodzi w rolę buntownika, który obnaża kłamstwo 
podziemnej cywilizacji i próbuje wydostać się na powierzchnię Ziemi, gdzie 
żyją Bezdomni wyzwoleni spod wszechwładzy Maszyny. Opowiadanie kończy 
wizja apokaliptycznej katastrofy, która ujawnia niedoskonałość systemu i nie-
uchronny kres technologicznego porządku.

3. Wskazanie przez uczniów elementów wspólnych, jakie można odnaleźć 
w otaczającym nas świecie i tym, przedstawionym przez Forstera. Można za-
łożyć, że uczniowie z pewnością wskażą wiele podobieństw na czele z wszech-
obecnym w życiu, zwłaszcza młodzieży, Internetem i nowoczesnymi środkami 
komunikacji. 

4. Wyodrębnienie typów mediów pojawiających się w opowiadaniu:
•	 media tradycyjne (Księga Maszyny – książka, pismo),
•	 nowe media (poczta pneumatyczna, kinematofon),
•	 media fikcyjne (płytka),
•	 super medium (Maszyna na czele z Komitetem Centralnym).

5. Podział klasy na 4 grupy i  przygotowanie przez uczniów informacji 
z opowiadania dotyczących następujących zagadnień:

a) codzienne życie: 
Przykładowa odpowiedź: W opisywanym świecie ludzie mieszkają głęboko 

pod powierzchnią, gdyż ziemia jest spustoszona – w identycznych, małych po-
kojach w kształcie sześciokąta, w układzie przypominającym plaster miodu. Nie 
ma w nim okien ani lamp, a całe umeblowanie pokoju stanowi fotel i pulpit. 
Pokój wypełniony jest przyciskami i przełącznikami, które spełniają wszystkie 
potrzeby mieszkańca. Oddycha on dostarczanym świeżym powietrzem, śpi 
w jednakowych dla wszystkich łóżkach, spożywa sztuczne jedzenie, zamawia 
ubrania czy muzykę. Wystarczy tylko fachowo naciskać guziki, poruszać uchwy-
ty, wydawać polecenia, otrzymując wszystko to, co potrzebne do życia. Sukcesy 
techniki dostarczały ludziom wszelkich wygód, komfortu, szybkości i obfitości 
dóbr. Towarzyszy im nieustannie melodyjny dźwięk, nie muszą nawet chodzić 
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po swoim maleńkim pokoju, gdyż krzesło przewozi ich w dowolne miejsce. 
Sen, kąpiel, rozmowy regulowane są przez potrzeby organizmu człowieka i nie 
podlegają jakiemuś dobowemu rytmowi. W sytuacji choroby natychmiastowej 
pomocy udziela mechaniczny lekarz, który aplikuje niezbędne środki. Nie ma 
mowy o żadnej pracy, zajęcia ludzi sprowadzają się właściwie tylko do rozmów 
przez płytkę i rury głosowe. Ludzie są powolni, bladzi i słabi fizycznie („kobieta 
[…] o twarzy białej jak pieczarka” – s. 41). W zasadzie nie opuszczają swoich 
maleńkich mieszkań, a wielkim wyzwaniem fizycznym jest dla nich podniesienie 
książki, która upadła na podłogę.

b) obraz rodziny i relacji międzyludzkich:
Przykładowa odpowiedź: W opowiadaniu Forstera kontakty międzyludzkie 

ograniczone są niemal wyłącznie do elektronicznej formy komunikacji. W opi-
sanym świecie ludzie nie dotykają się wzajemnie, unikając każdego kontaktu 
fizycznego. Wymowne jest tu oburzenie Waszti, kiedy przewodniczka statku 
powietrznego chwyciła ją, aby uchronić przed nagłym upadkiem. Cechujący ich 
lęk przed kontaktem fizycznym z innym człowiekiem jest efektem zniszczenia 
więzi emocjonalnych.

Każdy człowiek ma za to kilka tysięcy znajomych na całym globie i pro-
wadzi z nimi nieustannie rozmowy za pośrednictwem płytki, nie opuszczając 
swego domu-więzienia. Wobec takiej lawiny kontaktów nie jest możliwe 
nawiązywanie głębszych relacji. Waszti ciągle jest przez kogoś pytana, komuś 
odpowiada, ale interlokutorzy nie stanowią dla niej kogoś szczególnie ważnego, 
nigdzie nie pada w tekście, np. imię rozmówcy bohaterki. Nie wspomina się 
także nic o istnieniu przyjaciół. W prowadzonych rozmowach ludzie wzajemnie 
sobie przerywają, tak jakby nieistotna była odpowiedź drugiej strony. Kiedy 
do Waszti dzwoni po raz pierwszy Kuno, matka oznajmia mu, że może po-
święcić na rozmowę z nim zaledwie 5 minut, gdyż nie chce marnować swego 
czasu, choć tak naprawdę nie robi nic ważnego ani pożytecznego. Za pomocą 
tzw. płytki można kontaktować się z dowolnymi osobami, wygłaszać krótkie 
wykłady (wykład Waszti o muzyce australijskiej trwał zaledwie 10 minut) dla 
niezliczonej rzeszy słuchaczy rozsianych po całym globie. Wszystko odbywa się 
w szaleńczym tempie, pobieżnie, przypominając surfowanie po falach. Ludzie 
jednak obawiają się, że coś ich ominie, kiedy przebywają w  stanie izolacji. 
Przypomina to diagnozowany współcześnie stan FOMO.

W tym świecie nie istnieje rodzina. Dowiadujemy się, że Waszti oprócz 
Kuna urodziła także inne dzieci, ale nic o losie jego rodzeństwa i ojca potomstwa 
nie wiadomo. Zapewne miłość sprowadzono jedynie do wymiaru fizycznego, 
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służącego prokreacji, ale to Maszyna decyduje o tym, kto może zostać rodzi-
cem. Zgłoszenie przez Kuna pragnienia zastania ojcem nie zostało pozytywnie 
rozpatrzone. 

O tym, jak wygląda wychowanie dzieci, dowiadujemy się ze wspomnień 
Waszti: „Myślała jednak o Kunie, o jego dzieciństwie – narodzinach, przeniesie-
niu do publicznych ochronek, o swej jedynej tam wizycie i jego odwiedzinach 
u niej – odwiedzinach, które ustały z chwilą, gdy Maszyna przydzieliła mu 
pokój na drugim krańcu świata. Rodzice: ich obowiązki, informowała księga 
Maszyny, ustają w momencie narodzin, Str. 422327483”3. 

Maszyna decyduje nie tylko o jakości i kształcie życia człowieka, ale przede 
wszystkim o jego początku i kresie. Dowiadujemy się, że po narodzinach dzieci 
przeprowadzano wśród nich selekcję mającą na celu usunięcie ze społeczności 
tych osobników, które cechowały się niewskazaną siłą. Takie działanie tłu-
maczono dobrem ludzi, gdyż muskularne jednostki nie wytrzymałyby życia 
w zaprojektowanym otoczeniu. Podobnie rzecz ma się ze sprawą śmierci, która 
jest regulowana zachowaniem równowagi w liczebności populacji: „Niekiedy 
komuś spośród znajomych przyznawano eutanazję, więc opuszczał on swój 
pokój i przechodził do tej Bezdomności, która jest poza zasięgiem wszelkiego 
ludzkiego rozumienia. Waszti specjalnie to nie przeszkadzało. Po nieudanym 
wykładzie sama niekiedy prosiła o eutanazję. Wszakże nie dopuszczano do tego, 
by liczba zgonów przekraczała liczbę narodzin i jak dotąd Maszyna odrzucała 
jej prośbę4. 

c) poznawanie świata:
Przykładowa odpowiedź: Ludzie w stworzonym przez Forstera świecie 

nie wykonują pracy w naszym rozumieniu; w zasadzie ich jedynym zaję-
ciem są rozmowy i tą drogą poznają świat. Dzięki pośrednictwu płytki i rur 
głosowych wygłaszają wykłady, słuchają innych wystąpień, zadają pytania, 
prowadzą rozmowy z tysiącami znajomych, przytłoczeni ogromem bodźców. 
W epoce permanentnego pośpiechu brak im czasu dla najbliższych. Odpo-
wiadają na banalne pytania o nowe pożywienie, pomysły, zainteresowania. 
Można na tej podstawie stwierdzić, że ludzkość pogrąża się w błogim leni-
stwie, także intelektualnym. Z drugiej strony mieszkańcy ciągle poszukują 
nowych koncepcji, choć jest to działanie pozorne i bezcelowe. 

Poznawanie świata przez płytkę nie jest doskonałe, o  czym świadczy 
3 Por.: E.M. Forster, Maszyna staje, [w:] Droga do Science Fiction, Warszawa 1986  

s. 47.
4 Ibidem, s. 63.
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obserwacja bohaterki: „Pewności nie mogła mieć, gdyż Maszyna nie przeka-
zywała niuansów w wyrazie twarzy. Dawała jedynie ogólne pojęcie o ludziach 
– pojęcie, które jest wystarczająco dobre do wszelkich praktycznych celów, 
myślała Waszti. Nieuchwytny urok uznawany przez pewną wątpliwą filozofię 
za prawdziwą istotę kontaktów międzyludzkich słusznie został pominięty 
przez Maszynę”5.

Mieszkańcy przyzwyczaili się do podziemnego życia i  odizolowania od 
prawdziwych doznań. Osobiste doświadczenie w ich opinii jest bezwartościowe, 
a Maszyna czuwa, aby odciąć ich od niebezpieczeństwa samodzielnego eksplo-
rowania. Zwłaszcza po wyprawie Kuno wprowadzono ograniczenia w postaci 
likwidacji respiratorów umożliwiających bezpieczne wyjście na powierzchnię 
ziemi, tłumacząc, że: „Ci, którzy nadal pragnęli dowiedzieć się, jaka jest ziemia, 
mogli przecież posłuchać gramofonu lub popatrzeć w kinematofon”6. Sporo 
informacji na temat stosunku mieszkańców podziemi do zmysłowego pozna-
wania świata przynosi podróż Waszti na drugą półkulę. Prosi ona wówczas 
przewodniczkę powietrznego statku, aby ta zasłoniła okna i nie męczyła jej 
widokiem prawdziwego świata. Światło słoneczne, od którego odzwyczaiła się, 
żyjąc w podziemiach, wywołuje u niej odruch zwierzęcego przerażenia. Kiedy 
przelatują nad łańcuchem Himalajów, Waszti pyta przewodniczkę: 

„‒ A ta biała masa w rozpadlinach? - co to takiego?
‒ Zapomniałam, jak się nazywa. 
‒ Proszę zakryć okno. Te góry nie nasuwają mi żadnych pomysłów. […]
‒ Brak pomysłów tutaj ‒ mruknęła Waszti i metalową zasłoną przesłoniła 

Kaukaz. 
Wieczorem wyjrzała znowu. Akurat przecinali złociste morze, a na nim 

liczne wysepki i jeden półwysep. 
‒ Brak pomysłów tutaj ‒ powtórzyła Waszti i metalową zasłoną przesłoniła 

Grecję”7.
Ponieważ świat stał się identyczny w każdym miejscu, a ludzie mieszkający 

pod ziemią przebywali w takich samych przestrzeniach, podróże straciły rację 
bytu. Człowiek poznawał świat tylko w sposób zapośredniczony. Elementarne 
wydawałoby się określenia „blisko” i „daleko” są dla opisywanego człowieka 
niezrozumiałe. W rozmowie z Waszti Kuno wyjaśnia swój proces poznawania 
znaczenia tych słów, gdyż w wyniku przykucia do fotela spełniającego wszystkie 

5 Ibidem, s. 43.
6 Ibidem, s. 61.
7 Ibidem, s. 51.
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pragnienia jego właściciela, człowiek zatracił poczucie przestrzeni. Brak ruchu 
doprowadził natomiast do skarłowacenia fizycznego i degeneracji. 

Człowiek wykorzystuje wiedzę o świecie, jaką przedstawiają inni, ale nie 
ma tu mowy o  intelektualnej samodzielności i  krytycyzmie. Myślenie nie 
jest pożądane, najbardziej cenione jest cytowanie cudzych poglądów. Bardzo 
wymownie brzmi fragment opisujący charakter działalności naukowców. Nie 
odkrywają oni niczego nowego, ich praca polega na kompilacji, przetrawianiu 
i powtarzaniu: „Strzeżcie się idei z pierwszej ręki! […] Idee z pierwszej ręki 
tak naprawdę nie istnieją. Nie są niczym innym jak fizycznymi doznaniami 
wytworzonymi przez miłość i strach, a któż mógłby wznieść gmach filozofii 
na tak prostackim fundamencie? Niech raczej wasze koncepcje będą z drugiej 
ręki, a  jeśli możliwe, to nawet i  z  dziesiątej, gdyż wtedy będą bezpiecznie 
odgrodzone od tego niepokojącego żywiołu – bezpośredniej obserwacji. Nie 
uczcie się niczego o  moim przedmiocie, o  Rewolucji Francuskiej. Zamiast 
tego nauczcie się, co ja sądzę o tym, co Enicharmon sądził, co Urizen sądził, 
co Gutch sądził, co Ho-Yung sądził, Chi-Bo-Sing sądził, co Lafcadio Hearn 
sądził, co Carlyle sądził, co Mirabeu powiedział o Rewolucji Francuskiej. Za 
pośrednictwem tych ośmiu wielkich umysłów krew przelana w Paryżu i okna 
potrzaskane w  Wersalu zostaną sprowadzone do idei, którą z  największym 
pożytkiem będziecie mogli zastosować w waszym życiu codziennym. Zagwa-
rantować sobie trzeba jednak pośredników licznych i różnorodnych, bowiem 
w historii jeden autorytet istnieje po to, by przeciwstawiać się drugiemu. […] 
A z czasem […] nadejdzie pokolenie, które wzniesie się ponad fakty, pokolenie 
całkowicie bezbarwne, nadejdą potomni jak »niebiańscy serafini, osobowością 
nieskażeni«, którzy ujrzą Rewolucję Francuską nie taką, jaka miała miejsce ani 
też taką, jak według nich powinna była się wydarzyć, ale taką jaka zdarzyłaby 
się, gdyby przebiegała w dobie Maszyny”8.

d) Maszyna 
Przykładowa odpowiedź: Instancją organizującą życie człowieka stała się Maszy-

na. Z bytu mającego pełnić służebną rolę wobec ludzkiego gatunku stała się bogiem, 
któremu w ostatniej części opowiadania oddaje się religijną cześć usankcjonowaną 
prawem. Nie tylko zastąpiła fizyczny wysiłek człowieka, ale także określiła sposób 
jego istnienia. Dba o wszystkie potrzeby swoich podopiecznych, ich rozmnażanie, 
zdrowie, eutanazję (eliminującą ból), kontakty, pożywienie, komfort itd.

Już w pierwszej części widzimy, że Maszynie należy oddawać kult należ-
ny bogu. Waszti ma w swoim pokoju tylko jedną książkę ‒ Księgę Maszyny, 
8  Ibidem, s. 61.
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zawierającą wskazówki na każdą okoliczność i  zawierająca odpowiedzi na 
wszelkie możliwe pytania. O  jej rozmiarach świadczy przywołany w  innym 
miejscu konkretny numer strony ‒ 422327483. Waszti, biorąc Księgę, szepcze 
„Maszyno! Maszyno!” Składa także trzykrotnie pocałunek i trzykrotnie pochyla 
głowę. W podróż na drugą półkulę również wyrusza z Księgą, trzymając ją na 
kolanach i gładząc, co przynosi jej ulgę. W ostatniej części opowiadania opisano 
ponowne wprowadzenie do społeczności religii, gdyż wielu jej członków po 
cichu i tak odprawiało praktyki religijne. Po tym fakcie oficjalnie wygłaszano 
dziękczynne wołania: „Maszyna ‒ wołali zgodnie ‒ karmi nas, ubiera, i daje dach 
nad głową; za jej pośrednictwem rozmawiamy ze sobą, za jej pośrednictwem 
widzimy siebie, w niej zawarte jest nasze istnienie. Maszyna jest przyjacielem 
idei, a wrogiem przesądu; Maszyna jest wszechmocna, wieczna, błogosławiona 
niech będzie Maszyna9. 

Maszyna, która początkowo była organizmem służącym człowiekowi, staje 
się samodzielnym bytem. Pomagając ludziom, ubezwłasnowolniła ich i sprawiła, 
że stali się jej częścią. Nadmierne uzależnienie od zmechanizowanego życia kreuje 
fatalną w skutkach zależność. Człowiek nie jest już w stanie przeciwstawić się 
władzy Maszyny i staje się bezwolny wobec stworzonego przez siebie potwora. 
Jego ramię, czyli bliżej nieokreślony Komitet Centralny, kształtuje życie ludz-
kości według własnych schematów, nie licząc się z jej naturalnymi potrzebami. 
Złowieszczo brzmią słowa opisujące wymykanie się Maszyny spod kontroli czło-
wieka: „Z każdym rokiem obsługiwano ją z coraz większą wydajnością oraz coraz 
mniejszą inteligencją. Im lepiej człowiek znał swoje własne wobec niej obowiązki, 
tym mniej rozumiał obowiązki sąsiada i na całym świecie nie było nikogo, kto by 
rozumiał to ‒ monstrum jako całość. Takie mózgi tytany wyginęły”10.

Maszyna nie jest jednak strukturą wieczną, w ostatniej części opowiadania 
mieszkańcy podziemnego świata zaczynają obserwować symptomy jej kryzysu. 
Pierwszy odczuwa to Kuno, informując matkę, że „Maszyna staje”, ale Waszti 
nazywa jego słowa absurdalnymi. Okazuje się jednak, że w emitowanej muzyce 
słychać zakłócenia, a skargi do Komitetu Aparatu Naprawczego i Komitetu 
Centralnego niczego nie przynoszą. Inni znajomi Waszti uskarżali się na 
zgrzytliwe hałasy dochodzące ze ścian. Ich organizmy z czasem przyzwyczaiły 
się do nowych dźwięków, podobnie jak do spleśniałych sztucznych owoców, 
cuchnącej wody do kąpieli. Dramatem okazała się dopiero awaria aparatu do 
snu, ponieważ bez niego nikt nie mógł na całym świecie zasnąć.

9  Ibidem, s. 62.
10  Ibidem, s. 61.
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Sytuacja wydawała się beznadziejna, gdyż Komitet Aparatu Naprawczego 
ogłosił, że Aparat Naprawczy sam wymaga naprawy, ale ludzie zaakceptowali 
nową sytuację i przywykli do niewygód. Niepostrzeżenie nadszedł dzień totalnej 
awarii Maszyny, niewydolności systemu komunikacyjnego i zagłady podziemnej 
ludzkości bezgranicznie ufającej mechanicznemu porządkowi. 

6. Dyskusja: Rozważ korzyści i negatywy życia w świecie opisanym przez 
Forstera. Jakie zagrożenia dla współczesnego człowieka i mroczne antycypacje 
przyszłości zawiera omawiany tekst?

Mimo faktu, że opowiadanie pochodzi z 1909 roku, zawiera ono wiele 
przenikliwych spostrzeżeń na temat ludzkiej natury, zniewolonej przez pozorne 
dobrodziejstwa mediów. W świecie Forstera płytka, podobnie jak dziś Inter-
net, jest medium stanowiącym podstawową przestrzeń interakcji społecznych. 
To tam ludzie budują swój wizerunek i zaspokajają potrzeby przynależności 
i akceptacji społecznej. Podziemni mieszkańcy świata Maszyny mają na wy-
ciągnięcie ręki każdą informację, podobnie jak korzystający z internetowych 
wyszukiwarek w XXI wieku. Użytkownicy FB mają po kilku tysięcy znajo-
mych, oglądają, co w danej chwili inni robią na Snapchacie lub Instagramie, 
czytają krótkie informacje na Twitterze. Przytłacza nas, podobnie jak Waszti, 
informacyjny szum, który tylko niewielu potrafić opanować izolowaniem się. 
Osamotniona jednostka wśród otaczających ją maszyn nie potrafi nawiązywać 
głębokich relacji z innymi ludźmi. I wreszcie tak jak Maszyna rządzi bohaterami 
opowiadania Forstera, coraz częściej wizjonerzy przyszłości zastanawiają się, czy 
takiej roli nie odegra w tym świecie sztuczna inteligencja i wreszcie, czy będzie 
w nim jeszcze miejsce na człowieka. Gorzkiego happy endu, z którego inspiracje 
czerpali chyba także twórcy naszej kultowej Seksmisji ‒ obrazu sielankowego 
życia na powierzchni dostępnego dla nielicznych ‒ chyba nie będzie. A przecież 
już Oswald Spengler wskazywał na istotne zagrożenie: człowiek jako „władca 
świata stał się niewolnikiem maszyny”.

7. Przypomnienie kulturowych wyobrażeń krain szczęścia ‒ biblijne i po-
chodzące z mitów greckich, przywołanie toposu arkadii, przypominając jego 
pochodzenie, opowieści o „rajach utraconych”. 
Wyjaśnienie pojęć „utopia” i „antyutopia” 

„Utopia ‒ gatunek dydaktycznej literatury, którego nazwa pochodzi od 
tytułu łacińskiego dzieła Th. Morusa (1516), zarysowującego idealny obraz 
egalitarnej społeczności na wymyślonej wyspie Utopii. Utwory należące do 
tego gatunku prezentują wzorowo zorganizowane społeczeństwa, projekty 
sprawiedliwych ustrojów państwowych i  bezbłędnie działających instytucji; 

Wioletta Poturała
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u  podstaw ukazanych w  nich wizji życia społecznego znajdują się ideały 
skontrastowane z rzeczywistością socjalną i polityczną znaną autorowi i jego 
czytelnikom z bezpośredniego doświadczenia”11. […] Autorami znanych utopii 
literackich byli: T. Campanella, Państwo Słońca, F. Bacon, Nowa Atlantyda,  
H. G. Wells, Ludzie jak bogowie, I. Krasicki, Mikołaja Doświadczyńskiego 
przypadki. W starszych utopiach lokowano idealne światy zwykle w nieodkry-
tych miejscach, od drugiej połowy XVIII wieku dominują wizje umieszczane 
w przyszłości.

Antyutopia jest definiowana jako satyryczna wersja utopii, utwór ośmie-
szający lub pesymistycznie przewartościowujący ideały pisarzy utopistów12. 
Jako przykład można podać fragmenty Podróży Guliwera J. Swifta oraz Rok 
1984 G. Orwella. 

Nieco inne znaczenie ma dystopia, potocznie utożsamiana z terminem 
antyutopia. W Leksykonie polskiej literatury fantastycznonaukowej A. Niewia-
dowskiego i A. Smuszkiewicza znajdziemy rozróżnienie pojęć antyutopia – 
dystopia. „Antyutopia to: utwór zbliżony do dystopii i często niesłusznie z nią 
utożsamiany, ponieważ podobnie jak dystopia prezentuje zawsze negatywny 
obraz porządku społecznego. O  ile jednak dystopia wywodzi swoje wizje 
bezpośrednio z tendencji rozwojowych współczesnej autorowi rzeczywisto-
ści, o tyle antyutopia wyprowadza je z przesłanek utopijnych”13. Dystopia 
zaś „to utwór fabularny przedstawiający koszmarną, choć logicznie uzasad-
nioną, wewnętrznie spójną i niekiedy dość prawdopodobną wizję przyszłej 
egzystencji człowieka”14. W  internetowej Encyklopedii Fantastyki czytamy 
jeszcze, że [dystopia] „podobnie jak utopia wyrasta z  krytycznej postawy 
wobec aktualnej w danym czasie rzeczywistości, ale różni się od niej brakiem 
wiary w możliwość jakiejkolwiek zmiany na lepsze. Autorów dystopii nie 
interesują modele rozwiązań pozytywnych, lecz negatywne konsekwencje 
rozwoju różnych systemów polityczno-społecznych, a także innych zjawisk 
przejawiających w czasach współczesnych niebezpieczne dla człowieka i dla 
całej społeczności tendencje rozwojowe15.

11  Hasło „utopia”, [w:] Słownik terminów literackich, M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa,  
A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Wrocława 1988, s. 551.

12  Ibidem, s. 551
13  A. Niewiadowski, A. Smuszkiewicz, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Poznań 

1990, s. 250, 
14 Ibidem, s. 262.
15  Dystopia, http://encyklopediafantastyki.pl/index.php/Dystopia, 

Diagnoza współczesnego świata i mroczna wizja przyszłości...
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Praca domowa:
1. Odszukaj współczesne teksty kultury, które nawiązują swym przesłaniem do 

tekstu Forstera. Wskaż dostrzeżone podobieństwa i  różnice w kreowanych 
obrazach.

2. Czy Twoim zdaniem ludzkości opierającej swój rozwój na technologii i sztucz-
nej inteligencji grozi niebezpieczeństwo nakreślone w opowiadaniu Forstera? 
Przedstaw swoją opinię w formie przemówienia.

Wioletta Poturała jest nauczycielem języka polskiego w liceum, 
technikum i szkole branżowej I stopnia, konsultantem w Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, redaktorem „Konińskiego 
Kuriera Oświatowego”, autorem wielu publikacji z zakresu 
dydaktyki polonistycznej i edukacji medialnej. 
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PORTRETY GALICYJSKIE

Sławomir Wnęk

Drobiazgi zamknięte  
w szafach i szufladach Zygmunta 
Mycielskiego  
(1907-1987): kompozytora, 
krytyka muzycznego i pisarza 

Powrót do Wiśniowej 

Zygmunt Mycielski mieszkał w Warszawie przy ulicy Rutkowskiego 10 
m. 31, obecnie Chmielna. To był jego ostatni adres. Stamtąd, w zeszłym roku, 
Andrzej Szypuła, prezes Towarzystwa im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśnio-
wej, przywiózł i zdeponował w odnowionej niedawno oficynie należącej do 
Mycielskich w latach 1867–1944 fragmenty biblioteki kompozytora i nieco 
luźnych papierów zapakowanych do kilku worków. W ten symboliczny sposób 
powróciły do Wiśniowej niektóre przedmioty codziennego użytku Mycielskiego 
z górą 30 lat po śmierci kompozytora pochowanego w krypcie rodowej z po-
czątku XX wieku. W ostatnim tomie Dzienników Mycielskiego znajdziemy 
liczne odwołania do rodzinnej Wiśniowej, także w kontekście upływających lat1.

Pamiątki rodzinne

Zygmunt Mycielski nie był kolekcjonerem, doceniał jednak znaczenie pamiątek 
rodzinnych i interesował się ich losem. Należał do arystokracji polskiej. Mycielscy 
herbu Dołęga poprzez związki rodzinne z Dzieduszyckimi, Moszyńskimi, Potockimi, 
Rostworowskimi, Szembekami, Tarnowskimi, Zamoyskimi i  innymi czołowymi 
rodami, w ciągu wieków wytworzyli dokumenty, którymi interesują badacze różnych 

1 Z. Mycielski, Niby-dziennik 1981–1987, red. J. B. Stęszewscy, Warszawa 2012, passim.
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specjalności2. W korespondencji z Emanuelem Rostworowskim, historykiem 
zajmującym się wiekiem XVIII, kuzyni wymieniali się uwagami na temat 
losów korespondencji rodzinnej. W tej sprawie (11 I 1979 r.) Rostworowski 
pisał do Mycielskiego:

Grzebię teraz w  starych papierach i  fotografiach […]. Znalazłem kilka Two-
ich fotografii z  jakichś wakacji w  Wiśniowej czy w  Czarkowach, z  moim ojcem  
i Przeorskim, a także niezłe fotografie Twojej Matki.[…] Czy zachowała się (i w stanie 
porządkowym) korespondencja Twojej Matki? Ewentualnie mogłyby być tam listy mojego 
ojca, zwłaszcza z jego młodych lat, o których się wie niewiele i po których nic u nas nie 
zostało, bo wszystkie jego papiery sprzed pierwszej wojny spaliły się w Czarkowach… 

Pamiątki rodzinne nabrały szczególnego znaczenia po 1944 roku, gdy 
ziemianie, wyrzuceni z domów, skazani na rozproszenie, gromadzili z piety-
zmem archiwa rodzinne, fotografie, korespondencje, szkicowniki, czy sztam-
buchy, przechowując je dla następnych pokoleń. Losy niektórych pamiątek 
rodzinnych były Mycielskiemu szczególnie bliskie. W środowisku historyków 
literatury wielokrotnie podnoszona była kwestia zawartości sztambucha Józefa 
Szembeka (1819–1889), pradziadka Zygmunta, który w  Paryżu pobierał 
lekcje gry na fortepianie u  Chopina i  Liszta. Uczestniczył także w  życiu 
emigracji polskiej. 28 listopada 1840 roku Szembek był w gronie zaproszo-
nych na sławne już paryskie spotkanie (33 osoby) w mieszkaniu Eustachego 
Januszkiewicza przy 9.rue l’ Échande z udziałem m.in. Adama Mickiewicza, 
Juliusza Słowackiego, Władysława Witwickiego, czy gen. Michała Mycielskie-
go. Z relacji Januszkiewicza wynika, że w części artystycznej arię z Purytanów 
Vincento Belliniego śpiewali Edward Lariss i Józef Szembek3. Sztambuchem 
Szembeka zainteresował się Andrzej Biernacki. Opublikował na ten temat 
artykuł i dedykował Mycielskiemu4. 

Barwną postacią był Zygmunt Szembek (1844–1907), syn Józefa Szembe-
ka, a dziadek Zygmunta Mycielskiego. Biernacki wzbogacił dyskurs na temat 
noweli Conrada, Il Conde5, którego bohaterem był właśnie Szembek, o  list 
Zygmunta Mycielskiego z 12 III 1981 roku do niego, wyjaśniający recepcję 
noweli Conrada w domu Szembeków i Mycielskich. Mycielski dodał od siebie:
2 K. Mycielski, Mycielscy. Zarys monografii, Warszawa 1998, passim; H. Mycielska, Pośród klęsk 

i zwycięstw 1906–2006, Warszawa 2018, passim.
3  Z. Sudolski, Mickiewicz. Opowieść biograficzna, Warszawa 1997, s. 484.
4  A. Biernacki,. Ze sztambucha Szembeków, [w:] Blok-notes Muzeum Literatury im. Adama 

Mickiewicza, red. A. Biernacki, Poznań 1983, s. 7-12.
5  W. Borowy, Conrad krytykiem polskiego przekładu swojej noweli Il Conde, [w:]idem, Studia 

i szkice literackie, t. 2, wybór i  oprac. Z. Stefanowska, A. Paluchowski, Warszawa 1983, s. 
398-409. 

Sławomir Wnęk
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Mój dziadek musiał bardzo pięknie grać na fortepianie, widziałem to z biblioteki nutowej 
jego i  jego ojca, Józefa Szembeka […]. Na Capri, grając przy otwartym oknie, zbierał 
mój dziadek oklaski i wołania bravo conte. Ostatniego wieczoru u nas, w Przeworsku, 
grał 13 VIII 1907 andante spianato i poloneza Chopina, opowiadała mi to moja matka. 
Jego pogrzeb odbył się 16 VIII, a ja urodziłem się 17 VIII. Mam kilka jego fotografii…6

W bibliotece Mycielskiego zachowała cenna dla niego edycja zawierająca 
listy Josepha Conrada pisane po francusku do różnych adresatów7. Ich wydawca, 
Jean Aubry, francuski biograf Conrada, zamieścił trzy listy z lat 1905–1906 
pisarza do Zygmunta Szembeka. W 1931 roku Aubry skreślił dedykację i złożył 
podpis na karcie tytułowej swej książki niebieskim atramentem, ofiarując ją 
Marii Mycielskiej; ta zaś swoim zwyczajem w górnym rogu książki uczyniła 
znak własnościowy; Zygmunt Mycielski zaś podkreślił ołówkiem interesujące 
go kwestie. 

Do Wiśniowej powróciły niektóre książki należące do jego matki, Marii 
z Szembeków Mycielskiej8. Wartość bibliofilską ma dedykacja Józefa Mehof-
fera na karcie tytułowej jego książki O naturalizmie i historyzmie Matejki, 
Kraków 1939 dla Marii Mycielskiej z datą 27 II 1939 roku. Znany malarz 
napisał wówczas: 

Pani Marii Mycielskiej, 
tym razem, 
wybryk literacki, 
ofiarował 
Józef Mehoffer. 
Zygmunt przechował jeszcze kilka książek sygnowanych znakami własno-

ściami jego matki, wymienię dwie: Charles Baudelaire Le fleurs du mal, Paris 
1924, obowiązkowa lektura jej pokolenia; czy głośny tom wierszy Kazimierza 
Wierzyńskiego, Laur olimpijski, Warszawa 1928, starannie wydany przez 
Jakuba Mortkowicza.

6  A. Biernacki, List wnuka, „Teksty Drugie” 1990, nr 3, s. 157-158.
7 Conrad, Letteres françaises avec une introdution et des notes de G. J. Aubry, Paris 1929, s. 74-76; 

w przekładzie na język polski korespondencję Conrada ogłosił Zdzisław Najder, w tym listy 
pisarza do Z. Szembeka, zob.: J. Conrad, Listy, wybór i opracowanie Z. Najder, Warszawa 
1968, s. 244-245,254.

8 Zygmunt Mycielski, Listy do Jarosława Iwaszkiewicza, Oprac. R. Romaniuk. „Kraków, 25 X 
1951 […] likwiduję pokój Mamy, która umarła 21 X. I muszę w tych parę dni te wszystkie 
stare graciki jakoś stąd wynieść […] Wiozę do pokoju w  Warszawie te papirusy, trochę 
rzeczy[…] tyle zdumiewających już dziś rzeczy” [...], „Kamerton” 2014, nr 58, s. 22–23.

Drobiazgi zamknięte w szafach i szufladach Zygmunta Mycielskiego...
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Oficyna

W  okresie międzywojennym oficyna Mycielskich w  Wiśniowej była 
miejscem spotkań młodych ziemian i  ich przyjaciół reprezentujących różne 
środowiska artystyczne. Wiele na ten temat mówi korespondencja Zygmunta 
Mycielskiego. Warte uwagi są zapiski zamieszczone w jego dziennikach. Bogata 
w treść jest Księga domowa Mycielskich, z której zasobów od czasu do czasu 
wydostają się do prasy wpisy znaczniejszych gości.

Czując potrzebę rejestracji osób, z którymi się spotykał, także Zygmunt 
Mycielski miał pod ręką sztambuch. W dzienniku pod datą 14 czerwca 1956 
Mycielski zanotował informacje na temat sztambucha pozostawionego w pa-
ryskiej taksówce w  latach trzydziestych. Dwadzieścia lat później próbował 
odtworzyć jego zawartość: 

Miałem tam akwarele i rysunki Jacka Malczewskiego, Zygi Waliszewskiego, Jana Cybisa, 
Hanki Cybisowej, Ludwika Pugeta, Foujity, Pompona, Józia Czapskiego, mego brata Jasia 
i wielu innych, których nie pamiętam, wiersze, autografy czy nuty Ravela, Strawińskiego, 
Szymanowskiego, Honeggera, Roussela, Dukasa, Nadii Boulanger, Florenta Schmitta, 
Copolanda, Markevitcha, Paderewskiego, Françaix, Paula Valery, Przybyszewskiego, 
Lechonia – Polaków prawie wszystkich chyba muzyków, wielu literatów itd. Żałuję tego 
albumu, bo lubię autografy do dziś”9. 

Z pomieszczeń znajdujących się w oficynie najbardziej znany jest pokój 
kompozytora namalowany w 1931 roku przez Józefa Mehoffera, wieloletniego 
przyjaciela Mycielskich. W tym pokoju znajdował się portret Zygmunta My-
cielskiego, także Mehoffera namalowany w Krakowie w 1927 roku. Informacja 
ta znajduje się w katalogu towarzyszącym wystawie Mehoffera w Towarzystwie 
Zachęty Sztuk Pięknych w  Warszawie w  1935 roku, ozdobiony dedykacją 
malarza dla Marii Mycielskiej, tej treści: 

Szanownej Pani Marii Mycielskiej 
na pamiątkę pracy około przygotowania tego katalogu
i stosu kartek zapisanych 
Jej przyjazną ręką, Józef Mehoffer. 
Obraz przedstawiający pokój Zygmunta Mycielskiego stał się impulsem 

dla Andrzeja Szypuły, aby odtworzyć w dawnej oficynie pokój kompozytora. 
Wstawiono więc tam wszystko to, co przywieziono z jego warszawskiego miesz-
kania. W latach 1979–1980 w oficynie dworskiej, zbudowanej w XVI wieku, 
przeprowadzono pierwsze prace konserwatorskie, ratując ją przed zniszczeniem. 
9  Z. Mycielski, Dziennik 1950-1959, red. Z. Mycielska-Golik, Warszawa 1999,  

s. 225-226.
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Dwa lata temu rzeszowscy konserwatorzy sztuki (Elżbieta i Piotr Bakunowie) 
przeprowadzili w oficynie prace konserwatorskie10. 

Biblioteka 

Fotografie zamieszczone w kolejnych tomach dzienników Mycielskiego 
przybliżają wnętrze warszawskiego mieszkania, w tym widok biblioteki. Część 
z tego zasobu znalazła się w Wiśniowej tj. 670 druków zwartych w większości 
wydanych współcześnie. Starsze wydania należą do rzadkości. Dominują druki 
polskie, dalej francuskie i niemieckie. Na kartach wielu z nich znajdują się 
znaki własnościowe kreślone odręcznie długopisem lub piórem, podpisywane 
dwojako: Z.M lub Z. Mycielski. W niektórych drukach, tych szczególnie dla 
niego cennych, nanosił dodatkowe informacje wypisując nazwisko darczyńcy: 
Nadia Boulanger, Krzysztof Chłapowski, Józef Czapski, Marcelle de Manziarly 
i  inni, sporadycznie dodawał miejsce i datę darowizny. Najstarsze z druków 
opublikowano w XVIII wieku ozdobione exlibrisem Mycielskich z Wiśniowej, 
nosząca ślady własnościowe poprzednich właścicieli, najpewniej przejęte przez 
kompozytora z biblioteki po matce. 

Mycielski miał w  zwyczaju zaznaczać miękkim ołówkiem interesujące 
go fragmenty, które wyrażały także emocje czytelnika. Na marginesie Trak-
tatu moralnego Czesława Miłosza opublikowanego w kwietniowym numerze 
„Twórczości” z 1948 roku, znajdują się liczne uwagi Mycielskiego. Marginalia 
te wiele mówią o jego temperamencie czytelniczym. 

W bibliotece dominują opracowania poświęcone historii muzyki, w tym 
encyklopedie, leksykony i różnorodne kompendia wiedzy pozostające w związ-
ku z muzyką, oraz rozproszona biblioteka nutowa. Znajdują się tam biografie 
i autobiografie kompozytorów, klasyków, jak i współczesnych muzyków. In-
teresował się filozofią muzyki, stąd w tym zestawie książka Teodora Adorno, 
Filozofia nowej muzyki, czytana we francuskim przekładzie. 

Gościem honorowym I  Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współ-
czesnej w Warszawie, późniejszej Warszawskiej Jesieni, była Nadia Boulanger. 
W dniach od 10 do 21 X 1956 r. zaplanowano 20 koncernów. W programie 
Koncertu XIII (17 X 1956 r.) wykonano Symfonię polską Mycielskiego. W pro-
gramie tego wydarzenia przedstawiono sylwetki kompozytorów. O Mycielskim 

10 E. Bakun, Sprawozdanie z  prac konserwatorsko-restauratorskich przy sufitach oficyny 
dworskiej w Wiśniowej w powiecie strzyżowskim [w:] „ Strzyżowski Rocznik Muzealny”,  
t. 5, Strzyżów 2019, s. 27–57.
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napisano.: „[…] Po studiach muzycznych w kraju u  M. Wysockiej i O. B. 
Rizziego, wyjeżdża do Paryża, gdzie pracuje w École Normale de Musique pod 
kierunkiem Nadii Boulanger i Pawła Dukasa”11. Dla biografów Mycielskiego 
pożyteczne mogą się okazać odręczne notatki nanoszone przez kompozytora 
w kolejnych katalogach towarzyszących Warszawskiej Jesieni. Są to uwagi do-
tyczące wykonania i tematów muzycznych. 

Mycielski sprowadzał do Warszawy francuskie pisma muzyczne. Zachował 
się numer La Revue Musicale z 1953 roku, poświęcony polskiej muzyce współcze-
snej, a także numer z 1982 roku poświęcony Lilii i Nadii Boulanger. Zachowało 
się kilka numerów francuskiego pisma Preuves, miesięcznika komentującego 
wydarzania polityczne, społeczne i  artystyczne. Stałym współpracownikiem 
francuskiego pisma był Konstanty Jeleński, który korespondował z Mycielskim, 
wówczas redaktorem naczelnym Ruchu Muzycznego. Główna część korespon-
dencji toczyła się po francusku, ale zwroty grzecznościowe wychodzące spod 
ręki Jeleńskiego, oczywiście po polsku. W czerwcowym numerze Preuves z 1966 
roku, Mycielski opublikował artykuł nawiązujący do prapremiery Pasji Krzysztofa 
Pendereckiego w romańskiej katedrze w Münster 30 III 196612. Korektę artykułu 
przeprowadził wspólne z Jeleńskm w Paryżu. O tym wielkim wydarzeniu pisał 
także w „Ruchu Muzycznym”13. 

Urodzony na początku XX wieku Mycielski był świadkiem I wojny świa-
towej. Jako młody człowiek kształcił się w Polsce i we Francji, biorąc aktywny 
udział w życiu artystycznym okresu międzywojennego. Druga wojna światowa 
zastała go jako dojrzałego mężczyznę, który stał się jej uczestnikiem. Po zakoń-
czeniu działań wojennych zdecydował się powrócić do kraju ze świadomością, 
dokąd wraca i ze wszystkimi konsekwencjami tego wyboru. Pasją Mycielskiego 
była historia, także dlatego, że jego przodkowie i krewni byli jej aktywną czę-
ścią. Starał się zrozumieć jej ogólne mechanizmy i pod tym kątem gromadził 
wielojęzyczną literaturę. We francuskim przekładzie Memoires sur la deuxieme 
guerre mondiale czytał wielotomowe dzieło Winstona Churchilla poświęcone 
przebiegowi II wojny światowej, na podstawie angielskiej edycji Penguin Books, 
wyróżniane literacką Nagrodą Nobla w 1953 roku. Mycielski interesował się 
Rosją, historią imperium i losami społeczeństwa rosyjskiego.

Z oczywistych względów najbliższe były mu sprawy polskie: krajowe i emi-
gracyjne. Pisał do paryskiej „Kultury”, używając pseudonimów. Zaczytane przez 

11 I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej w Warszawie, Warszawa 1956. 
12 Z. Mycielski, Krzysztof Penderecki: une vrai passion „Preuves” 1966, nr 6, s. 30–35.
13 Z. Mycielski, Postludia. Artykuły, felietony, eseje, Warszawa 1977, s 252-260.
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Mycielskiego Polityczne neurozy Juliusza Mieroszewskiego, Paryż 1967, należały 
do jego ulubionych lektur. Z ołówkiem w ręku czytał materiały źródłowe na 
przykład telegramy wojenne od i do Lenina z czasu wojny z Polską (1920). 
Gromadził dzienniki i literaturę wspomnieniową. Interesował go Józef Piłsudski. 
Miał dużą orientację w zakresie współczesnej literatury francuskiej, którą czytał  
w oryginale. W bibliotece znajduje się wiele głośnych tytułów, m.in. Albert 
Camus, Le mythe de Sisyphe, Paris 1942, Louis F. Céline, Voyage au bout de la 
nuit, Paris 1952 oraz Andrê Gide, który należał do jego ulubionych pisarzy. 
22 XII 1956 roku zanotował:

Max Kruger przysłał mi ostatnio dwa tomy (w wydaniu Pléiade) Journal’u   Gide’a. 
Pierwszy tom miałem przed wojną i przerwałem jego czytanie w chwili mobilizacji 
w 1939 roku, na Bukowinie. Teraz poznaję drugi tom, z niezwykłymi kartami z  Journal 
intime, włączonym do Et nunc manet in te. Gide niecierpliwi mnie bardzo od wojny”14. 

Wydanie o którym mowa, jest luksusowe, zagwarantowane dla najważniej-
szych dzieł literackich; zaczytane przez Mycielskiego, zwłaszcza Journal intime.

Dedykacje

Mycielski był osobą znaną w środowisku artystycznym. Wielu twórców za-
biegało o to, aby mu podarować własne prace. Zacznę od przyjaciół. Dedykacja 
od Ksawerego Pruszyńskiego (24 XII 1946 r.) na stronie tytułowej reportaży 
Trzynaście opowieści, Warszawa 1946, przypomina o życzliwości, jaką się darzyli. 

Konstanty I. Gałczyński na karcie tytułowej swoich wierszy zebranych 
wydanych w Krakowie, domagał się od kompozytora (30 II 1947) wypełnienia 
obietnicy złożonej kilka lat wcześniej: 

Drogi Zygmuncie! 
Obiecałeś napisać muzykę do „Listu znad rzeki Limpopo”. 
Minęło 8 lat i ciągle na witrynach księgarskich 
szukam tej muzyki bezskutecznie. Telegrafuj.
Twój K.I. Gałczyński, proboszcz krakowski.

W Warszawie, 3 IV 1949 r., Tadeusz Szeligowski podarował Mycielskiemu 
Nowy Testament wydany w Poznaniu w Księgarni św. Wojciecha z dedykacją 
poczynioną czarnym atramentem, dziś już nieco wyblakłym, następującej treści: 

Kochanemu Zygmuntowi – jedyną Prawdę – Tadeusz. 

14  Z. Mycielski, Dziennik 1950-1959, s. 235. 
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Było to, jak zaznaczył Mycielski, krótko po powrocie z niemieckiej niewoli. 
Mycielski dedykację Szeligowskiego uzupełnił następującą refleksją, zapewne 
wynikającą z częstych rozmów obydwu muzyków: „komponować i umrzeć”. 
Przypomniał o tym Mycielski w książce wspomnieniowej poświęconej Szeligow-
skiemu15. To podręczne wydanie Nowego Testamentu Mycielski szczególnie 
cenił. Znajdujemy tam autograf Augusta kardynała Hlonda. Być może Mycielski 
wsunął pomiędzy te karty elegancko wydaną w Paryżu u  Bounard Fils swoją 
Pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej, a na niej datę i miejsce tej uroczystości: 
Wiśniowa 27 V 1917 r. 

Marek Hłasko dedykował Mycielskiemu (27 VII 1956 r.) debiutancki 
tom opowiadań Pierwszy krok w chmurach, Warszawa 1956, który przyniósł 
mu sukces wydawniczy i zainteresowanie krytyki. W 1962 r. Ludwik Erhard 
opublikował pierwszy w polskiej literaturze muzycznej obszerny tekst dotyczący 
twórczości Igora Strawińskiego (Balety Igora Strawińskiego, Kraków 1962), 
którym zachwycał się Mycielski. Zwracając się do Mycielskiego (2 VIII 1962 r.) 
Erhard napisał:

Panu Zygmuntowi Mycielskiemu
w dowód wdzięczności
za nieustające lekcje myślenia i pisania.
Starannie wydana przez Oficynę Malarzy i Poetów w Londynie książka 

Szymona Laska, Epizody….epigramy…epistoły ma charakter wspomnieniowy. 
Autor przytoczył polemiki prasowe i listy ogłaszane w prasie muzycznej. Poru-
szane tam kwestie zainteresują osoby zajmujące się polską emigracją powojenną 
a także recepcją kultury polskiej na Zachodzie. Darując tę książkę Mycielskiemu 
w Paryżu, w czerwcu 1977 r., napisał: 

Zygmuntowi Mycielskiemu. 
Na dobrą pamięć i z błagalną prośbą o jak najsurowszy sąd. 
Z serdecznym koleżeńskim uściskiem dłoni. 
Książki autorskie przesyłał Mycielskiemu Bohdan Pociej, zaopatrując je 

w dedykacje. Książkę Idea. Dźwięk. Forma. Szkice o muzyce, Kraków 1972, 
wzbogacił słowami: 

Panu 
Zygmuntowi Mycielskiemu 
we wspólnym rozumieniu 

15  Z. Mycielski, Szeligowski – przyjaciel, [w:] Tadeusz Szeligowski. Studia i wspomnienia, red. 
H. Martenka, Bydgoszcz 1985, s. 221-223.
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muzyki i wielkości 
z przyjaźnią i serdecznością.

Podkowa Leśna 31. I. 1973
Zbiór esejów Adama Michnika, Kościół, lewica, dialog, Paryż 1977, wydany 

przez Instytut Literacki, autor dedykował Mycielskiemu.
Panie Zygmuncie Kochany, 
jeśli naprawdę istnieje pojęcie wdzięczności 
za lekcję formatu ludzkiego, inspirację inte-
lektualną i życzliwości, to niechaj Pan 
zechce przyjąć tę książeczkę z moją 
wdzięcznością, poczuciem długu ducho-
wego oraz z przyjaźnią 
Adam Michnik. Warszawa, X, 1978, Pontyfikat Jana Pawła II 
Krótko przed śmiercią Antoni Słonimski w rozmowie z Jakubem Karpińskim 

zapowiadał rychle wydanie książki wspomnieniowej16. Gdy ją opublikowano 
(1975), w styczniu następnego roku Słonimski dedykował Mycielskiemu Alfabet 
wspomnień, traktując kompozytora jako jednego ze świadków odchodzącej epoki. 

W bibliotece wiśniowskiej znajdziemy dedykacje dla Mycielskiego od Wandy 
Bacewicz, Gustawa Bojanowskiego, Nadii Boulanger, Konstantego Chłapowskie-
go, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Camilli Jassel, żony Andrzeja Panufnika, 
Pawła Hertza, Jarosława Iwaszkiewicza, Mieczysława Jastruna, Marii Kurowskiej, 
Szymona Laska, René Leibowitza, Stefana Kisielewskiego, Stanisława Kołodziej-
czyka, Jean Paul Olliviera, Adolfa Rudnickiego, Andrzeja Stojowskiego, Teofila 
Stygi, Stanisława Szenica, Tadeusza Zielińskiego, Jacka Woźniakowskiego i wielu 
innych autorów. 

Ślady korespondencji

Obszerne Archiwum Zygmunta Mycielskiego zostało zdeponowane 
w Zakładzie Rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Zawiera dorobek 
muzyczny i literacki, rozległą korespondencję, dokumenty osobiste oraz pozo-
stałości ziemiańskiego archiwum. Na temat tego zasobu i zasad katalogowania 
pisał w 2016 roku Michał Klubiński17.

16  J. Karpiński, Obecność. Rozmowa z  Antonim Słonimskim, [w:} 70 żywotów. Portrety, sylwetki, 
wywiady, wspomnienia….,wybór i redakcja A. Paluchowski, Kraków 1977, s. 427-434.

17  M. Klubiński, Wstęp do katalogu archiwum Zygmunta Mycielskiego „Kamerton” 2016, nr 60, 
s. 62-77.
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Mycielski pisał odręcznie, czytelnie, po polsku i po francusku. Zdarzało 
się, że korzystał z maszyny do pisania (można ją obejrzeć w oficynie), zwłasz-
cza w przypadku pism urzędowych w imieniu redakcji „Ruchu Muzycznego”, 
którym kierował. Doceniono walory epistolograficzne Mycielskiego, drukując 
jego listy do krytyków muzycznych, muzykologów, czy kompozytorów Bliskie 
mu było także środowisko literackie, stąd interesująca korespondencja z Józefem 
Czapskim, Pawłem Hertzem, Jarosławem Iwaszkiewiczem, Czesławem Miło-
szem i innymi, drukowana najobszerniej w „Kamertonie”, a ponadto w „Ruchu 
Muzycznym”, „Twórczości”, i w „Zeszytach Literackich”.

Mycielski należał do pokolenia, które sporo korespondowało. Była to 
najpopularniejsza forma kontaktu z rodziną, przyjaciółmi i rzeszą znajomych, 
stąd takich rozmach jego korespondencji. 14 IV 1957 r. Mycielski zanotował 
w dzienniku: „Pisałem całą noc listy, do Maryszki, jej córki Etusi, Adolfa Rudnic-
kiego, Pawła Hertza, do Paryża, […] do Henia Krzeczkowskiego, Iwaszkiewicza, 
Ryszarda Landaua […] do Jacquesa Bernoux do Paryża…”18. 

W Wiśniowej znajduje się kilkanaście listów i kilkadziesiąt kart pocztowych 
adresowanych do Mycielskiego. Chronologicznie rzecz ujmując, najstarszy dato-
wany jest na 24 IX 1950 r. Mieszkający w Poznaniu Adolf Chybiński, muzykolog, 
historyk muzyki, entuzjasta Podhala i taternictwa, napisał do Mycielskiego, dzięku-
jąc za przychylne przyjęcie jego opracowania polskich melodii ludowych. Mycielski 
wkleił do tej książki list od Chybińskiego, napisany na maszynie. Ten dopytywał 
się o losy Kazimierz Chłapowskiego, dla przyjaciół Miro, kuzyna Mycielskiego; 
Chybiński spotykał go w Zakopanem w 1945r. Oto co napisał: 

Co słychać u Miro? Kilka razy przechodziłem koło pewnego domu w Zakopanem, gdzie 
[….] bezpośrednio po niej [tj. okupacji] znajome panie prowadziły maleńką stołówkę, 
przypomniałem sobie Go i nasze schadzki w tej stołówce. Bywało, że podczas słynnego 
głodu w Zakopanem (luty 1945), jedynym naszym obiadem był talerz krupniku i 2 cia-
steczka (po 45 ówczesnych złotych). Miro grywał tam „do słuchu”. Raz zachwycił mnie 
wykonaniem Sonatiny Ravela. Sytuację naszą ocenialiśmy optymistycznie… Chodziliśmy 
na Kasparusie, aby zdjąć czapki przed Atmą... 

List Henryka Krzeczkowskiego z 8 III 1971 był odpowiedzią na list Mycielskiego  
w sprawie trudnej kondycji fizycznej i psychicznej kompozytora. Ten krzepił 
go pochlebną opinią Michała Bristigera na temat wartości jego muzyki: 

Masz grono ludzi – pisał Krzeczkowski – począwszy od takich, co się znają na rzeczy (wła-
śnie Michał, którego gust i znajomość rzeczy jak sądzę jest niezawodna), a skończywszy na 
laikach kompletnych jak ja, którzy są pewni, że to co robisz, jest znakomite… 

18  Z. Mycielski, Dziennik 1950 – 1959, s. 272.
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List Haliny Kenarowej do Mycielskiego, wysłany z Zakopanego 28 IX 
1978 r. w znacznej części dotyczył sukcesu literackiego Mycielskiego w związ-
ku z opublikowaniem zbioru artykułów, esejów i felietonów opublikowanych 
na łamach „Ruchu Muzycznego” w tomie Postludia w 1977 r. Od Kenarowej 
Mycielski dowiedział się, że gorącym zwolennikiem jego pisarstwa była Aniela 
(Neli) Micińska, tłumaczka Flauberta, siostra Bolesława Micińskiego.. 

Cytowany już list od Emanuela Rostworowskiego dotyczył także reakcji 
historyka na recenzję Mycielskiego19 zamieszczoną w „Tygodniu Powszechnym” 
na temat jego książki Historia powszechna, wiek XVIII, Warszawa 1979. Wyraził 
w nim uznanie dla kuzyna pisząc: „ Z tego co pisano o mojej książce, Ty dotknąłeś 
sedna”. Uwagi te zamieścił w posłowiu do trzeciego wydania książki z 1984 roku. 
Podziękował mu za życzliwość przy redagowaniu książki poświęconej rodzinie 
Rostworowskich20. Krzysztof Meyer informował Mycielskiego (30 VIII 1980) 
o sprawach środowiskowych (kłopoty z cenzurą) i planach wydawniczych. 

Andrzej Czajkowski, pianista i kompozytor, mieszkający w Oxfordzie, pisał 
o planach muzycznych. Poniżej fragment tego listu z 1980 roku adresowanego 
do Mycielskiego przebywającego w Nieborowie: „[…] Teraz chodzę dumny jak 
paw, bo po wieloletnich wysiłkach udało mi się jednak skończyć operę! Została 
jeszcze instrumentacja ostatniego aktu i epilogu, ale to można już załatwić między 
koncertami (a komponować nie można, a przynajmniej ja nie potrafię). Tak mi 
zależało, aby skończyć tę robotę przed początkiem sezonu[…]”. W sprawach 
rodzinnych, wymieniał się informacjami z Kazimierzem Mycielskim, bratem 
mieszkającym w Johannesburgu od 1945 roku i innymi krewnymi.

W rozproszeniu pozostają wizytówki, wypisy z dzieł autorów antycznych 
w oryginale łacińskim i greckim pisane ręką Stanisława Juliusza Kołodziejczyka 
(1923-2001), wieloletniego przyjaciela Mycielskiego, o czym możemy się prze-
konać z kart dzienników kompozytora. Kołodziejczyk urodził się i maturę zdał 
w Krakowie, tam ukończył filologię klasyczną pod kierunkiem prof. Tadeusza 
Sinki. Może być szerzej znany jako wieloletni redaktor wydawnictwa Czytelnik, 
ale także jako tłumacz z łaciny, francuskiego i niemieckiego. Kołodziejczyk zmarł 
w Warszawie 29 maja 2001 roku. Środowisko literackie pożegnało eleganckim 
wspomnieniem21.

19  Z. Mycielski, Zwykły czytelnik o  „XVIII wieku” Emanuela Rostworowskiego, „Tygodnik 
Powszechny” 1978, nr 33, z 13 sierpnia.

20  E.M. Rostworowski, Popioły i korzenie. Szkice historyczne i  rodzinne, Kraków 1985,  
s. 33. 

21 A. Podzielna, Stanisław Kołodziejczyk (1923-2001), „Zeszyty Literackie”, nr 76, jesień, 2001, 
s.191-192.
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Varia

Zbiór fotografii jest rozproszony. Jest tam nieco albumów z  przełomu 
XIX i XX wieku i luźne fotografie Mycielskich wraz z osobami ze środowiska 
ziemiańskiego i najbliższego otoczenia. Wiele osób pozostanie anonimowymi. 
Niektóre z fotografii szczęśliwie dla nas opisano. W tym zbiorze znajdujemy 
zdjęcie Maxa Krugera, Szwajcara, który w okresie międzywojennym pozostawał 
pod urokiem życia codziennego polskiego ziemiaństwa, które poznał dzięki 
znajomości z Mycielskim. Gdy zmarł 15 VIII 1967 roku, Mycielski poświęcił 
mu okolicznościowe wspomnienie. Warte je przytoczyć: 

„[…] 15 sierpnia umarł w Chexbres, Le Planz, Max Kruger […] Poznałem go blisko 40 lat 
temu w Paryżu. Był trzy razy w Polsce i został na resztę życia urzeczony z życiem w polskich 
dworach, które widział u schyłku ich istnienia w latach trzydziestych, u nas w Wiśniowej, 
w Pełkiniach u Czartoryskich, w Tuligłowach u Balów […]. Max popadł w chroniczny 
zachwyt nad życiem w polskich dworach, które go przyjęły jak swojego – po prostu mógł 
siedzieć, ile chciał, czasu i miejsca było dosyć […] chodził w niedzielę na msze do ławek 
kolatorskich, całował patenę, którą proboszcz dawał nam do całowania po mszy, tak się 
tym zaraził, że na dobranoc całował wuja Czartoryskiego rękę, a Mamie mówił, że jest jej 
piątym synem fils spirituel”22.

Do Wiśniowej przywieziono drobne przedmioty należące do Mycielskiego. 
Warto pochylić się nad wizytówkami kompozytora, które zawierają odręcznie 
informacje na temat przydatnych w podróży adresów, numerów telefonów. 
Wyłożone na blat stołu i  posegregowane uzupełnią mapę podróży o  wiele 
istotnych szczegółów na temat miejsc, w których przebywał i osób, z którymi 
się spotykał. Odwiedzał paryskie kasyna, salony fryzjerskie, ale także Le Vieux 
Kounak. Cabaret Artistique de Montmarte przy 5. rue Fontaine. Tę mozaikę 
szczegółów z pewnością lepiej rozumieją osoby podróżujące po Europie z pol-
skim paszportem w dobie PRL, dlatego dwa pisma, informujące Mycielskiego 
o odmowie wydania mu paszportu na wyjazd do Francji w 1976 r., nie dziwią. 

Wytchnieniem od codzienności peerelowskiej były wyjazdy zagraniczne, 
głównie do Francji, którą znał z czasów studenckich, a po 1956 r. także do Wielkiej 
Brytanii, gdzie po wojnie osiedliła się spora grupa polskich emigrantów, w części 
jego znajomych. W znakomitym felietonie Na Zachodzie Mycielski pisał: „Czy 
jeszcze poznawać, czy już tylko przypominać sobie? Raz w roku wyjeżdżam na Za-
chód dzięki Fundacji im. ks. Pierre de Monaco, która zrobiła mnie swoim członkiem  
i zaprasza na jury konkursu kompozytorskiego w Monte Carlo”23. 

22 Z. Mycielski, Dziennik 1960–1969, red. Z. Mycielska-Golik, Warszawa 2001, s. 518.
23  Z. Mycielski, Postludia, s. 94.
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Po wyjazdach do Monte Carlo pozostało sporo notatek w jego dziennikach. 
Nie do pogardzenia dla biografów Mycielskiego są takie drobiazgi jak starannie 
wydrukowane zaproszenie (w załączniku menu), podpisane przez Rainiera III 
księcia Monako i jego żonę księżną Grace, do Palais de Monaco. 10 V 1973 
r. w Châeau de Panisseau gościom zaproponowano posiłek, w tym Attereaux 
au Parmesan sauce Orly… Mycielski informował o tym nieznanego odbiorcę 
na odwrocie menu:

Tu ubaw był największy. Nikt przy stole, a było kilkunastu członków Academie Français 
i de l’Insititut, nie wiedział co to ten Attereaux…, Rainier, tym bardziej Grace, też pojęcia 
nie mieli. Ja zjadłem, zapamiętałem, tyle wiem, że było w parmezanie. […] Śniadanie 
na około 60 osób, czy więcej, bo 6 stołów po około 10 osób, a w środku większy stół 
z Rainierami, Nadia [Boulanger] na prawo od niego…

Zachowało się kilka przewodników turystycznych, np. A summary guide 
to the British Museum z 1958 r., podarowany mu przez polskich przyjaciół. 
Często używany przez Mycielskiego, solidnie wydany Plan de Paris…., pier-
wotnie należał do Henryka Rostworowskiego mieszkającego w Warszawie przy 
ul. Schillera 6 m. 35, potem do Mycielskiego, o czym powiadomił znakiem 
własnościowym. W  podróżach po Związku Sowieckim Mycielski korzystał 
z  przewodnika (wersja francuska) starannie wydanego przez wydawnictwo 
obsługujące cudzoziemców, z mapą Leningradu. Zachowały się plany Berna, 
Paryża i Salonik. W papierach zawieruszyły się dwa bilety II klasy na statek 
należący do firmy Adriatica płynący z Neapolu do Hajfy (5 XI 1959 r.) i bilet 
z Hajfy do Pireusu – 24 XI 1959 r. Skoro mowa o biletach, to znajdziemy 
w tych papierach bilety autobusowe, bilety do galerii, filharmonii, muzeów, 
ogrodów; karnety do krajowych filharmonii. 

Zapraszano Mycielskiego na inaugurację roku akademickiego w szkołach 
muzycznych, m.in. 4 XI 1947 r. do Konserwatorium Państwowej Wyższej Szkoły 
Muzycznej w Krakowie. Regularnie zapraszało go Towarzystwo im. Fryderyka 
Chopina w  Warszawie, także Polskie Towarzystwo Muzyczne w  Krakowie. 
Zawieruszyło się kilka zaproszeń Prezesa Rady Ministrów PRL Józefa Cyran-
kiewicza, najstarsze z 18 VIII 1949 r. na spotkanie z zespołem Baletu Wielkiego 
Państwowego Moskiewskiego Akademickiego Teatru Opery. 

Zachował się plakat zapowiadający koncert Fou Ts’onga, chińskiego pia-
nisty, laureata Konkursu Chopinowskiego w 1958 roku, w Royal Albert Hall 
w Londynie 8 II 1959 r. z London Symphony Orchestra pod dyrekcją Alek-
sandra Gibsona. Mycielski pomógł chińskiemu pianiście w wyjeździe z Polski 
do Wielkiej Brytanii, gdzie zamieszkał.

Drobiazgi zamknięte w szafach i szufladach Zygmunta Mycielskiego...
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Mycielski gromadził notatki prasowe dotyczące spraw którymi się ciągle 
interesował. Niektóre komunikaty prasowe na przykład „Le Monde” ,ale 
i z „Trybuny Ludu” cytowane w Dziennikach. Na opracowanie czekają notatki 
prasowe złożone w  licznych kopertach, dotyczące środowiska muzycznego, 
w tym liczne informacje na jego temat. W tym zbiorze dominują kwestie spo-
łeczno-polityczne, które wymagają odrębnego komentarza. 

W pokoju kompozytora można przyjrzeć się przedmiotom codziennego 
użytku. Znajdziemy tam: filiżankę z podstawką z herbem Mycielskich i mono-
gramem Z.M. w kolorach biało-niebieskich. Znajdziemy kilka par okularów 
a także ściereczkę do wycierania szkieł, najpewniej przywiezioną z podróży do 
Chin oraz pędzel do golenia. Wiadomo że Mycielski palił, nie dziwią w tym 
miejscu markowe opakowania na tytoń i nieco zużyta lufka papierosowa. 

***
Popularność Zygmuntowi Mycielskiemu przyniosła pośmiertna edycja 

dzienników znakomicie przyjętych przez środowisko artystyczne. Entuzjastycz-
nie o nich pisali m.in. Krzysztof Pomian24 i Michał Głowiński25, wielokrotnie 
Bohdan Pociej, widząc w nim wielkiego pisarza. Mycielski uważał się przede 
wszystkim za kompozytora i ten dorobek go interesował. Stefan Kisielewski 
w Alfabecie Kisiela, określił go jako „Postać z samego miąższu kultury polskiej” 
i ono wydaje się najtrafniejsze. 

Nawet drobne pamiątki zgromadzone w Wiśniowej dotycząca Zygmunta 
Mycielskiego nabierają znaczenia. Mocno osadzone w historii jest miejsce tych 
dokumentów, z pewnością godne odnotowania na mapie ośrodków badań nad 
biografią i twórczością Zygmunta Mycielskiego.

Sławomir Wnęk jest historykiem-regionalistą; współpracuje 
z „Pracami Historyczno-Archiwalnymi”, „Rocznikiem 
Kolbuszowskim”, „Strzyżowskim Rocznikiem Muzealnym” oraz 
z „Collegium Suprasliensis”; jest również wydawcą  
serii pt. „Miasta”.

24 K. Pomian, Obca klasa. Dramatyczne zapiski Zygmunta Mycielskiego, „Polityka” 2000, nr 19, 
(z 6 maja).

25 M. Głowiński, Świat jak ciasne buty (O Dzienniku 1960–1969 Zygmunta Mycielskiego) [w:] 
tenże , Skrzydła i pięta. Nowe szkice na tematy niemitologiczne, Kraków 2004, s. 183–195.

Sławomir Wnęk
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Książka Doroty Korwin-Piotrow-
skiej jest z całą pewnością wypowiedzią 
naukową. Tworzy narrację mającą za 
podstawę wszystkie reżimy dyskursu 
uporządkowanego, precyzyjnie defi-
niującego kluczowe pojęcia i  zjawi-
ska, tworzącego układ interesujących 
odniesień do licznych lektur oraz 
komentarzy wielu badaczy zajmują-
cych się filozoficzną, lingwistyczną, 
socjologiczną i  artystyczną proble-
matyką komunikowania się i mowy. 
Nie tylko jednak o naukowość – jak 
mniemam – tu chodzi. Przeciwnie. 
Zamysł autorski jest o wiele szerszy, 
stanowi gest przeciwstawienia się 
temu wszystkiemu, co możemy za-
obserwować na współczesnej agorze 
z jej postępującą atrofią dobrych, a nie 
tylko skutecznych, nastawionych na 
konfrontację i  konflikt, sposobów 
istotnego komunikowania się ludzi. 
Nas wszystkich. 

Główną ideę towarzyszącą pisaniu 
Eutoryki1 wyłożyła Autorka w  dedy-
kacji skierowanej do czytelnika: „Jeśli 
tu jesteś, zaczyna się »pomiędzy«”, 
1 D. Korwin-Piotrowska, Eutoryka. Rzecz 

o  dobrej (roz)mowie ,  Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2020. 

zaznaczając już na wstępie, jak ważna 
dla niej okazuje się być filozofia spo-
tkania, filozofia dialogu. Owa intencja 
będzie nam towarzyszyła nieustannie 
w trakcie lektury2. 

Ujęcie teoretyczne zagadnienia 
znajdziemy w  części pierwszej: Język 
jako „metaxú”, o czym poniżej, a wcze-
śniej, we Wprowadzeniu, przeczytamy 
informacje dotyczące idei głównej – 
owej „eutoryki”. Autorka podkreśla, 
że jest to znana od wieków praktyka 
uprawiania „dobrej mowy”, sam zaś 
termin pochodzi od przedrostka grec-
kiego eu- (oznaczającego m.in. „to, co 
dobre”) oraz części słowa „retoryka” 
(oznaczającego sztukę wygłaszania 
mów, ale i także – sztukę perswazji). 
Podkreśla: „[w] dzisiejszym świecie, 
w którym to właśnie erystyka zaczęła 
zastępować umiejętność argumentacji 
i  współpracy, bardzo potrzebujemy 
przypominać sobie, że istnieją inne 
wzorce komunikowania się – poza 
sztucznie narzuconymi biało-czarnymi 
schematami i  podziałem na sprzy-
mierzeńców oraz wrogów w walce na 

2 „Szczególnie poglądy Martina Bubera 
stanowią odpowiedni kontekst dla 
niniejszych rozważań” – ibidem, s. 21-22. 

Mariusz Kalandyk, Eutoryka – nowy zamysł 
na czas triumfu zwulgaryzowanej erystyki
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słowa”3. Wprowadzenie zawiera również m.in. trzy społeczne diagnozy, wysta-
wione przez pisarza, socjologa oraz psychoterapeutów, współbrzmiące z tezami 
Autorki. Wystarczy powiedzieć, że dotyczą one postępującej dysfunkcjonalności 
języków, którymi się posługujemy, swoistej cywilizacyjnej logorei; w jej wyniku 
każdy fakt może zostać podważony, etyczność i empatia bywają często oznaką 
słabości a miejsce uważnego słuchania i empatii zajmują jawne lekceważenie, 
manipulacja i poniżanie. 

Ciekawa jest również wspomniana wyżej analiza pojęcia metaxú („to, co 
pomiędzy; to, co pośrednie lub tymczasowe”) oraz jego opis w obszarze języka. 
Pojęcie, znane od czasów Platona jako strefa „pomiędzy” rzeczywistością ludz-
ką, a rzeczywistością boską, zostaje bardzo interesująco odniesione do zjawisk 
istotnych dla współczesności. Autorka wybiera m.in. ustalenia Simone Weil, 
która traktuje ową kategorię bardzo szeroko jako sumę zjawisk wskazujących 
na coś innego, przypominających ścianę między celami w więzieniu. Dzieli ona 
i jednocześnie łączy różne fakty i jakości z obszaru rozmaitych zjawisk antropo-
logiczno-kulturowych. Dotyczą one funkcjonowania społeczności, komunikacji 
międzyludzkiej, dialogu i aksjologii4. Mogą zostać opisane przy pomocy pięciu 
kategorii uszczegółowiających. Są nimi: relacyjność, pograniczność, empirycz-
ność, ambiwalentność oraz transwersalność. Dorota Korwin-Piotrowska anali-
zuje owe aspekty metaxú w dwóch porządkach: filozoficzno-antropologicznym 
oraz językowym i  wydobywa zeń bardzo interesujące sfery zależności oraz 
oddziaływań. O ile w pierwszym przypadku wspomniane kategorie pozwalają 
porządkować różne aspekty zjawiska np. w ujęciu relacyjnym („bycie wobec”), 
metafizycznym (pograniczność jako „wyjście poza”), ale jednocześnie empirycz-
nym (ma na względzie zawsze jakieś obszary rzeczywistości), wskazującym na 
nieusuwalne współwystępowanie całkiem odmiennych sfer czy zjawisk oraz 
przekraczanie granic, o tyle przyłożenie tych samych miar do problemu komu-
nikacji językowej tę ostatnią stawia w nowym, bardzo interesującym, świetle. 

Język okazuje się być bowiem „strefą pograniczną” wyjątkowo ważną, 
decydującą o  naturze relacji cywilizacyjno-kulturowych. Sposób używania 
mowy decyduje o tym, czy coś jest wrogie lub też przyjazne; wskazuje jedno-
cześnie sposoby poznania Innego, który zawsze jest potencjalnie obcy, wymaga 
nauczenia się jego stylów myślenia, mówienia i reagowania. Wymaga swoistej 
metanoi, przemiany, tj. oswojenia obcości. Zawieszony pomiędzy realizmem 
(konkretem), a abstraktem i transcendencją, stanowi owej pograniczności kul-

3 Ibidem, s. 11. 
4 Por: ibidem, s. 20 i n.

Mariusz Kalandyk
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turową i humanistyczną kwintesencję. Pośredniczy również – często z pomocą 
metafor, aluzji, niedomówień – między tym, co zewnętrzne a tym, co jest w nas 
osobne, trudne do wyartykułowania, często nieme, niewyrażalne, dostępne 
tylko poprzez analogię, podobieństwo doświadczeń5. 

W komunikowaniu językowym towarzyszyć nam więc musi ambiwalencja, 
świadomość, że ustalanie sensów ma charakter negocjacyjny; wynika to zarów-
no z tego, czym język jest jako fenomen kulturowy, skazany na operowanie 
ograniczoną liczbą arbitralnych jednostek, a czym jest sfera „ja”: płynna, mało 
stabilna, poddana nieprzewidywalnym bodźcom natury psychicznej, społecznej 
i biologicznej. Owa ambiwalencja wpisuje się siłą rzeczy w obszar transwersal-
ności: wysiłku zmierzającego do wyznaczania obszarów wspólnych komunikacji, 
to jest najogólniej umiejętności dostrzegania wagi wartości oraz sądów innych 
osób. Uczynienia języka przestrzenią „gość-inności”6.

Osobnym wątkiem, który autorka omawia, jest sztuka prowadzenia sporu: 
komunikowanie się nacelowane na rozwiązywanie problemów w drodze uzgad-
niania sensów, eliminowania sądów wątpliwych, dochodzenia do wniosków 
pewnych – przynajmniej na jakiś czas. Warto w  związku z  tym przeczytać 
rozdział drugi poświęcony erystyce7. Uwagę zwraca dokładność zmierzająca 
do możliwie precyzyjnego określenia roli erystyki w tradycji uzgadniania ra-
cji8. Wiemy dobrze, że podręcznik Schopenhauera, który pierwotnie miał na 
względzie równych sobie użytkowników języka, bynajmniej nie był zachętą 
do posługiwania się ową bronią, choć Schopenhauer miał o ludzkiej naturze 
nie najlepsze zdanie i pewnie nie miał złudzeń, że jego książeczka może zostać 
użyta w niecnych celach. Wydano ją zresztą po śmierci filozofa. 

Rzecz jest ważna z  jeszcze innego punktu widzenia. Otóż agon, walka 
o zwycięstwo w sporze, sztuka uczciwego, ale i skutecznego osiągania celów – 
są nie tylko wpisane w tradycję dochodzenia prawdy, ale stanowią fundament 
owych działań. Erystyka, komentowana z tego punktu widzenia – nie służy to 
jej usprawiedliwianiu – może stanowić dobry punkt odniesienia, by kształtować 
inne, pozytywne wzorce uprawiania „w tym wieku zamętu” sztuki dyskutowania 
5 Por.: ibidem, s. 31; „[…] dialogując z  innymi, wchodzimy poprzez język (i  towarzyszącą 

mu komunikację niewerbalną, kontekst, tło kulturowe) w sferę zapośredniczonego przezeń 
cudzego milczenia i ukrytych tam znaczeń”- (ibidem).

6 Ibidem, s. 34-35; termin zdefiniowany przez Cezarego Wodzińskiego, por.: Trans gościnności, 
[w:] eadem, Odys gość, Gdańsk 2015, s. 5 i n.

7 Ibidem (Wokół erystyki, czyli o tym, czym eutoryka nie jest), s. 37- 81.
8 Autorka przedstawia m.in. bardzo interesujący i intrygujący kontekst historyczno-kulturowy, 

odnoszący się zarówno do starożytnej historii filozofii, jak i  do rzadko przywoływanych 
motywów mitologicznych. 

Eutoryka – nowy zamysł na czas triumfu zwulgaryzowanej erystyki
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i rozstrzygania problemów. Autorka podkreśla ów, niejako dydaktyczny, aspekt 
posiadania wiedzy erystycznej, która chroni przed atakiem argumentów nie-
lojalnych lub niegodziwych (a to stanowi sedno działań erysty) i jednocześnie 
pozwoli włączać do własnej strategii retoryczne zachowania prewencyjne9. 

Nie koniec na tym. Współczesność uczyniła bowiem z erystyki narzędzie 
często wykorzystywane, chętnie doskonalone i  rozwijane po to, by w wielu 
różnych obszarach ludzkiej działalności doprowadzić potencjalnych klientów 
do celów wyznaczonych przez zawodowych manipulatorów: speców od reklamy, 
politycznych spin doktorów czy propagandystów. Poczciwa erystyka zamieniona 
została na programowanie neurolingwistyczne (osobną wręcz dziedzinę manipu-
lacji), pochwałę „uporczywej” – że tak nazwę – spontaniczności w telewizji, na-
chalną propagandę sukcesu, cyniczne manipulowanie informacjami, zmienianie 
semantyki dobrze znanych pojęć, by wykorzystać je w celach manipulacyjnych, 
gmatwanie treści, mowę nienawiści itd. „Korzystają z tej wiedzy także wszelcy 
spragnieni władzy nad innymi ludźmi karierowicze, demagodzy, oszuści oraz 
zwykli hejterzy. Istnieją nawet podręczniki oraz szkolenia, które mają służyć 
bezwzględnej oraz cynicznej walce […], sugerujące wykorzystywanie pozycji 
społecznej, korespondencji, udawanie przyjaźni, zbieranie informacji o przeciw-
niku, naruszanie strefy komfortu oraz wywieranie negatywnej presji na drugą 
osobę, osaczanie i zastraszanie, też wywoływanie i utrzymywanie konfliktu, by 
na tym coś ugrać”10. Dochodzi jeszcze do tego tzw. „erystyka wizualna”, która 
ma na celu manipulacyjne przedstawienie określonych grup ludzi, zawodów, 
jednostek, ośmieszające ich, poniżające, „etykietujące”, ostrzegające przed ich 
rzekomo negatywnym wpływem. Są to m.in. happeningi, plakaty, wlepki, 
memy, wirale, hasztagi, ikony emocji, tatuaże11. 

Oddzielnym wątkiem, niezwykle interesująco przedstawianym w Euto-
ryce, jest problem tzw. „niebezpiecznej metafory”. Odwołując się do książki 
G. Lakoffa i M. Johnsona pt. Metafory w naszym życiu12, wskazuje autorka 
niebezpieczeństwa wynikające z  faktu posługiwania się tzw. „metaforami 
9 Por.: ibidem, s. 50 i  n. Poza tym „znajomość erystyki […] [s]przyja […] analizie 

oraz wychwytywaniu intencji zawartej w  codziennej wymianie zdań i  w  rozmaitych 
tekstach perswazyjnych (pisanych i  mówionych, w  tym sądowych czy w  wystąpieniach 
politycznych oraz deklaracjach partyjnych). Zapobiega to uwiarygodnianiu się 
pokrętnych, przesadnych czy wręcz po prostu złych moralnie praktyk, a  czasem może 
je powstrzymać – gdy ktoś ujawni podejrzane zamiary, nazwie wykrytą strategię”  
(s. 50). 

10 Ibidem, s. 60.
11 Por.: ibidem, s. 60-61.
12 PIW, Warszawa 1988.
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konceptualnymi” i „myślenia nimi” w zakresie znaczeń: „spór to walka, a na-
wet wojna”13. Fakt, że utrwaliliśmy w tradycji ów mechanizm skojarzeniowy, 
wzmacnia niebezpieczne tendencje występujące w rzeczywistości pozajęzy-
kowej. Poniekąd kształtuje ją według owej wojennej retoryki, wypychając 
z pola świadomej obserwacji inne konotacje dotyczące tak przecież często 
występującego w naszej kulturze zjawiska sporu jako sztuki dyskutowania, 
argumentowania, przedstawiania dowodów i  debatowania. Czy jest na to 
jakiś sposób? Punktem wyjścia może być – tak sugeruje Dorota Korwin-Pio-
trowska – systematyczne przesuwanie pól semantycznych metafory „spór to 
jest wojna” na obszary słabiej waloryzowane semantycznie jako bezwzględna 
konfrontacja, agresja mająca na celu eliminację lub poniżenie przeciwnika. 
Łagodzenie wojennych konotacji polega więc na tym, by używać jej na 
przykład w polach znaczeniowych odwołujących bardziej do zawodów spor-
towych, sądowej polemiki, walki z żywiołem, walki z losem, artystycznego 
agonu lub – tańca. Autorka podkreśla, że każdy rodzaj metafor, na przykład 
„utarte deprecjonujące depersonifikacje czy synekdochy stawiające znak 
równości między indywiduum a nazwaną negatywnym określeniem grupą – 
bywają dla ludzi groźne, mogą stać się źródłem prowadzącej do najgorszych 
czynów »anempatii«”14 – wzbudzania w sobie obojętności lub odrazy. Naj-
gorsze wzory czerpiemy – niestety – z polityki. To w owej sferze dokonują 
się najbardziej spektakularne zdarzenia słowne wzmacniające instynkt agresji, 
walki, konfrontacji. Autorka zaznacza: „bezwarunkowa akceptacja dla me-
tafory walki może maskować przyzwolenie na odbieranie godności innym 
i ich upokarzanie, co samo w sobie jest złem, a może indukować kolejne fale 
zła i cierpienia. Trzeba to więc podkreślić: metafory nie są obojętne dla ludzi 
i nie są wyłącznie niewinnymi efektownymi zbitkami słów (podkr. – D. K.-
P.), czego wszelkie odczłowieczające przeciwników kampanie propagandowe, 
poprzedzające fizyczną eliminację, są dowodem”15. Nie zapomina także o zja-
wisku ironii, która w obszarach współczesności nabiera niepokojących cech 
postironii. W metaforycznym ujęciu można przedstawić jej ewoluowanie od 
figury mądrego błazna, tak jak pisał o tym Leszek Kołakowski, do – trickstera 
w jego najbardziej skrajnych wcieleniach: jokera, cwaniaka, oszusta. Łączy je 
wszystkie, zamiast gorzkiego namysłu, złośliwy rechot16. 
13  Por. op. cit., s. 62-71.
14  Ibidem, s. 68. 
15  Ibidem, s. 69. Tu także znajdziemy cztery konsekwencje charakteryzowania rozmowy jako 

walki.
16  Por.: ibidem, rozdział Kłopoty z ironią, s. 72-81.
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Pora omówić część pozytywną książki – projekt dobrej rozmowy ro-
zumianej jako wspólna podróż, praca, żywy wspólny obiekt troski czy też 
obopólne darowanie owocnego czasu. Owe metafory, jak sugeruje autorka, 
są przede wszystkim darowaniem czasu własnego życia, a  tylko niektóre 
sprawy i spotkania są tego warte. Na pewno te budujące ludzkie relacje.

Autorka przedstawia więc różnice pomiędzy rozmową, dyskusją, sporem 
i kłótnią. Odwołując się do znawców owej problematyki (np. H.P. Grice’a,  
G. Leecha, H. Sachsa, T. van Dijka, B. de Barbaro, Z. Nęckiego, E. Czapleje-
wicz, P.H. Lewińskiego, I. Kurcz, A. Wierzbickiej, A. Załazińskiej i in.), definiuje 
podstawy własnej koncepcji. Rozmowa w tym ujęciu staje się „podzielaniem 
mowy”, a nie używaniem jej przeciwko sobie czy dla osiągnięcia wyłącznie jed-
nostronnego celu17. Podstawowe działanie eutoryczne wpisuje się więc w istotę 
rozmowy traktowanej jako współtworzenie jej i formowanie przez obie strony 
oraz wzajemna pomoc w  jej konstruowaniu; spontaniczne wychodzenie ku 
drugiemu człowiekowi, gdzie należna uwaga skierowana jest na rozmówcę, 
a nie na siebie, celem zaś „współzależna ewolucja”18. Podziela w bardzo wielu 
obszarach, wspomnianą wcześniej, koncepcję Martina Bubera oraz to, co 
o dialogu mieli do powiedzenia M. Bachtin, E. Levinas oraz M. Foucault19. 
Pisze, że rozmowa jest nie tylko wymianą słów służącą codzienności, lecz także 
szansą na wykreowanie „dialogu prawdziwego”, międzyludzkiego spotkania 
rozumianego jako narzędzia egzystencjalnych oraz poznawczych rozpoznań20. 
Tworząc przegląd różnych, uzupełniających się według logiki przydatności 
wobec eutoryki, koncepcji i definicji językowych form wyrażania niezgody, 
zwraca uwagę na kilka ciekawych propozycji w  tym względzie. Pisze m.in. 
o  roli wypowiedzi zwrotnej, uprzejmości i  zachowaniach dyplomatycznych, 
grzeczności, prawie do zachowania twarzy, obowiązku poszukiwania prawdy 
i uczciwości w tym względzie, rzetelności myślenia, jego logiki i grze fair. Po-
wołuje się m.in. na ustalenia pragmadialektyków oraz specjalistów zajmujących 
się deliberacją. Ci ostatni – wskazuje badaczka – określają ramy brzegowe roz-
mów prowadzonych w porządku deliberacji. Choć zakłada ona różnicę zdań, 
dopuszcza dyskusję i spór, to jednak jej celem nie jest eskalacja konfliktu, lecz 
uniknięcie otwartej kłótni i rozwiązanie problemu. Pomóc ma w tym m.in. 
parafrazowanie, podsumowywanie, przestrzeganie kolejności zabierania głosu, 

17 Por.: ibidem, s. 109.
18 Por.: ibidem, 109 i n.
19 O koncepcji ODA (Open Dialogue Approach): ibidem, s. 112. 
20 Por.: ibidem, s. 113. 
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szukanie płaszczyzny porozumienia, łączenie wątków, wczuwanie się czy też na 
przykład – wprowadzanie ciszy i ośmielanie osób nieśmiałych21. 

Warto dodać, że problemem nie jest sam konflikt (spór), choć to on jest 
głównym sprawcą nieporozumień i kryzysu wzajemnego komunikowania się, 
lecz nasze podejście do niego, pamiętanie o regułach tzw. „uczciwej kłótni” 
lub też sprawdzenie skuteczności działań, które Marshall B. Rosenberg nazwał 
Porozumieniem bez Przemocy. Elementem wstępnym działań pozytywnych 
(rozwiązania konfliktu) okazuje się być „udzielenie empatii” po to, by zrozu-
mieć emocje innego człowieka oraz jego potrzeby. Bazą do tego typu działań 
jest proces językowy: zamiana języka agresywnego lub dominującego na język 
zrozumienia22.

Służyć temu może „dekalog dobrej rozmowy”, na który się powołuje au-
torka, przypominając sugestie Bogdana de Barbaro. Czytamy tam: „W dobrej 
rozmowie nie chodzi o zwycięstwo, ale o to, by stać się mądrzejszym. Mądrzej-
szym w takim sensie, że jest się gotowym uznać, iż nie ma jednoznacznych 
i szybkich odpowiedzi”, a potem mamy okazję przejrzeć zbiór dziesięciu sugestii 
odwołujących do zasad dobrej rozmowy23, które – jakkolwiek nieco utopijne 
(przyznaje to sam autor) – stanowią fundament odpowiedzialności za to, co 
dobrego możemy zrobić w sferze publicznej.

Czym więc są działania eutoryczne sensu stricto? Dorota Korwin-Piotrow-
ska poświęca temu zagadnieniu piąty podrozdział rozdziału III, zatytułowany 
Eutoryka: założenia, konteksty, praktyki. Podkreśla, że podstawą eutoryki nie 
są nowe „chwyty”, lecz „postawa eutoryczna” wynikająca z posługiwania się 
żywą mową oraz milczeniem; „przychylna drugiemu człowiekowi komunikacja 
językowa („dobra mowa”), wejście w dialogiczny proces, który formuje relacje 
i  osoby”24. Istnieją jednak warunki rozmowy istotnej oraz formy językowe 
umożliwiające tego rodzaju komunikację. Autorka je wymienia oraz opisuje. 
21 Ibidem, s. 121-122. Uczestnicy przyjmują następujące zasady: „szukanie podobieństwa 

w  swoich przekonaniach i  wartościach mimo różnicy stanowisk; niepodkreślanie 
różnic światopoglądowych czy dotyczących moralności, jeśli to nie należy do meritum; 
uznawanie »moralnego stanowiska za równie prawomocne jak własne«” (ibidem,  
s. 121-122).

22 Por.: ibidem, s. 123 i n.
23 Por. Eadem, Dekalog dobrej rozmowy, wywiad: „Gazeta Wyborcza”, 4-5 VI 2016 

(rozmowę przeprowadziła A. Jucewicz); dostępny w  Internecie: https://wyborcza.
pl/7,161389,25018140,dekalog-dobrej-rozmowy.html. Znajdziemy tu m.in. następujące 
sugestie: zakładaj, że rozmówca nie jest przeciwko tobie, nie będziesz wtedy budował strategii 
obronnych, lecz słuchał; nie oceniaj; nie patrz na rozmówcę przez pryzmat swoich uprzedzeń; 
bądź zrozumiały; bądź współodpowiedzialny za przebieg rozmowy.

24 Ibidem, s. 140.

Eutoryka – nowy zamysł na czas triumfu zwulgaryzowanej erystyki



R
EC

EN
ZJ

E

146

Są to: 1) postawa eutoryczna – wytwarzanie przestrzeni do dobrej rozmowy, 
2) aktywne słuchanie („słuchanie odzwierciedlające”), 3) trafne rozpoznawa-
nie sprawy oraz posługiwanie się wiedzą o konstruktywnym dyskutowaniu,  
4) uwzględnianie własności metaxú (relacyjności, pograniczności, empiryczno-
ści, ambiwalentności i transwersalności), 5) stabilizowanie języka, 6) udzielanie 
empatii, stosowanie translacji, 7) wykorzystanie sprzyjającego momentu (ka-
irosu), 8) posługiwanie się konkretnymi zabiegami eutorycznymi25.

Przeczytajmy uważnie również część skupiającą się na „liście zabiegów 
eutorycznych” od ich strony językowej. Co ważne, posiadają one formułę, 
która nie jest oparta na przeczeniu. Autorka zastrzega się, że nie o instrukcje 
językowe tu chodzi lub też o gotowe wzorce. Wspomniane „zabiegi” stanowią 
dla niej działania mające na względzie dobro interlokutora i samej rozmowy; nie 
mogą zakładać podstępu czy też manipulacji; nie są uniwersalnymi wytrychami 
retorycznymi, nie mają także charakteru normatywnego. Mimo to – i bardzo 
dobrze – będziemy mieli okazję prześledzić bogatą ich listę, podzieloną na trzy 
kategorie: te odnoszące się do osoby i emocji interlokutora, skupiające się na 
działaniach odnoszących się do sprawy oraz te, mające na względzie sam prze-
bieg rozmowy (metakomunikacyjne)26. Wszystkie one tworzą formalne ramy 
dobrej rozmowy: mają na względzie jej przebieg, bezpieczeństwo psychiczne 
rozmówców, dbałość o spójność takiego spotkania, ale również wskazują na 
słowne bezpieczniki, które chronią przed meandrowaniem, brakiem jasności, 
ryzykiem niepotrzebnego intymnego wyznania czy też niekontrolowanego 
wybuchu emocji27.

Polecam również na zakończenie lekturę rozdziału IV (Zamieszkiwanie 
metaxú). Pokazuje w  nim autorka literackie sposoby wykorzystania języka 
w przestrzeni „pomiędzy” jako formy ocalającej szansę porozumienia. Odwo-
łuje się przy tym do kontrowersyjnej książki Hanyi Yanagihary pt. Małe życie 
oraz do dwóch wierszy Wisławy Szymborskiej: Pogrzebu i Rachunku elegijnego. 
Ów rozdział nie tylko odsłania funkcjonalność działań eutorycznych w świecie 
artystycznej fikcji, lecz przede wszystkim pokazuje możliwe zakresy efektywnego 
użycia opisywanego narzędzia. 

Książka Doroty Korwin-Piotrowskiej wydaje się być – poza wszystkimi 
przedstawionymi wyżej zadaniami – głosem rozpaczliwego już dziś rozsądku 
oraz przestrogi. Zostaliśmy bowiem wszyscy poddani przedziwnemu ekspery-

25  Szczegóły zapisuje Autorka na stronach: 142-166. 
26  Ibidem, s. 157 i n.
27  Por.: ibidem, s. 159-166.
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mentowi. Trwa on już od dłuższego czasu i polega, najogólniej, na sprawdza-
niu, w  jaki sposób można poprzez manipulację kontrolować społeczeństwo 
masowe. Omawiana propozycja wydaje się być w  tym względzie istotnym 
ostrzeżeniem. Przed społeczną anomią skutecznie może nas chronić kultura 
oraz wykorzystane w kulturowym obiegu właściwe środki językowe. Dbałość 
o Innego, uczciwość intelektualna i emocjonalna, poszukiwania dobrych racji 
dla argumentów i wniosków w dialogu między ludźmi posiadającymi odmienne 
przekonania, podtrzymywanie wiary w dobre intencje Innego, wreszcie różne 
odmiany „prawomyślności” i znajomość formalnych reguł eutoryki stanowią 
szansę na wyjście z niebezpiecznego impasu. Autorka tą właśnie książką prze-
ciwstawia się przekonaniom wszystkich spin doktorów wierzących cynicznie 
w  siłę, często ordynarnej i  nachalnej, reklamy politycznej, moc prowokacji 
mającej swe źródła w erystyce, skuteczność propagandy i naukowych sposobów 
programowania neurolingwistycznego. Pokazuje aksjologiczne podstawy bycia 
ze sobą w języku, jego rzeczywiste cele, o których chętnie zapomnielibyśmy, 
wierząc w swoje racje, a bliźniego traktując jak wroga. 

Zachęcam do uważnej lektury. Coraz mniej jednak wierzę, że takie właśnie 
książki mają szansę uratować nas przed kulturową i  aksjologiczną zapaścią. 
Lektura obowiązkowa dla wszystkich nauczycieli.

dr Mariusz Kalandyk

D. Korwin-Piotrowska, Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, ss. 217.
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Urszula Szymańska-Kujawa

Narzędzia coachingowe w szkole

Przeczytałam ostatnio nową książkę tria Rafał Szewczak, Joanna Grela, Mi-
chał Bloch pod tytułem Coaching zespołowy. Praktyczny przewodnik dla liderów, 
trenerów, konsultantów i nauczycieli1. Publikację świeżutką, bo wydaną w 2020 r. 
Przeczytałam to mało powiedziane, zaglądam do niej przed każdym szkoleniem 
z coachingu. Jest to druga książka wspomnianej trójki autorów po Coachingu 
grupowym z 2017 r., entuzjastycznie przyjęta w środowisku coachingowym. 
Przytoczę kilka fragmentów z recenzji: „To wartościowy drogowskaz dla osób, 
które chcą się rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę. Przedstawia merytoryczne 
aspekty coachingu zespołowego oraz określa kompetencje i rolę coacha. Dużym 
atutem tej książki jest pokazanie metody w praktyce, a także zadbanie o to, 
żeby czytelnik nie tylko otrzymał zestaw modeli czy narzędzi, ale także – co 
ważne – wiedział, kiedy i dlaczego powinien zaproponować je zespołowi. Na 
taką propozycję czekaliśmy od dawna!”2 (Z. Mazurek, coach PCC ICF, prezes 
ICF Polska); „Moim zdaniem takiej książki jak ta – tak systematycznie i do-
głębnie przedstawiającej problematykę coachingu zespołowego, dotąd nie było”3  
(M. Jedynak, certyfikowany coach ICI, wykładowca WSPA w Lublinie). Tak 
pochlebnych opinii we wstępie książki jest więcej i ja też się pod nimi podpisuję. 
Bardzo merytoryczna – widać duże doświadczenie autorów – pełna konkretnych 
narzędzi i przykładów. Wyjaśnia proces coachingu zespołowego, wyraźnie od-
dzielając go od coachingu grupowego, które to określenia często stosowane są 
zamiennie, bowiem nie każda grupa jest zespołem. Dobrze, że wybrzmiało to 
w książce bardzo wyraźnie. Książka jest świetnym uzupełnieniem poprzedniej, 
wspomnianej już publikacji, traktującej o coachingu grupowym. W podtytule 
napisano, że to praktyczny przewodnik dla liderów, trenerów, konsultantów 
i nauczycieli. Zatrzymam się nad odbiorcą, który jest nauczycielem i postaram 
się spojrzeć na tę pozycję jego oczami. 

Co może być przydatne dla nauczyciela, który w myśl współczesnej peda-
gogiki jest coachem, trenerem, tutorem, mentorem i przewodnikiem ucznia? 

1 R. Szewczak, J. Grela, M. Bloch, Coaching zespołowy. Praktyczny przewodnik dla liderów, 
trenerów, konsultantów i nauczycieli, Wydawnictwo Onepress, Gliwice 2020, s. 288.

2 Ibidem, s. 5.
3 Ibidem, s. 7.
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Myślę, że wiele narzędzi zawartych w tym przewodniku może być stosowanych 
w pracy nauczycielskiej i, pracując od wielu lat z nauczycielami, wiem, że są 
stosowane. 

Praca zespołowa jest bardzo trudnym wyzwaniem dla szkoły. Od wielu 
lat mówimy o współpracy w szkole na różnych płaszczyznach, zarówno mię-
dzy nauczycielami jak i uczniami. Mamy ją też w nazwach: zespoły klasowe, 
wychowawcze, wyrównawcze, ale czy potrafimy pracować zespołowo? To już 
„inna para kaloszy”. Książka definiuje coaching zespołowy jako „interaktywny 
i kreatywny proces, który wspiera zespoły w wytyczaniu oraz osiąganiu ważnych 
celów, i  który opiera się na zespołowym potencjale, pomaga identyfikować 
trudności oraz przygotowuje do ich pokonania. Coach, słuchając i  zadając 
pytania, prowokuje uczestników procesu do myślenia i działania, bez mówienia 
co mają robić, i bez robienia tego za nich. Tak wyzwolona zespołowa motywacja 
utrzymuje się dłużej i ma szansę doprowadzić do realnych i stałych zmian”4.

Książka składa się z pięciu części: Coaching zespołowy jako metoda wspierania 
zespołów, Proces coachingu zespołowego, Modele, techniki i narzędzia wykorzysty-
wane w coachingu zespołowym, Superwizja i rozwój coacha zespołowego, Przykłady 
procesów coachingu zespołowego. W pierwszej części omówiono istotę coachingu 
zespołowego i specyfikę pracy, możliwe zastosowanie w praktyce, umiejętności 
potrzebne coachowi. „To merytoryczny fundament, bez którego stosowanie 
opisanych w kolejnych częściach modeli i  technik nie ma takiej skuteczno-
ści”5 – piszą we Wstępie autorzy. W drugiej części opisany został sam proces 
coachingowy. Mamy liczne przykłady, podpowiedzi, na co zwrócić uwagę, jak 
się przygotować do sesji, co może się nie udać, jak sobie z tym poradzić. Trzecia 
część jest pewnie najciekawsza dla tych, którzy mają już nieco doświadczenia 
w pracy z  zespołami. Znajdziemy tu zbiór propozycji do wykorzystania, tj. 
narzędzia, modele i techniki, których bardzo ważną zaletą jest to, że autorzy 
przetestowali je w pracy z realnymi zespołami. Dają nam bogaty zestaw prze-
testowanych w praktyce, skutecznych narzędzi. Nie ukrywam, że dla mnie 
ten rozdział był najciekawszy, bo pozwolił mi spojrzeć na znane już narzędzia 
od strony praktycznej, przetestowane przez uznanych coachów, oraz pokazał 
nowe techniki pracy. Co mamy w „menu”? „Na śniadanie” proces grupowy 
i dysfunkcje pracy zespołowej – dla przypomnienia – oraz model GROW. „Na 
obiad” – wywiad motywujący, analiza pola sił, warsztaty wartości, psychode-
dukcję czy gadżety i karty coachingowe. Zaś „na deser” gamestorming, design 

4 Ibidem, s. 14.
5 Ibidem, s. 15.
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thinking, team canvas czy zespoły X. Prawdziwa uczta! Czwarta część natomiast 
traktuje o rozwoju coacha, czyli o superwizjach. Autorzy wskazują, kiedy i dla-
czego coach powinien korzystać z pomocy, aby doskonalić swoje umiejętności 
i potrafić spojrzeć na swoją pracę w kategorii rozwoju. Ostatnia, piąta część, 
to zbiór przykładów będących studium przypadku – autorzy dzielą się swoim 
doświadczeniem z zrealizowanych sesji, co – jak wiadomo – jest cenną pomocą 
w każdej pracy. Pozwala skorygować własne doświadczenie i wnieść poprawki. 

Książka, choć dotyczy zagadnień trudnych, bo kontaktów interperso-
nalnych, napisana została w sposób bardzo przystępny i lekki, bez „nadęcia” 
i zbytniego teoretyzowania. Nastawiona jest na praktyczne zainspirowanie do 
działania na rzecz kreatywnego funkcjonowania zespołów. I chociaż w naszych 
szkołach niewiele mamy prawdziwych zespołów (zgodnych z przedstawioną 
definicją), to warto zapoznać się z opisanymi narzędziami i zastosować w pracy. 
Gorąco polecam.

Propozycje wykorzystania narzędzi coachingowych w szkole

Moim zdaniem nauczyciele mogą z powodzeniem wykorzystywać w swej 
pracy narzędzia zaproponowane przez autorów przewodnika. Odpowiednikiem 
zdefiniowanego zespołu są w szkole wszystkie zespoły uczniowskie realizują-
ce projekty. Mają bowiem konkretny, stały skład oraz cele, do których dążą 
wszyscy członkowie zespołu. Po ich zrealizowaniu w  zaplanowanym czasie 
zespół przestaje istnieć. Można tutaj zastosować wszystkie narzędzia przypisane 
coachingowi zespołowemu. Większość współpracy w szkole odbywa się jed-
nak w grupach, co nie znaczy, że pewnych narzędzi nie możemy wykorzystać. 
Myślę, że najbardziej interesuje nauczycieli praca z  „zespołem” klasowym, 
zarówno pod względem wychowawczym, jak i dydaktyczno-merytorycznym. 
Klasa jako zbiór uczniów według definicji jest grupą, ale wydaje się, że jeżeli 
założymy, iż pracuje razem przez określony czas (np. cztery lata w liceum), jest 
względnie stała pod względem uczestników (czasem ktoś dołączy lub odejdzie) 
i ma wspólny (bardzo ogólny) cel, którym jest ukończenie szkoły w określonym 
terminie, to można ją nazwać zespołem, choć specyficznym. Owa specyfika klasy 
jako zespołu będzie wymagała bacznej obserwacji i stosowania odpowiednio 
dobranych narzędzi coachingowych. Co mamy do wyboru? Proponuję Wywiad 
motywujący i Team Canvas.

Wywiad motywujący. Narzędzie, które sprawdza się w pracy z młodzieżą. 
Pozwala wzbudzać i wzmacniać motywację potrzebną do zmiany, np. więk-
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szej otwartości, sposobu reagowania na konflikty czy komunikacji w klasie. 
Narzędzie to opiera się na takim sposobie komunikacji, który nie wywiera 
nacisku i nie wywołuje oporu, lecz ukierunkowuje na zmiany. Jest szczególnie 
przydatny wtedy, gdy członkowie zespołu mają małą motywację i wahają się, 
czy zaangażować się we współpracę nad jakimś zadaniem. 

Wywiad motywujący opiera się na zasadach: autonomii (nie zmienia-
my zespołów, ponieważ wywołuje to opór, lecz zachęcamy do dzielenia się 
pomysłami, w  pełni akceptując autonomię jednostki), współpracy (dbamy 
o zachowanie równowagi między pomaganiem i wspieraniem a możliwością 
eksperymentowania i popełniania błędów) oraz wydobywania (wydobywamy 
przyczyny dążenia do zmiany i obawy z tym związane, budujemy wewnętrzną 
motywację do zmiany). Narzędzie to wymusza przestrzeganie czterech reguł: 
wyrażania empatii, rozwijania rozbieżności, wykorzystywania oporu, wspiera-
nia samoskuteczności. Za ich rozwinięcie niech posłuży cytat z recenzowanej 
książki (Zasady pracy w wywiadzie motywującym):

1. Wyrażaj empatię (akceptacja ułatwia zmianę, umiejętne słuchanie aktywne to 
jedna z najważniejszych umiejętności, ambiwalencja jest zjawiskiem normal-
nym).

2. Rozwijaj rozbieżności (nie coach, lecz członkowie zespołu powinni podawać 
argumenty za zmianą, motywacja do zmiany powstaje wskutek postrzeganej 
rozbieżności między obecnym zachowaniem a ważnymi celami i wartościami).

3. Wykorzystuj opór (unikaj argumentowania na rzecz zmiany, nie zwalczaj oporu 
bezpośrednio, nowe poglądy są mile widziane, a nie narzucane, odpowiedzi 
i  rozwiązania powinny wychodzić przede wszystkim od zespołu, opór jest 
sygnałem do innej reakcji).

4. Wspieraj samoskuteczność (wiara członków zespołu w możliwość zmiany jest 
ważnym czynnikiem motywującym, to zespół, nie coach, ponosi odpowiedzial-
ność za decyzję o zmianie i jej wprowadzenie, wiara coacha w zdolności zespołu 
do zmiany jest samospełniającą się przepowiednią)”6.
W  funkcjonowaniu klas jako zespołów jest dużo do zrobienia, niepo-

żądanych zachowań, które wymagają zmiany jest pewnie sporo w  każdej 
klasie. I  nie mówię tego z  wyrzutem, ale z  troską o  dobrostan (modne 
obecnie słowo) każdego członka społeczności szkolnej. Wyrzuty mogą 
się pojawić, jeśli zaniechamy działań i  nie podejmiemy trudnego proce-
su zmiany, a  przynajmniej jej próby. Czego na pewno nie wolno robić, 
to potęgować oporu, który blokuje wszelkie zmiany. Jak tego uniknąć? Trzymać 
się kilku zasad, eliminując: bezpośrednie argumentowanie za zmianą, przyjmo-
6 Ibidem, s. 158.
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wanie roli eksperta i wywyższanie się, krytykowanie, zawstydzanie i obwinianie, 
nadawanie zespołowi etykiet (przeważnie o pejoratywnym zabarwieniu). Jeżeli 
chcemy pokierować zespół „ku zmianie”, to mamy wiele sposobów, aby pyta-
niami prowokować do wypowiedzi na ten temat, np.:
•	 zadawanie pytań prowokujących do wypowiadania się o konieczności zmiany 

(Co was najbardziej martwi w obecnej sytuacji?, Jaką korzyść zespół osiągnąłby 
w wyniku zmiany?, Jak myślicie, co zespół mógłby w tej sytuacji zrobić?7);

•	 analiza plusów i minusów obecnej sytuacji;
•	 pytania o skrajne konsekwencje (Załóżmy, że nic się nie zmieni, to jakie możecie 

sobie wyobrazić najgorsze konsekwencje?);
•	 patrzenie wstecz, aby przypomnieć sobie, jak było dawniej w celu porównania 

z obecną sytuacją;
•	 wybieganie myślą naprzód, aby wyobrazić sobie przyszłość po zmianie i sy-

tuację braku zmiany (Jeśli nie zmienicie swojego zachowania, to jak będzie 
wyglądała sytuacja zespołu za rok?)8.
Team Canvas (Kanwa zespołu). Myślę, że to narzędzie również może być 

z powodzeniem wykorzystywane w szkole, zwłaszcza teraz, w trakcie zdalnego 
nauczania. Narzędzie to stosuje się w celu ustalenia ram współpracy w zespole 
lub zaprezentowanie tych ram nowym członkom zespołu. Dzisiaj, w dobie 
nauczania zdalnego, gdy poznajemy naszych uczniów od nowa, bo w zmienionej 
rzeczywistości, warto wyznaczyć nowe zasady współpracy w wirtualnej klasie. 
Powiem nawet, że jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nie tylko 
nauczania, ale i wychowania. Potrzeba nam zatem nowych ram tej współpracy, 
aby każdy czuł się komfortowo i podejmował trud uczenia się. Kanwę zespołu 
można wykorzystywać zarówno w nauczaniu tradycyjnym, jak i zdalnym. To 
narzędzie sprawdza się w wielu sytuacjach, np. „przy tworzeniu nowego zespołu, 
na starcie nowego projektu, przy powitaniu nowego członka w zespole, gdy 
trzeba uwspólnić wizje zespołu i kluczowe zasady jego działania, gdy zespół 
zmaga się z  jakimiś trudnościami”9. Wykorzystanie tego narzędzia wymaga 
opisania pięciu elementów: 

1. „Cele. Co chcemy osiągnąć jako zespół (cele zespołu) i co chce osiągnąć indywidualnie członek zespołu 
przez swoje w nim uczestnictwo (cele indywidualne).

2. Wartości. Jakimi wartościami będziemy się kierować we wspólnej pracy i jakie 
wartości są ważne dla każdego członka zespołu (indywidualne).

3. Role i  umiejętności. Każdy z  członków zespołu formalnie pełni określone 

7  Ibidem, s. 160.
8  Ibidem.
9  Ibidem, s. 225.
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przez swoje umiejętności funkcje. Zadajmy pytanie, jaki podział ról będzie 
optymalny?

4. Zasady i działania. Jest to zbiór reguł, według których zespół będzie pracował. 
Jakie zasady pracy przyjmiemy?, Jak będziemy się komunikować?, Jak zmie-
rzymy efekty działania zespołu i członków?

5. Nadrzędny cel. Co praca zespołu daje innym? Po co to robimy? Jaką to ma 
wartość?”10.
Podczas spotkania z zespołem przedyskutuj i zapisz wszystkie pięć elemen-

tów. Można to zrobić w formie rozmowy kierowanej, zadając uczestnikom 
pytania i dyskutując nad odpowiedziami, zapisując wnioski i uzgodnione 
sformułowania. Potrzebny jest też czas do przemyśleń dla członków zespołu. 
Jest to bardzo przydatne, gdy mamy nowego członka zespołu, bo od innych 
dowiaduje się, jak wygląda praca w zespole, zanim do niej przystąpi. Można też 
przeprowadzić cały proces, wykorzystując tablicę i samoprzylepne karteczki, 
na których uczestnicy wypiszą swoje cele, wartości, role i umiejętności, zasady 
i działania, i na tej podstawie wspólnie określą nadrzędny cel. Można zastoso-
wać to narzędzie również w pracy zdalnej z uczniami, posługując się tablicą, 
czatem czy indywidualnie przygotowanymi odpowiedziami uczniów. Najle-
piej zapytać samych zainteresowanych, jak chcą pracować. Oczywiście nie 
można zapomnieć o dobrym zakończeniu pracy, czyli o zamknięciu tematu. 
Najlepiej podsumować pracę indywidualnymi wypowiedziami uczestników. 
Można zapytać o jedną rzecz, którą zabierają ze sobą z naszego spotkania.

W książce Coaching zespołowy. Praktyczny przewodnik dla liderów, trenerów, 
konsultantów i nauczycieli jest jeszcze wiele innych, bardzo przydatnych narzędzi 
do wykorzystania w pracy z uczniami. Ale czy mogę zdradzić wszystko? Nie 
sięgnęlibyście Państwo po tę interesującą publikację. 

Mam nadzieję, że zachęciłam Państwa do lektury!

Urszula Szymańska-Kujawa

Rafał Szewczak, Joanna Grela, Michał Bloch, Coaching zespołowy. Praktyczny 
przewodnik dla liderów, trenerów, konsultantów i  nauczycieli, Wydawnictwo 
Onepress, Gliwice 2020, ss. 288.

10  Ibidem, s. 226-227.
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Mogłaby być ciekawym ekspery-
mentem myślowym i fabularnym. Na 
przykład postmodernistyczną wariacją 
na temat zarazy w świecie tak ponowo-
czesnym, że aż archaicznym, mającą 
za punkt odniesienia wszystko to, co 
na ten temat wiedział Albert Camus. 

Szczęśliwe miasta padają pierwsze 
ofiarą zarazka. Niby wszystko toczy się 
normalnie: ludzie pracują, bawią się, 
chodzą do kawiarni i na plażę. Kobiety 
ubierają piękne sukienki, zaglądają 
do sklepów, rytualnie narzekają na 
swoich mężczyzn, udzielają się w   
kółkach różańcowych lub w ruchach 
feministycznych. Mężczyźni, jak to 
oni, chadzają na piwo lub na siłownię, 
uprawiają sporty ekstremalne, gadają 
o polityce lub o meczykach. 

W  takiej powieści początkowy 
stereotyp powinien kłuć w oczy. Być 
znakiem poczucia bezpieczeństwa, 
sytości oraz przekonania, że tak będzie 
zawsze.  

Czy nowa Dżuma winna iść 
w  ślady starej? Pokazywać egzysten-
cjalny a  zaraz potem filozoficzny 
wydźwięk ludzkich wyborów na 
podstawie wyraziście zakreślonych 

portretów literackich kilku postaci? 
Myślę, że to rozsądny pomysł. 

Spróbujmy więc stworzyć por-
trety alternatywne – na nowe czasy. 

Doktor Rieux. Jest zamożny; pra-
cuje w kilku miejscach, ale nie goni za 
pieniędzmi. Takie są realia. W mieście 
brakuje specjalistów i by system mógł 
funkcjonować, trzeba udzielać się i tu, 
i  tam. Tam, gdzie niezłe pieniądze 
i  mniej zobowiązań – również. Jest 
jeszcze popularnym muzykiem rocko-
wym; kontestuje to, co go otacza. Nie 
ma większych złudzeń co do charak-
teru świata, w którym żyje. 

Zaraza niewiele zmieniła w jego 
życiu. Zaharowany przed, haruje 
obecnie. Czy się boi? Ma potęgujące 
się z  dnia na dzień poczucie grote-
skowości tego, co widzi. Nic tu nie 
jest serio! W  pewnym momencie 
zaczyna oglądać świat przez pryzmat 
jednej z uciesznych gier komputero-
wych, w których wygrana polega na 
rozjechaniu jak największej liczby 
przechodniów. Wariant jego plat-
formy jest taki: ja jestem wirus – ty 
uciekasz! Żadna maska ci nie pomoże. 
Masz prawo chować się w tłumie. Im 

To lubię!
Mariusz Kalandyk

Nowa opowieść o dżumie
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więcej innych dasz mi do likwidacji, 
tym bardziej wzrastają twoje szanse. 
Lubię starców. Są doprawdy ucieszni!

Rieux nie ma złudzeń. Pracuje, bo 
jest lekarzem. Nie jest „w posiadaniu” 
żadnej misji. „Misja to może być na 
Marsa” – powtarza przy kieliszku Jasia 
Wędrowniczka. „Kiedyś było prościej” 
– dodaje. „Był lekarz i był on – wirus. 
Dziś nie ma zarazy – jest interpreta-
cja sytuacji, redagowana w  postaci 
przekazów dnia przez wytrawnych 
speców od zarządzania kryzysem oraz 
ich zleceniodawców – polityków. Ci 
z pierwszej linii mają prawo milczeć 
i robić swoje”.

Aha! Wywołany do tablicy, wziął 
udział w inicjatywie muzycznej #hot-
16challenge2. Zaczyna tak: „Patrz, 
jak młody doktor wstaje/ Radio już 
nadaje”. A kończy: „Może ktoś powie 
– to nie odkrycie/ Takie jest normalne 
życie”. I wystarczy.

Ciekawie może wyglądać po-
stać Ramberta. To on powinien być 
głównym bohaterem nowej powieści. 
Młody, rzutki dziennikarz, kariero-
wicz-egocentryk, zakochany w pannie 
z innego miasta, ma stworzyć materiał, 
który da mu przepustkę do pracy 
w  wielu renomowanych redakcjach. 
Jest freelancerem, należy do grupy 
prekarian: ludzi na posyłki, niewi-
dzialnych sług systemu. Nie uznaje 
takich słów jak: poświęcenie, empatia, 
wyrzeczenie. Nigdy mu o  nich nie 
mówiono; przeciwnie – wie, że to 

egoizm jest dobry. W jego świecie daje 
gwarancje kariery i szczęśliwego życia. 
Wszystko, co nie służy założonemu ce-
lowi, jest chorobliwą oznaką słabości. 

Choć zaraza objęła cały świat, 
Rambert chce wyjechać z  miasta. 
Nie czuje się tu „u  siebie”. Mierzi 
go wszystko; tym bardziej że izolacja 
pozbawia możliwości stworzenia za-
planowanego materiału. Nie poddaje 
się jednak. Nawiązuje kontakty z pod-
ziemiem gospodarczym. Poznaje wielu 
ludzi od robienia podejrzanych inte-
resów i postanawia tą drogą zapewnić 
sobie wpływy. Na wszelki wypadek 
pracuje z  ukrytą kamerą. Wyjeżdża 
także do kilku placówek, w których 
zarazek zabija wielu. Niespecjalnie 
się tym przejmuje; jest przecież na-
rzędziem stworzonym do rejestracji 
i opisu rzeczywistości. Nie jest i nigdy 
nie będzie stąd.

Przyjrzyjmy się teraz stronie re-
prezentującej religię i  eschatologię. 
Popatrzmy na jezuitę księdza Paneloux. 
Jest dobrze wykształconym teologiem; 
pesymistą, gdy myśleć o ocenie natury 
ludzkiej. Zawsze będzie stał „po stro-
nie Boga” i z tego względu nie uważa 
się za humanistę. Świat jest dla niego 
miejscem starcia sił dobra i zła. On jest 
rycerzem dobra – co wydaje mu się 
i oczywiste, i niewymagające komenta-
rzy. Nie zamierza więc tego tłumaczyć 
i  obecnie swoim wiernym. Ma ich 
sporą grupę, wywodzącą się z elit tego 
dość konserwatywnego miasta. 
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Początkowo spotyka się z  nimi 
w  kościele dolnym na zorganizowa-
nych przez siebie rekolekcjach. Nie za-
mierza łączyć nowej zarazy z wykład-
nią teologiczną. Realizuje wcześniejsze 
zamiary. Jest nowoczesnym retorem, 
zna siłę przekazu medialnego, z umia-
rem i  wdziękiem wykorzystuje owe 
umiejętności. Gdy zamykają kościoły, 
spotyka się z  wiernymi w  przestrze-
ni multimedialnej. O  czym mówi? 
O planie eschatologicznym ludzkiego 
życia. Dobre istnienie przyniesie szczę-
śliwy finał: jednostkowe zbawienie. 
Bóg chce zbawić wszystkich – sugeruje 
– ale to nie jest możliwe. Wymyka 
się także zdroworozsądkowemu po-
czuciu sprawiedliwości. Diabeł i jego 
poplecznicy nie mogą być zbawieni; 
służą złu – czeka ich nicość. Paneloux 
nie wierzy bowiem w  piekło – jest 
teologiem nowoczesnym.

Nowy rodzaj zarazka, który za-
bija przede wszystkim osoby starsze, 
nie budzi w nim teologicznej zgrozy. 
Potwierdza ugruntowane wcześniej 
przekonania. Ludzie zbyt mocno 
przywiązują się do doczesności; wirus 
przypomniał im prawdę, o  której 
nie chcą pamiętać. Oto ludzkie życie 
się kończy. I  co dalej? Czy istnieje 
przestrzeń pomagająca uporać się z tą 
przerażającą perspektywą? Paneloux 
gardzi zakładem Pascala. Żąda dekla-
racji pogłębionej, żarliwej i  oddanej 
Kościołowi – instytucji prawdziwie 
powierniczej.

Tak, bywa w szpitalach i w ste-
rylnych, przygnębiających domach 
starców. Udziela ostatniego namasz-
czenia; rozmawia z  nieszczęśliwymi 
samotnymi osobami, których nie 
tylko zaraza, ale i  otaczający świat, 
pozbawili najbliższych. Czuje czasami 
satysfakcję, ale coraz bardziej wstydzi 
się jej. Czytał kiedyś Dostojewskiego 
i Camusa. Pamięta słowa Iwana Ka-
ramazowa i Bernarda Rieux o tym, że 
nigdy nie zgodzą się na świat stwo-
rzony przez Boga, gdzie dzieci muszą 
umierać. Jego to nie dotyczy.

Na koniec jeszcze jedna postać 
– niespełniony wciąż literat, kiedyś 
uważany przez niektórych za właści-
wego głównego bohatera – Joseph 
Grand. Nikt pewnie nie chciałby być 
stuprocentowym Grandem. Dobrym, 
bo dokładnym pracownikiem, ale 
stanowczo zbyt delikatnym, mało 
zaradnym, nieśmiałym, niewiele 
wymagającym dla siebie od świata 
– safandułą! Bo tak dziś byłby przez 
większość traktowany. Dziś byłby 
raczej komediowym przykładem 
człowieka-pomyłki z innej bajki i wy-
miaru czasowego. Zginąłby pierwszy, 
przejechany przez wóz straży pożarnej 
lub samochód spanikowanego właści-
ciela tego i owego, szukającego w ap-
tece maści na porost włosów. Wedle 
dobrych rad domorosłych medyków 
tylko gęsta broda albowiem chroni 
przed wirusem, który poprzez ruch 
owych włosów wymieciony zostaje 
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metr od otworu gębowego właściciela 
tejże. Stąd pośpiech, by zdążyć i  by 
nie wykupili!

Grand jest przykładem dawnej 
normalności; dążenia do porządku, 
precyzji a nawet doskonałości. Coś, co 
ma istnieć długo, nie może być zrobio-
ne szybko i byle jak. Stąd owa, w swej 
osnowie pewnie modernistyczna, 
obsesja literacka bohatera. Pisanie bez 
końca jednego zdania tak, by brzmiało 
doskonale, wcale nie było absurdalne. 
Niedawno zmarły Jerzy Pilch, mimo 
swej złośliwości, z pewnością w tym 
względzie dobrze rozumiał Granda. 
Wszak jeżeli początek brzmi źle, cała 
reszta staje się w sposób dramatyczny 
mniej wartościowa.

Jak może więc brzmieć owo 
pierwsze zdanie powieści Granda 

w naszym świecie? Pojęcia nie mam. 
Czy ma być tak samo niezwiązane 
z  otaczającą autora rzeczywistością? 
Tak samo, za przeproszeniem, eska-
pistyczne? A  co dziś nie jest eskapi-
styczne? Może wszyscy stajemy się 
nieuchronnie internetowo-smartfo-
nowymi zombies i  zdanie dotyczące 
roku zarazy powinno dotyczyć owej 
emigracji? „W piękny poranek majo-
wy wytworna amazonka, siedząc na 
wspaniałej kasztance, jechała kwit-
nącymi alejami Lasku Bulońskiego 
i  spoglądała w  ekran najnowszego 
modelu iPada”. Może tak?

I  jeszcze jedno. Pamiętajmy 
o  przypadku Ramberta. Nie zapo-
minajmy o Rambercie! 

Mariusz Kalandyk




