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Szanowni Państwo
Prezentowany numer kwartalnika skupia się na jednym głównym wątku – problemie 

kultury fizycznej i jej wpływie na dobrostan zdrowotny oraz intelektualny dzieci i młodzie-
ży. Nie chcemy ulegać „modzie na bieganie”. Zależy nam bardziej na rzeczowej dyskusji 
dotyczącej wpływu zmieniającego się stylu życia młodego pokolenia na istniejący w nim 
kulturowy i  społeczny potencjał, zdolność do podejmowania wyzwań, duchową wytrzyma-
łość i niezależność. Wszystko to ma swoje źródła w kondycji fizycznej człowieka, warunkuje 
także – jak twierdzą naukowcy – psychiczną odporność i gotowość do podejmowania trudu 
mentalnego opisu rzeczywistości na jej bardziej złożonych poziomach organizacji.

Polecamy także inne artykuły. Skupiają się wokół kilku mikrotematów: wartości języka, 
polonistycznych gier z lekturą, kompetencji dziennikarskich oraz regionalnych architekto-
nicznych skarbów. Zachęcamy również do lektury sprawozdań z aktywności Podkarpackiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie dotyczących inicjatyw ponadregionalnych.

Zapraszam do lektury

Mariusz Kalandyk
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Kazimierz Ożóg

Kilka uwag o wartości języka
Mów zwięźle, w niewielu słowach zamknij wiele treści.

                                      (Syr 32,8)

Język centrum sfery aksjologicznej człowieka

Nieprzypadkowo na początku moich rozważań przytaczam motto z Księgi 
Syracha. Mój szkic na temat wartości języka ma być artykułem zwięzłym, ma 
wypełniać zasadę biblijną i… maksymę współczesną, nazywaną maksymą ilo-
ści Grice’a: „podawaj tyle informacji, ile jest konieczne”. „Nie męcz odbiorcy 
zbytnim wymądrzaniem, przecież i tak to wiadomo od dawna”. Biblia zawiera 
wiele uniwersalnych myśli odnoszących się do języka – tego fenomenu, który 
ma kapitalne, podstawowe znaczenie w życiu człowieka i ludzkich społeczności. 
Język przez fakt powszechności użycia jest jednak, paradoksalnie, niedoceniany. 
Zauważamy go – podobnie jak powietrze – gdy go brakuje, albo kiedy jest 
popsuty. Tymczasem, powtórzmy, język jest nieodzowny do życia człowieka. 
Słowo często jest w pogardzie, nie szanujemy języka nie tylko przez fakt uży-
wania wyrazów wulgarnych, agresywnych, kłamliwych, ale przez bylejakość 
mówienia i pisania, chaos zdań, relatywizm znaczeń, przez arbitralne ustalanie 
wartości, czy chociażby nieprzygotowanie naszych wystąpień publicznych. Prze-
ciętny Polak, nawet z wyższym wykształceniem, niewiele powiedziałby, gdyby 
został zapytany o wartość języka. Z moich badań wynika, że przekazałby kilka 
banalnych sformułowań o gramatyce, przekazywaniu przez język informacji  
i poprawności językowej. Uzasadnienie ważności języka nawet dla studentów 
kierunków humanistycznych jest trudne. No, język ma dużą wartość. I tyle. 
Musimy zatem ciągle przypominać o wielkiej wartości języka po to, aby lepiej 
się nim posługiwać, bo dobre używanie słowa daje zarówno pojedynczej osobie, 
jak i różnym wspólnotom wymierne korzyści.

Wśród wielu określeń człowieka, głównego podmiotu świata przyrody  
i historii, spotykamy interesującą charakterystykę: człowiek to homo loquens. 
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Rzeczywiście, mowa, najdoskonalszy system znaków pierwotnie fonicznych, 
służących do porozumiewania się osób, jest ważnym wyróżnikiem „korony 
bytów”, czyli gatunku ludzkiego. Słowo otacza człowieka od początku istnienia 
w łonie matki, potem towarzyszy mu przez całe życie w różnych okoliczno-
ściach i wspólnotach, także w samotności, aż do śmierci - usque ad mortem.  
A i po śmierci mówią o nas w komunikatach, używając różnych słów. Nawet 
jest powiedzenie, że o zmarłym należy mówić tylko dobrze. 

Człowiek istnieje w języku i przez język się staje w pełni człowiekiem,  
a sfera słowa obejmuje go – niczym dobra matka swoje dziecko – w jego życiu 
i działaniu nieustannie. Podmiot mówiący, człowiek, kształtuje siebie, tworzy 
ludzką kulturę, zmienia świat i wspólnoty także przez język. Interesująco napi-
sała o tym Kazimiera Krakowiak: „Język jest niezbędny każdemu człowiekowi, 
ponieważ to on umożliwia bycie człowiekiem wśród ludzi. Być człowiekiem to 
znaczy mówić. Mówić do siebie i do innych. Mówić do siebie, aby stawać się 
sobą, budować własną tożsamość i świadomość, rozwijać osobowość, porząd-
kować doświadczenie i tworzyć własny obraz świata. Rozmawiać z innymi, aby 
otrzymywać od nich udział w ich doświadczeniu, a także, aby dawać się poznać 
i udzielać im swojego doświadczenia. Język jest potrzebny człowiekowi do bycia 
sobą we wspólnotach osób: rodzinnej, rówieśniczej, edukacyjnej, przyjacielskiej, 
lokalnej, religijnej, narodowej i ogólnoludzkiej”1. 

Język jest w centrum działań edukacyjnych każdej wspólnoty. Edukacja 
odbywa się w głównej mierze przez język, który powstał także po to, by prze-
kazywać pokoleniom wiedzę i kolejne doświadczenia. Kapitalne jest znaczenie 
języka jako tworzywa dzieł literackich. Literatura, sztuka słowa, od początków 
ludzkich wspólnot wzrusza, uczy, dostarcza przeżyć estetycznych.

Język jest ciągle wielką tajemnicą. Poznajemy stopniowo różne jego cechy, 
ale ciągle jest to poznanie cząstkowe, w jakiś sposób niewystarczające. Każda  
z licznych w XX wieku szkół językoznawczych dobrze tłumaczy tylko niektóre, 
wybrane aspekty użycia języka. Strukturalizm jest zafascynowany precyzyjnym 
kształtem języka jako systemu, doskonałością mechanizmów formalnych i se-
mantycznych związków, a przedstawiciele tej szkoły metodologicznej dokładnie 
opisują rozmaite relacje, jakie istnieją między elementami tego niezwykłego 
systemu znaków. Z kolei badania socjolingwistyczne, pragmatycznojęzyko-
we, etnolingwistyczne, dociekania nad językowym obrazem świata, refleksja 
kognitywna, neurolingwistyka dają opis procesów poznawczych nazywanych, 

1  K. Krakowiak, Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży  
z uszkodzeniami narządu słuchu, Lublin 2012, s. 11.

Kazimierz Ożóg



w
 k

r
ęg

u
 n

o
w

yc
h

 id
ei

5

organizowanych i wzmacnianych przez język, przybliżają inne jego strony, jako 
najważniejszego symbolicznego sposobu organizowania przez człowieka świata 
fizycznego i duchowego przez nazywanie jego elementów i tworzenie przez język 
alternatywnego świata symbolicznego.

Różne szkoły badawcze, zwłaszcza te „nowsze”, mocno akcentują ważność 
języka w wymianie informacji między osobami i grupami. Strukturalistyczne 
definicje języka zwracają uwagę na rolę tego fenomenu w porozumiewaniu się 
osób. I tak, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, znakomita summa wiedzy 
systemowej o języku podaje taką jego definicję: „Język – system znaków (pry-
marnie dźwiękowych, wtórnie pisanych i innych) służący do porozumiewania 
się w danej społeczności”2. Istotnie, język jest w komunikacji między ludźmi 
kodem podstawowym. Niewiele się jednak pisze o języku jako wartości samej 
w sobie. 

Język ma swoiste położenie w świecie wartości. Sam, będąc wartością, służy 
do wyrażania innych wartości. Człowiek mówiący wyraża swoje wartościowanie 
głównie przez język, jest to więc wartość szczególna. Należy zatem wzmóc ba-
dania języka jako wartości, owego niezwykłego – jak podkreślają to niektórzy 
badacze – dobra, daru, bogactwa pojedynczej osoby i całych wspólnot.

Osoba, podmiot myślący i mówiący, nadaje sens i wartość czemuś w otacza-
jącym go świecie. Proces wartościowania jest uniwersalny i dotyczy wszystkich 
ludzkich wspólnot. Jako osoby jesteśmy zatem w centrum operacji przyporząd-
kowywania rzeczom, zjawiskom, faktom jakieś dobrej bądź negatywnej cechy. 
Ten proces nazywa się wartościowaniem, jest on dokonywany głównie przez 
język, przez specjalne operacje semantyczne, sensotwórcze zabiegi, oddające 
treści odnoszące się do X-a na skali dobry – zły. W polskich badaniach lingwi-
stycznych wyrażanie przez język różnych wartości (nazywanie pojęć nośników 
wartości, językowe operacje wartościujące) znakomicie rozpoznała Jadwiga 
Puzynina, jednak mało uwagi poświęca się samemu językowi jako wartości3. 
Wstępne badania na temat języka wśród innych wartości poczynił Tadeusz 
Zgółka. Bardzo interesująco pisze on nie tylko z językoznawczego, ale i filozo-
ficznego punktu widzenia o relacjach języka do klasycznej triady wartości, czyli 
dobra, piękna i prawdy. Poznański badacz poczynił ważne ustalenia dotyczące 
prawdy w języku i wartościach logicznych zdań4. 

2  K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993, 
s. 240.

3  J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992.
4  T. Zgółka, Język wśród wartości, Poznań 1988.

Kilka uwag o wartości języka
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Wartość języka w Piśmie świętym

Przez stulecia myślenie o języku jako wartości zostało zdominowane 
przez wykład Pisma świętego, które w wielu miejscach dobitnie tłumaczy, jak 
ta wartość języka, używanego przez człowieka we wspólnocie mówiącej, ma 
swoje odniesienia do jego udanego bądź nieudanego życia. Pisali o tym bibliści 
oraz teologowie (moraliści), ale językoznawcy nie zajmowali się szerzej tym 
problemem. Czasem któryś z nas, językoznawców, zapisuje po przeprowadze-
niu badań empirycznych i dociekaniach teoretycznych, zdawać by się mogło 
oryginalną obserwację, tymczasem jest już ona zawarta w Biblii. Badacz języka 
jako fenomenu, który jest przez ludzi często wartościowany, znajduje w tej 
Księdze kapitalne spostrzeżenia, które można rozwinąć, stosując nowoczesne 
metodologie badań języka. Należy zatem nawiązywać do tych uniwersalnych 
obserwacji sprzed 2-3 tysięcy(!) lat. Wiele skorzystać tu może współczesna teoria 
komunikacji językowej czy badania z pragmatyki lingwistycznej. Jeśli tak wiele 
w różnych opracowaniach mówi się dzisiaj o udanej, skutecznej (fortunnej) 
komunikacji, to podstawy tej refleksji mieszczą się już w Piśmie świętym.

  Język w Biblii ukazywany jest jako dar Boga, a więc dobro, wartość 
dla pojedynczego człowieka i całej wspólnoty. Wykład o wartości języka ma  
w Biblii co najmniej trzy wymiary (piszę co najmniej, gdyż pomijam tu kwestię 
języka, słowa kierowanego przez Boga do ludzi): po pierwsze, język ukazywany 
jest jako podstawowa wartość w życiu pojedynczego człowieka, jego najbardziej 
osobiste dobro, które pozwala mu na ekspresję najbardziej intymnych myśli, 
przeżyć, na oddanie słowami tego, co mieści się w „sercu” i wnętrzu człowieka, 
po wtóre, jako wartość w komunikacji człowieka z człowiekiem, jako podsta-
wowe narzędzie przekazu informacji i kierowania innym, a po trzecie, jako 
doskonałe – a więc bardzo wartościowe – narzędzie głoszenia przez wspólnotę 
i pojedynczą osobę chwały należnej Bogu5. Pismo święte w całej swej powadze 
uczy, a więc daje pouczenia, rady, umoralniające sądy, praktyczne nauki – 
często zmetaforyzowane – jak powinien wyglądać dobry język w użyciu, taki, 
który zapewni człowiekowi powodzenie w życiu i błogosławieństwo Boże. Te 
same spostrzeżenia, często nawet spłycone, spotkać można we współczesnych 
podręcznikach teorii komunikacji. Biblia dostrzega także takie osoby, które 
nie mówią, brak możliwości posługiwania się językiem jest wielkim brakiem 
podstawowego dobra człowieka, jest więc nieszczęściem. Język jest wspania-

5  X. Leon-Dufour (red.), Słownik teologii biblijnej. Dzieło zbiorowe, Poznań 1994,  
s. 357-358.

Kazimierz Ożóg
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łym darem Bożym, jednak ten niezwykły dar może być użyty dobrze bądź źle. 
Domena działań językowych przekłada się na ważne kategorie moralne. Życie 
człowieka zależy także od sposobów używania przez niego języka:

Życie i śmierć są w mocy języka. (Prz 18,21),

W mowie jest chwała i hańba człowieka, a język może sprowadzić jego upadek (Syr 5,13)

Pismo święte chwali, zaleca język, który przynosi życie i chwałę człowieko-
wi. Jest to język, który określany jest wprost jako dobry i zestawiany jest przez 
opozycję z językiem złym (przewrotnym). Jest to mowa życzliwa, łagodna, 
oszczędna w słowach, nieobłudna, niosąca prawdę. Obraz dobrej komunikacji 
przez język proponowany przez Biblię jest uniwersalny i jak najbardziej można 
go stosować do współczesnych sposobów skutecznego, życzliwego, prawdziwie 
ludzkiego porozumiewania się. Są to zalecenia ciągle aktualne. Najprościej: do-
bre słowo uskrzydla człowieka, daje mu rozliczne wartości, buduje jego osobę, 
daje sens życia, przynosi radość, słowo złe, nieprzyjazne przynosi cierpienie, 
zadaje ból, powoduje dezintegrację psychiczną, często śmierć cywilną, a nawet 
fizyczną. Co ciekawe, obserwacje biblijne dotyczą pierwotnej odmiany języka, 
jaką jest odmiana mówiona. Wiele obserwacji i zaleceń biblijnych dotyczy 
naszych najprostszych, potocznych, codziennych – do zastosowania tu i teraz 
– kontaktów językowych. Są to mądrości uniwersalne, znakomicie wplecione 
w przykłady pochodzące z najbardziej podstawowych doświadczeń człowieka. 
Porównajmy kilka cytatów, które wzruszają nie tylko wierzących:

Dobre słowa są plastrem miodu słodyczy dla gardła, lekiem dla ciała (Prz 16,24);

Drzewem życia jest język łagodny, złamaniem na duchu – przewrotny (Prz 15,4);

Człowiekiem nikczemnym i nicponiem, kto chodzi z kłamstwem na ustach (Prz 6,12);

Nie uniknie się grzechu w gadulstwie, kto ostrożny w języku – jest mądry (Prz 10,19);

Do pouczeń serce swe nakłoń

Do mądrych słów – swoje uszy (Prz 23,12).

Księgi Pisma świętego nieraz podkreślają, że zły język jest najpierw niszczący, 
destrukcyjny dla posługującego się nim człowieka, a także – co ważne – prze-
kleństwem, nieszczęściem dla otoczenia osoby tak mówiącej. I przeciwnie, dobra 
mowa jest zbawienna nie tylko dla jej autora, ale i dla wspólnoty, porównajmy:

Do Pana w swoim utrapieniu wołałem i wysłuchał mnie. Panie, uwolnij moje życie od warg 
kłamliwych i od podstępnego języka! (Ps 120);

Kilka uwag o wartości języka
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Nigdy nie powtarzaj słów zasłyszanych,
A nic na tym nie stracisz (Syr 19,7).

Wartość języka dla osoby, grupy i narodu

Wartość języka dla jednostki, czyli pojedynczej osoby, jest ogromna. Język 
jest pierwszym i najważniejszym wyznacznikiem każdego człowieka jako odrębnej 
i godnej w swych niezbywalnych prawach osoby. Najpierw język organizuje naszą 
wewnętrzną przestrzeń, tożsamość i świadomość bytu  –  dla każdego z nas najważ-
niejszego elementu świata, którym jest JA6. Kolejno przenosi tę organizację, swoiste 
uporządkowanie na świat zewnętrzny, nazywając jego części składowe (elementy) w 
języku, tworząc językowe obrazy relacji, związków, przyporządkowania i w sumie 
oswojenia. Wielu badaczy zwraca uwagę na szeregowanie, porządkowanie zjawisk 
świata przez dziecko uczące się języka. Mały człowiek, „oszołomiony” ogromem 
świata, jego różnorodnością i ilością części składowych, wprowadza – niby biblijny 
Adam – uporządkowanie przez wydzielanie przedmiotów i ich nazywanie, bo to, 
co nazwane, jest oswojone. Ta żywiołowa czynność nazywania przez język części, 
fragmentów świata występuje najpierw w czasie akwizycji naturalnej języka. Dziecko 
spontanicznie, naturalnie, radośnie w zabawie wydziela fragmenty świata i je nazywa 
konwencjonalnie bądź indywidualnie. Po ustaniu tego naturalnego uaktywniania 
genu mowy następuje akwizycja kulturowa, kiedy przez całe życie wydzielamy i na-
zywamy nowe dla nas elementy świata – tego fizycznego, a zwłaszcza świata kultury 
symbolicznej. Czynimy to najpierw przez doświadczenie potoczne i, kolejno, przez 
instytucjonalne zdobywanie wiedzy w szkole, a najbardziej przez samokształcenie. 
Zdobywanie wiedzy to kolejne oswajanie świata przez poznane słowa, sądy, teksty, 
„rachunki i gry” teorii, wreszcie całe dyskursy. 

Przez język dokonuje się bardzo ważny proces wchodzenia pojedynczej 
osoby (zwłaszcza dziecka) w świat społeczny, czyli socjalizacja, kiedy osoba, 
członek społeczności przechodzi kolejne stopnie wspólnotowego wtajemni-
czenia i przyswaja sobie system najważniejszych kategorii społecznych, sądów  
o rzeczywistości i innych członkach wspólnoty. W języku – jak pisze we wstępie 
do Antropologii słowa Grzegorz Godlewski – „kryją się matryce naszego bycia 
i współbycia w słowie, doświadczania czasu i przestrzeni, procedur myślenia 
i działania”7.
6  A. Gołdowa (red),  Tożsamość człowieka, Kraków 2000.
7  G. Godlewski, Wstęp: słowo o antropologii słowa, [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór 

tekstów, G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima (red.), Warszawa 2003, s. 7-17. 
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Dla osoby język jest przede wszystkim ośrodkiem myślenia. Jest to wartość 
ogromna, nie do przecenienia, gdyż myślenie i język są nierozerwalnie związane, 
a udane bycie w świecie w znacznej mierze zależy od naszego myślenia. Tu należy 
przypomnieć jeden z najsłynniejszych cytatów o języku polskim, pochodzące  
z Beniowskiego Juliusza Słowackiego zdanie: „Chodzi mi o to, aby język giętki 
powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. Bogaty zasób słów, znajomość róż-
nych typów tekstów, operacji logicznych, wyrażanych chociażby przez spójniki, 
to dobre przesłanki, że nasze myślenie będzie zróżnicowane, bogate, adekwatne 
do sytuacji, zdolne do rozwiązywania problemów i wyrażania czy objaśniania 
nawet bardzo skomplikowanych relacji. I na odwrót, jeśli jakiś osobnik dys-
ponuje językiem ograniczonym, to i jego myślenie jest w jakiś sposób ograni-
czone, bo naszą myśl musimy ciągle przekładać na słowo. Język ojczysty jako 
wartość dla osoby jest dla niej podstawą do uczenia, zdobywania doświadczeń 
potocznych i nie-potocznych, jest fundamentem pomnażania i przyswajania 
każdej wiedzy, którą musimy przekazywać w postaci sądów o świecie. Osoba 
oswaja świat głównie przez język, który pozwala jej na swobodne poruszanie 
się wśród skomplikowanych struktur fizycznych (nazwanych) i symbolicznych. 
Osoba realizuje swoje życiowe powołanie, np. poetyckie, także przez słowo.

  Język ma wielką wartość dla grupy. Każda grupa działa w języku i przez 
język, a człowiek, będąc z natury istotą społeczną, przez całe życie pozosta-
je w różnych grupach. I tu podstawa wartości języka dla grupy jest bardzo 
oczywista: najdoskonalszym instrumentem działania w grupie jest język natu-
ralny. Nie wymyślono – jak dotąd mimo istnienia wielu języków sztucznych  
i całej domeny Internetu – instrumentu doskonalszego, tak uniwersalnego, 
ekonomicznego, czystego ekologicznie. Powtórzmy, grupa działa przez język, 
zmienia rzeczywistość przez wymianę słów. Kwestia komunikacji językowej 
jest w każdej grupie fundamentem udanego działania. Słowa, zdania, teksty, 
akty mowy nie tylko opisują rzeczywistość, podając o niej ważne dla człon-
ków grupy informacje, nie tylko wyrażają nasze emocje wobec świata i innych 
osób, ale są także formą działania przez nakazy i zakazy, sprawowanie władzy, 
prawo, rytuały społeczne, religię, naukę, wreszcie kulturę. To wszystko dzieje 
się w grupie przez język. Bardzo istotna jest w grupie więź komunikacyjna, 
którą stwarza używanie tego samego języka i uznawanie określonych wartości. 
Ta więź ma kapitalne znaczenie dla rozwoju człowieka. Rozpad grupy zaczyna 
się od rozpadu jej języka kooperacji – biblijna metafora wieży Babel jest ciągle 
aktualna. Wspólnota się rozpada, następuje jej całkowita dezintegracja, jeśli 
jej członkowie nie mają wspólnego języka. Dominacja zaś jednej grupy nad 
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drugą, ograniczenie wolności, opresyjność przejawiają się także w języku, by 
wymienić tylko przykład języka komunistycznego, który był narzucany siłą 
wielu społecznościom narodowym.

 Grupa organizuje instytucjonalne i indywidualne nauczanie i wychowanie 
głównie przez język. Wreszcie język stanowi podstawowe dobro dla narodu. 
Znów jego wartość w tym zakresie jest nieoceniona. Dla wielu narodów język jest 
najważniejszym elementem narodowej tożsamości i stanowi pierwszy, najbardziej 
istotny składnik narodowej kultury. Każdy naród, mający swój język etniczny, ca-
łość swojej przestrzeni kulturowej (kultury materialnej i duchowej) buduje właśnie 
w języku. Tak jest w przypadku kultury polskiej i naszego ojczystego języka. To 
polszczyzna sprawia, że kultura polska odróżnia się od innych kultur i ciągle jest 
zespolona z narodem. Całość doświadczeń narodu: historycznych, religijnych, ide-
ologicznych, obyczajowych, związanych z nauką, procesem wychowania młodych 
pokoleń, pracą, sztuką itd. zawarta jest w języku polskim. Odkrywanie sensów 
słów i znaczeń tekstów to kapitalna dekonstrukcja składników kultury polskiej. 
Naród żyje w kulturze głównie przez język, który często wpływa na sposób wi-
dzenia świata. Polszczyzna zawiera rozliczne słownikowe przykłady „starych” ujęć 
dawnej rzeczywistości i kapitalnych zmian semantycznych dających wejście do 
wcześniejszego polskiego świata, dawnego sposobu widzenia rzeczywistości przez 
Polaków. Oto kilka przykładów. Abstrakcyjny wyraz pojęcie został utworzony od 
bardzo konkretnego czasownika jąć ‘wziąć coś fizycznego, jakiś przedmiot w obie 
ręce’. W procesach metaforyzacji i uogólniania znaczeń wyraz konkretny, często 
zresztą używany, stawał się ważnym wyrazem abstrakcyjnym. Podobnie w wyrazie 
objaśnić „uciąć kawałek nadpalonego knotka, aby świeca lepiej się paliła i dawała 
więcej światła” zaszła kapitalna zmiana semantyczna – od konkretu do abstraktu. 
Dziś słowo objaśnić znaczy „wytłumaczyć, powiedzieć coś prościej, rzucić więcej 
światła na jakąś kwestię”. Przykłady można mnożyć, a z wielu leksemów można 
odczytać typowo polskie „światy za słowami”.

Szczególną wartość ma język etniczny dla wspólnot narodowych, które 
z różnych względów przeżywają kryzysy niepodległości, zwłaszcza kiedy ta 
niepodległość jest utracona w wyniku zbrojnej napaści. Wtedy widać wyraźnie 
ogromną wartość języka dla zachowania wspólnoty narodowej. Agresor także 
dostrzega tę wartość i po zwycięstwie militarnym chce ją zniszczyć, zmargina-
lizować, wtedy zwykle uderza w język. Polska kilka razy w dziejach doświad-
czała takiego uderzenia; najpierw w czasach zaborów, potem w latach okupacji 
niemieckiej i sowieckiej. Po likwidacji I Rzeczpospolitej trzy państwa zaborcze 
potężnie uderzyły w polszczyznę. Prześladowanie języka jako podstawowego 
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dobra narodu trwało w zaborze rosyjskim i pruskim przez cały okres niewoli, 
natomiast w zaborze austriackim zakończyło się z chwilą przyznania autono-
mii galicyjskiej w roku 1867. W okresie zaborów język polski dla Polaków był 
dobrem niezwykłym. Kiedy pod koniec XVIII wieku Polska zniknęła z mapy 
Europy na 123 lata, język polski – by użyć wielkich słów – stał się niezdoby-
tym nigdy przez wrogów polskości bastionem. Cały wiek XIX jest wielkim 
świadectwem trwania narodu polskiego w języku ojczystym i przez ten język. 
Trudny wiek XIX, wiek zaborów, zrywów narodowych, wiek prześladowań 
polskości, germanizacji i rusyfikacji naród polski przetrwał także dzięki mo-
wie. Dla tysięcy emigrantów po powstaniu listopadowym i styczniowym, dla 
zesłanych na Sybir język polski stał się jedyną ojczyzną. Tę ojczyznę przynosiły 
dzieła polskich romantyków i pozytywistów, zwłaszcza Adama Mickiewicza, 
Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego. W kraju tworzyli tacy pisarze  
i poeci, jak: Wincenty Pol, Władysław Syrokomla, Teofil Lenartowicz, Bolesław 
Prus, Henryk Sienkiewicz, Maria Konopnicka i wielu innych. Ich utwory były 
rzeczywiście czytane i uczyły Polaków miłości naszej ziemi. Słowo polskie sta-
nowiło potężną broń w walce o zachowanie polskości. Wartość języka polskiego 
dla wspólnoty narodowej okazała się wprost bezcenna. Wystarczy tylko przy-
pomnieć kilka tekstów literackich, które stały się swoistym znakiem polskości 
i przyniosły dla podtrzymania świadomości narodowej więcej korzyści aniżeli 
niejeden zryw bojowy: Boże, coś Polskę Alojzego Felińskiego, Pan Tadeusz Adama 
Mickiewicza, Trylogia  Henryka Sienkiewicza, Rota Marii Konopnickiej. Do 
tego indeksu można dołączać jeszcze długi szereg innych utworów. Porównaj-
my ciekawą opinię Justyny Chłap-Nowakowej: „To, co język polski miał do 
zaoferowania, było już tak wspaniałe, tak bezcenne, że pozwoliło mu odegrać 
jedną z głównych ról w trudnym czasie bez własnego państwa, w czasie zaborów. 
To była rola zaczynu odrodzenia polskości, nie tylko jej skutecznej obrony, ale  
i zwycięstwa w walce o umysły i serca tysięcy takich Linde przybyszów z innych 
kręgów językowych i kulturowych, a przede wszystkim dla milionów chłopów, 
którzy w ciągu XIX wieku stali się Polakami”8.

W wieku XX język polski nadal integrował naród, który przeżywał najbardziej 
tragiczne chwile w swojej historii. Znów był znakiem niepodległości, najważniej-
szym ośrodkiem kultury, i stanowił potężną broń najpierw w walce z okupantami, 
a później z systemem komunistycznego zniewolenia. Czasy dla narodu i języka 
były wyjątkowo trudne. Jedno z pierwszych zarządzeń okupanta hitlerowskiego  

8  J. Chłap-Nowakowa, Niechaj narodowie wżdy postronni znają. Międzynarodowy dzień Języka 
Ojczystego, „WPIS” nr 2, 2015, s. 6.
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w Polsce dotyczyło zakazu publicznego używania języka polskiego, zniesiono  
w szkołach powszechnych jego nauczanie, zamknięto szkoły średnie i uczelnie wyż-
sze, zlikwidowano wszelkie instytucje kulturalne posługujące się językiem polskim, 
potężnie uderzono w inteligencję, która przed wojną wspaniale krzewiła wysoką 
polszczyznę. Z kolei okupant sowiecki w latach 1939-1941 nie tyle uderzał w polskie 
instytucje kulturalne, co programowo niszczył polską inteligencję, i w ogóle wydał 
walkę żywiołowi polskiemu na Kresach. Język polski dla wywiezionych tysięcy 
rodzin polskich na Syberię stał się jedyną namiastką ojczyzny. Wartość języka pol-
skiego dla polskiej wspólnoty narodowej okazała się i po drugiej wojnie światowej,  
w systemie komunistycznym, nie do przecenienia. Słowa Czesława Miłosza, 
Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, paryskiej „Kultury”, Stefana 
Wyszyńskiego, Karola Wojtyły (Jana Pawła II) i wielu innych wybitnych po-
staci kultury polskiej XX wieku wyrastały z wielkiego dziedzictwa narodowego,  
w którym język jest szczególną wartością, i to dziedzictwo w wielkim stopniu 
pomnażały. Słowa te były znakiem niezależnego polskiego ducha a polszczyzna 
znakomicie przeniosła ideę niepodległości. Język polskiej Solidarności zaczął  
w roku 1980 zmieniać Europę.

Wartość języka w działaniach pedagogicznych

Tu tylko zasygnalizuję niektóre problemy. Rola języka w instytucjonalnym 
nauczaniu i wychowaniu człowieka, a więc w wysiłkach pedagogicznych szko-
ły (także rodziców) jest nie do przecenienia, to sprawa absolutnie kluczowa. 
Najpierw język organizuje przestrzeń wewnętrzną młodego (małego) ucznia, 
określając jego tożsamość, sposób widzenia siebie i świata zewnętrznego. Mały 
uczeń oswaja przez język nie tylko siebie (poznaje samego siebie), ale i rzeczy-
wistość przez nazywanie jej elementów. Ta kapitalnie zdeterminowana przez 
język tożsamość jest potem obiektem działań pedagogicznych. Widzę tu trzy 
kręgi zagadnień, które wskazują na wielką wartość języka.

Po pierwsze, wartość języka jest bezcenna w samej organizacji procesu dydak-
tyczno-wychowawczego i w sposobie przyswajania wiedzy. Nauczyciel – sam będąc 
mistrzem słowa – ma wykształcić u uczniów sprawne językowe instrumenty, przy 
pomocy których będą przekazywane i przyswajane treści nauczania, merytoryczne 
i wychowawcze. Temu służą nie tylko lekcje języka polskiego, ale i lekcje innych 
przedmiotów, komponujące się na poprawny, dający różne wzorce gatunkowe 
używanych tekstów, dyskurs edukacyjny. Jeśli instrumentarium językowo-kulturo-
we jest wystarczająco rozbudowane, wówczas proces dydaktyczny ma duże szanse 
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na to, by być fortunnym. Językowa organizacja, by tak rzec: „techniczna” lekcji, 
wykładu, ćwiczeń itp. zajęć dydaktycznych wymaga od nauczyciela używania 
różnych aktów mowy (np. akty stwierdzania stanu rzeczy, akty nakłaniania, akty 
poszukiwania informacji, akty grzecznościowe), bo mamy tu język w działaniach 
pedagogicznych, a akt mowy znaczy słowne działanie. Proces dydaktyczny to 
w znacznej części szkolna komunikacja językowa. Powodzenie tej komunikacji 
zależy w dużej mierze od jakości używanego języka.

Po wtóre, wartość języka jest nie do przecenienia w budowaniu wiedzy, 
którą nauczyciel ma przekazać uczniom. Jeśli nie stworzymy języka sztucznego, 
jak np. w matematyce, to w rozwoju nauk musimy posługiwać się językiem 
naturalnym. Tu słowa: terminy i predykaty, wyrazy funkcyjne przybliżają 
zjawiska, fakty, relacje zachodzące w rzeczywistości, i przybierają postać zdań 
orzekających (sądów) składających się na gmach wiedzy. Od jakości tych zdań, 
podpadających pod kryterium prawdy i fałszu, od mocy pytań i hipotez, od 
przedstawiania różnych stopni modalności tekstowej zależy postęp wiedzy9. Tę 
wiedzę, także przez język, przybliżamy w edukacji. Każda dyscyplina uczona  
w szkole posługuje się swoistą profesjonalną odmianą języka. Pogłębianie wiedzy 
u uczniów polega na tym, że poznają nowe terminy nazywające skomplikowane 
niekiedy pojęcia, znajdują nowe predykaty i uczą się nowych przyporządkowań za-
chodzących między terminami z różnych zbiorów. Te przyporządkowania określa 
język jako reguły, relacje, stosunki, zależności, wyjaśnianie zjawisk rzeczywistości. 

Po trzecie, język odgrywa wielką rolę w tworzeniu więzi komunikacyjnej 
między uczniami (nasza klasa) i między uczniami a nauczycielem. Od jakości 
tej więzi zależy bardzo wiele. Tu kapitalne znaczenie mają działania słowne 
zespołów uczniowskich nie tylko w klasie, ale poza nią w różnych kółkach 
dyskusyjnych, kołach zainteresowania, zespołach muzycznych, teatralnych, 
grupach turystycznych itp. Język demonstruje nowe światy uczniowskie, oparte 
na fascynacji, pasji działania, uczestnictwie w różnych formach kultury.

Wszystkie cytaty biblijne z Biblii Tysiąclecia, wydanie trzecie poprawione, Poznań 
Warszawa 1990.

prof. zw. dr hab. Kazimierz Ożóg jest pracownikiem Instytutu 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz członkiem Komitetu 
Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. W latach 1976–1990 
pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach 1990–1994  
na Uniwersytecie Lille III pod kierunkiem prof. Daniela Beauvois

9  B. Russel, Badania dotyczące znaczenia i prawdy, Kraków 2011.
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Anna Szylar

Ponadczasowość postulatów 
pedagogicznych Henryka 
Jordana

Zmęczone ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł wymaga wytchnienia, 
 a dusza pragnie wesołości, tego nastroju, który życie milszym nam czyni1. 

Wprowadzenie

Henryk Jordan (1842–1907) to naukowiec, lekarz, społecznik, propaga-
tor praw dziecka do ruchu i rekreacji. To również założyciel słynnego Parku 
Jordanowskiego w Krakowie, miejsca które stało się głównym ośrodkiem no-
woczesnego wychowania fizycznego.

Idee i postulaty Henryka Jordana są wciąż aktualne, a ponieważ stały się nieco 
zapomniane, warto je przypomnieć w obliczu niepokojących wyników badań na-
ukowych, dotyczących kondycji zdrowotnej i psychofizycznej dzieci i młodzieży2. 
Otóż, szybkie tempo życia, nadmiar obowiązków, brak właściwych wzorców wy-
niesionych z domu rodzinnego, a także spędzanie wielu godzin przed komputerem 
i ekranem telewizora przyczyniają się do małej aktywności ruchowej młodego 
pokolenia. Rodzice, organizując zajęcia swoim dzieciom, często zapominają o wy-
poczynku i zabawach na świeżym powietrzu. A Henryk Jordan był propagatorem 
i organizatorem takiej właśnie aktywnej formy rekreacji.

Urodził się 23 lipca 1842 roku w Przemyślu w ubogiej rodzinie ziemiańskiej. 
Ojciec był nauczycielem, matka zaś prowadziła pensjonat dla dziewcząt. Dość 
wcześnie został osierocony przez ojca, dlatego, będąc w gimnazjum, zarabiał 
udzielając korepetycji. Egzamin dojrzałości zdał z wyróżnieniem w 1863 r.  
w Trieście, a następnie rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie w Wiedniu. 
Ostatecznie zdecydował się przenieść do Krakowa, gdzie kontynuował naukę na 

1  H. Jordan, O zabawach młodzieży. Odczyt wygłoszony we Lwowie w Sali Sokoła dnia  
4 stycznia – Odbitka z „Przewodnika Higienicznego” 1891, nr 2, s. 2.

2  http://www.bip.men.gov.pl/images/stories/NZ/2014_365_Uchwala_RM.pdf
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Uniwersytecie Jagiellońskim. Ze względu na trudną sytuację finansową i nękającą 
go chorobę nie przystąpił do egzaminu dyplomowego. W końcu wyjechał naj-
pierw do Berlina, a w 1867 r. do Nowego Jorku3. Utrzymywał się tam z gry na 
fortepianie, muzykował w restauracjach, a także komponował melodie na zajęcia 
gimnastyczne do szkół dla dziewcząt. Wtedy też zainteresował się tzw. gimna-
styką szwedzką, popularyzowaną w USA wśród dziewcząt i kobiet4. Doskonale 
zdawał sobie sprawę, iż zdrowie i dobre samopoczucie warunkuje zachowanie 
harmonii między rozwojem umysłowym i fizycznym. Miał zresztą w tej kwestii 
spore doświadczenie praktyczne, ponieważ grywał w piłkę nożną, trenował boks, 
biegi i skoki5.

Bardzo ważnym doświadczeniem stała się dla niego praktyka ginekologiczna 
i położnicza, którą odbywał w ubogich dzielnicach miasta6. Założył tam szkołę 
dla położnych, która cieszyła się ogromnym uznaniem społecznym, a Jordan 
stał się znany jako pełen poświęcenia lekarz. Dzięki pracowitości rozwinął swój 
warsztat zawodowy, poznał też szkoły lekarskie w Ameryce, Anglii i Niemczech.

Ale nie zdecydował się na życie na obczyźnie, powrócił do Krakowa i tu 
osiedlił się na stałe. Rozpoczął pracę jako zastępca sekundariusza w szpitalu 
psychiatrycznym św. Ducha w Krakowie, równolegle podjął starania o uzy-
skanie dyplomu doktora Wydziału Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Po zdaniu egzaminu końcowego w 1870 roku uzyskał stosowny certyfikat7.
3  J. Żmudzki, Dr Henryk Jordan, „Przemyskie Zapiski Historyczne. Studia i materiały 
poświęcone historii Polski Południowo-Wschodniej”, R. 12–13, 2000–2002, s. 329; 
H. Smarzyński, Henryk Jordan – pionier nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce, 
Kraków 1958, s. 46; R. Wroczyński, Henryk Jordan: propagator gier i zabaw ruchowych, 
„Przyjaciel Dziecka”, 1999, nr 4–6, s. 21; A. Dudek, Postać Henryka Jordana – jego rola w 
rozwoju wychowania fizycznego, „Wychowanie fizyczne i zdrowotne”, 2008, nr 10, s. 16; 
S. Badora, Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej, Tarnobrzeg 2009, s. 316; S. Badora, D. 
Marzec, Twórcy polskiej pedagogiki opiekuńczej. Wybrani przedstawiciele, Częstochowa 1995, 
s. 310; Jordanowskie idee zdrowia i wychowania fizycznego (100 lat później), M. Bukowiec, 
B. Zawadzka (red.), Kielce 2008; M. Bukowiec, Życie i dzieło Henryka Jordana. Recepcja 
i znaczenie [w:] Jordanowskie, op. cit., s. 15.
4  Był to nowy kierunek gimnastyki stworzony na początku XIX w. w Szwecji przez 

Piotra Henryka Linga i jego syna Hialmara. Istotą jej było odrodzenie narodowe 
ludów skandynawskich poprzez wzmacnianie ich organizmów dzięki systematycznym 
ćwiczeniom, zapewnienie rozwoju poprzez kształtowanie właściwych nawyków, 
przyspieszenie powrotu do zdrowia i wzmacnianie sił fizycznych za pomocą gimnastyki. 
Zob. A. Dudek, Postać, op. cit., s. 16. 

5  B. Łuczyńska, Fenomen Henryka Jordana naukowca, lekarza społecznika, propagatora 
prawa dziecka do ruchu rekreacji, Kraków 2002, s. 11. 
6  [Nekrolog w sprawie śmierci H. Jordana], „Przegląd Hygieniczny”, nr 6, Lwów 1907,  

s. 137–193. 
7  H. Smarzyński, Henryk Jordan, op. cit., s. 48–49. 
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Chęć dalszego pogłębiania wiedzy wprowadziły doktora Jordana w okres 
naukowej i praktycznej działalności lekarskiej. Wynikiem tego było przyjęcie  
w 1870 roku stanowiska asystenta profesora Maurycego Madurowicza w Katedrze 
Położnictwa i Ginekologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Jako lekarz szybko zyskał uznanie i sławę nie tylko w Krakowie, ale również w całej 
Galicji. Jedną z jego pacjentek była Izabella Habsburg, żona arcyksięcia Fryderyka. 
Para książęca obdarzyła go wielkim zaufaniem i przyznała tytuł lekarza domowego8.

Mając w ten sposób zapewniony byt materialny, ożenił się z Marią Ge-
bhardt, w 1875 roku przyszedł na świat jego pierwszy i jedyny syn. Był to 
najszczęśliwszy okres w życiu Jordana. Niestety nie trwał długo, ponieważ 
w 1881 roku spotkał go osobisty dramat spowodowany śmiercią dziecka. 
Konsekwencją przeżytej tragedii stało się jeszcze mocniejsze zaangażowanie  
w działalność naukową i społeczną9.

W 1889 roku z inicjatywy Henryka Jordana powstało Krakowskie Towa-
rzystwo Opieki Zdrowia, ukazał się też pierwszy numer „Przewodnika Higie-
nicznego”, którego redaktorem został Bolesław Lutostański, a po jego śmierci 
Henryk Jordan. Na jego łamach Jordan opublikował szereg artykułów z zakresu 
higieny i sposobów poprawy stanu zdrowia10.

W 1895 roku, po śmierci profesora Madurowicza, objął kierowanie Katedrą 
Ginekologiczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dążył do unowocześnienia  
i rozbudowy kliniki, wiele przedsięwzięć zrealizował własnym kosztem, założył 
m.in. rurociąg z ciepłą wodą oraz wprowadził suchą sterylizację11.

Działalność społeczna Henryka Jordana rozpoczęła się w 1882 roku, kiedy 
został radnym miasta Krakowa i pełnił tę funkcję aż do śmierci w 1907 roku12. 
Jako profesor medycyny i jeden z najaktywniejszych członków Rady Miejskiej 
cieszył się ogromnym szacunkiem nie tylko mieszkańców Krakowa, ale też 
całej Galicji. Dowodem zaufania stał się wybór na posła na galicyjski Sejm 
Krajowego Galicji (1895–1901)13.
8  J. Żmudzki, Dr Henryk Jordan, op. cit., s. 330. 
9  H. Smarzyński, Henryk Jordan, op. cit., s. 51; S. Ciechanowski, Henryk Jordan (1842–1907). 

W czterdziestolecie otwarcia Parku Jordana w Krakowie, „Kurier Literacko-Naukowy”, 1929, 
nr 24, s. 2.

10  B. Zawadzka, Jordanowskie inspiracje współczesnego wychowania zdrowotnego, [w:] 
Jordanowskie, op.cit., s. 25–26. 

11  B. Łuczyńska, Fenomen, op. cit., s. 12–13; H. Smarzyński, Henryk Jordan, op. cit.,  
s. 67–68. 

12  B. Woynarowska, Jordan Henryk [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 2, 
Warszawa 2003, s. 490–491; H. Smarzyński, Henryk Jordan, op. cit., s. 101. 

13  B. Łuczyńska, Fenomen, op. cit., s. 15; J. Skopowski, Zasługi Henryka Jordana na polu 
wychowania fizycznego młodzieży, „Trening”, 1997, nr 4, s. 161.
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Do pełnienia funkcji publicznych podchodził z wielkim poczuciem odpo-
wiedzialności. W jednym z przedwyborczych przemówień z 1895 roku bardzo 
mocno wybrzmiały jego postulaty na temat oświaty sanitarnej i profilaktyki zdro-
wotnej14. Szczególnym obszarem zainteresowań doktora Jordana była opieka nad 
noworodkami i małymi dziećmi, dlatego pozyskiwał środki na doposażanie szpitali 
dziecięcych, tworzenie zakładów opieki dla niemowląt oraz domów dla podrzutków.  
Z jego inicjatywy powstała sieć lekarzy szkolnych. Potrafił godnie reprezentować kraj  
w najwyższej austriackiej Radzie Sanitarnej w Wiedniu, do której został powołany 
jako pierwszy z Polaków w 1906 roku15. Dążył do tego, aby każde miasto miało 
dobrze wyposażony szpital z oddzielnym oddziałem dla chorych na choroby zakaź-
ne. Z jego inicjatywy Sejm Krajowy uchwalił w 1891 roku ustawę sanitarną, która 
normowała zasady działalności służby zdrowia. Ze względu na brak odpowiedniej 
ilości miejsc w zakładach leczniczych dla głuchoniemych, ociemniałych oraz umy-
słowo chorych, zabiegał o budowę nowych ośrodków16.

W dniu 30 października 1902 roku został wybrany na delegata Krakowa 
do Rady Szkolnej Krajowej we Lwowie. Zabiegał tam głównie o rozbudowę 
sieci szkół ludowych i średnich oraz uzasadniał potrzebę tworzenia szkół za-
wodowych. Dużo czasu poświęcał sprawom higieny i wychowania fizycznego 
dzieci i młodzieży17. Był też założycielem i członkiem wielu towarzystw, i tak  
w 1887 roku powołał Stowarzyszenie dla dożywiania ciepłą strawą ubogich 
dzieci. W 1904 roku wstąpił do Towarzystwa Kolonii Wakacyjnych dla uczniów 
szkół średnich z Krakowa, przyczynił się tam do zakupu domu przeznaczonego 
na wypoczynek dla dzieci18. Brał też czynny udział w pracach Stowarzyszenia 
do walki z gruźlicą. W Sejmie Krajowym postulował budowę sanatorium lu-
dowego, przeznaczonego dla chorej biedoty19.

Omawiając jego zasługi, nie możemy pominąć największego i najtrwalsze-
go dzieła – pierwszego w Europie publicznego ogrodu zabaw i gier, będącego 
głównym ośrodkiem nowoczesnego wychowania fizycznego. Został on otwarty 
w 1889 roku na Błoniach Krakowskich i nazwany Parkiem Miejskim im. dra 
Henryka Jordana, potocznie Parkiem Jordana.

14  H. Smarzyński, Henryk Jordan, op. cit., s. 128. 
15 M. Bukowiec, Życie, op. cit., s. 18; B. Łuczyńska, Fenomen, op. cit., s. 15; S. Ciechanowski, 

Henryk Jordan, op. cit., s. 2. 
16  B. Łuczyńska, Fenomen, op. cit., s. 16.
17  J. Żmudzki, Dr Henryk, op. cit., s. 337–338.
18  U. Bugaj, Henryk Jordan - lekarz, wielki wychowawca dzieci i młodzieży, prekursor 

harcerstwa „Zuchowe Wieści” 1999, nr 4, s. 29, 78.
19  H. Smarzyński, Henryk Jordan, op. cit., s. 77. 
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Założenie i zagospodarowanie Parku

Obserwacje poczynione przez Henryka Jordana podczas pobytu  
w Nowym Jorku i krajach Europy Zachodniej skłoniły go do stwierdzenia, 
iż istnieje dysonans pomiędzy tamtejszym społeczeństwem a mieszkańcami 
Galicji. O tych ostatnich pisał, że widok „wybladłych twarzy, zapadłych pier-
si, w oczach czytasz przygnębienie, zanik woli, brak ochoty stawiania czoła 
przeciwnościom losu” napawa go niepokojem i utwierdza w przekonaniu, 
iż sprawy zdrowia i kondycji fizycznej młodzieży nie są należycie prowa-
dzone20. Jako lekarz dostrzegał potrzeby rozwojowe młodych organizmów 
i konieczność stworzenia odpowiednich warunków do prawidłowego ich 
rozwoju. Jednocześnie zauważał wszystkie braki w zacofanym galicyjskim 
systemie szkolnym. Jego troska o rozwój fizyczny młodego pokolenia zbiegła 
się z postulatem wprowadzenia do szkół nowego przedmiotu – wychowa-
nia fizycznego, określanego mianem gimnastyki. Realizacja tych zamierzeń 
postępowała wolno z powodu braku odpowiednio do celu wyposażonych 
pomieszczeń i braku kadry21.

Kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego można było uzyskać na 
studiach zagranicznych lub na kursach organizowanych przez Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół” we Lwowie22. Pierwsze ogniwa tej organizacji powsta-
wały na ziemiach polskich od 1867 roku. Jordan popierał działalność „Sokoła” 
i uważał, że reforma powinna objąć nie tylko programy szkolne, ale także 
organizację aktywności ruchowej dzieci poza szkołą23.

Postulaty Jordana wynikały z jego praktyki lekarskiej i przemian dokonu-
jących się w pedagogice europejskiej, w której bardzo mocno wybrzmiewało 
zainteresowanie organizacją czasu wolnego uczniów. On sam podjął się wdroże-
nia nowego systemu wychowania młodzieży w ramach utworzonego z własnej 
inicjatywy w Krakowie Parku Miejskiego24.

W dniu 26 marca 1888 roku złożył podanie do Rady miasta Krakowa 
o wydzierżawienie terenów na krakowskich Błoniach. Przedstawił prośbę  
o pozwolenie na założenie własnym kosztem parku zabaw dla dzieci i młodzieży 
20  [Nekrolog], op. cit., s. 138.
21  R. Wroczyński, Henryk Jordan, op. cit., s. 17–18.
22  J. Żmudzki, Dr Henryk, op. cit., s. 340.
23  R. Wroczyński, Henryk Jordan, s. 18; W. Drab, Odkrywcze spojrzenie Henryka Jordana 

na rozwój i potrzeby dzieci i młodzieży oraz pedagogiczno-społeczne sposoby ich realizacji 
[w:] Zdrowie w koncepcji Henryka Jordana, M. Pąchalska (red.), Kraków 1989, s. 96. 

24  R. Wroczyński, Dzieje wychowania fizycznego i sportu od końca XVIII wieku do roku 1918, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 157.

Anna Szylar



w
 k

r
ęg

u
 n

o
w

yc
h

 id
ei

19

oraz zobowiązanie do ofiarowania ośmiu popiersi zasłużonych Polaków, prze-
znaczonych do jego wyposażenia25.

Początkowo rajcy miejscy niechętnie ustosunkowali się do projektu, jednak  
w końcu przeznaczyli 8 hektarów Błoń na założenie parku. Doktor Jordan 
rozpoczął od nasadzenia przekazanych mu w darze drzew i krzewów. Aby 
zrealizować koncepcję zabudowy Parku według nowoczesnych wzorów, odbył 
podróże po Niemczech, Szwecji i Szwajcarii, gdzie poznawał istniejące tego 
typu obiekty oraz dokonywał zakupu przyrządów do gimnastyki, gier i zabaw 
ruchowych. Wspomniane kraje przodowały wówczas w dziedzinie reformy 
wychowania fizycznego26.

Wiosną 1889 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Parku27. Przewodniczącym 
zarządu był sam Jordan, a kierownikiem i zastępcą obiektu doktor Kazimierz 
Homiński, który zajmował się szczegółowym opracowywaniem programu 
ćwiczeń i zabaw na poszczególne dni tygodnia28. 

Przed bramą główną został umieszczony regulamin, określający zasady 
obowiązujące na jego terenie. Przedstawiał się on następująco:
1. „Młodzież zamierzająca brać udział w zabawie, zechce zgromadzić się  

o oznaczonej godzinie w miejscach odpowiednimi tablicami oznaczonych.
2. Na boisko tylko uczestnicy zabaw chodzić mogą.
3. Zabawami i ćwiczeniami kierują tylko przewodnicy, których polecenia 

wykonywane być muszą. Nieposłusznych wyklucza się od zabaw.
4. Dziecko słabowite, którego zdrowie większego umęczenia nie znosi, po-

winno być przewodnikowi przed rozpoczęciem zabawy wskazane.
5. Przewodnik oznacza, kiedy i jakie przybory mają być do zabawy użyte.
6. Przyborów tych nie wolno z miejsca na zabawę przeznaczonego wynosić.
7. Dozorcy ogrodu napiwku dawać nie należy”29.

Przy wejściu na teren Parku Jordana znajdował się drewniany budynek, miesz-
czący halę gimnastyczną dla chłopców, mniejszą salę gimnastyczną dla dziewcząt  
i zbrojownię. Naprzeciw wejścia do hali zlokalizowano magazyn przyrządów uży-
wanych do zabaw, ponadto w budynku mieściła się kancelaria, gdzie dokonywano 
25  J. Skopowski, Zasługi, op. cit., s. 161–162. 
26  Ibidem, s. 162; B. Łuczyńska, Fenomen, op. cit., s. 22.
27  M. Demel, Z dziejów promocji zdrowia w Polsce, t. 1, Kraków 2000, s. 81. 
28  J. Kamińska, Henryk Jordan prekursorem rekreacji ruchowej w Polsce [w:] Jordanowskie, 

op. cit., s. 35. 
29  H. Jordan, Miejski Park dra Jordana w Krakowie, Kraków 1894, cz. 1, s. 4; H. Magdziarz, 
Realizacja myśli Henryka Jordana w przestrzennym zagospodarowaniu terenów wypoczynku  
i rekreacji dla dzieci i młodzieży (na przykładzie placów zabaw Kielc w latach (1999–2000), 
[w:] Jordanowskie, op. cit., s. 90.
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zapisów na zajęcia. Dalej był kolejny budynek z natryskami, szatnią dla nauczycieli 
i restauracją30.

Do dyspozycji młodzieży były pawilony, korty tenisowe, sale gier oraz 
place zabaw wyposażone w mostki, drabinki, drążki, kładki i równoważ-
nie. Na terenie Parku usytuowano 12 boisk sportowych, każde miało inne 
przeznaczenie i było inaczej zaprojektowane, a wszystkie wtopione w bujną 
zieleń drzew i krzewów31.

Warto przyjrzeć się im bliżej. Boisko numer jeden tworzyło szeroką aleję, 
jego połowa była dla chłopców. Podzielono ją na pięć części, każdą z nich 
oznaczono tabliczką z napisem informującym o przeznaczeniu do danego 
rodzaju aktywności, np. skoki, szczudła, koń. Natomiast na drugiej połowie 
odbywały się zabawy i ćwiczenia dziewcząt. Oprócz części pierwszego, do 
użytku dziewcząt były przeznaczone boiska numer dwa, trzy i cztery. Boisko 
czwarte było wyposażone w kółka, drabiny, pomosty, kładki i równoważnię. 
Boisko piąte umieszczono przy pawilonie głównym, miało kształt prostokąta 
obsadzonego dookoła klonami. Dalej rozpościerało się boisko szóste, ćwiczono 
tu na drążkach, rusztowaniach, równoważniach, kładkach i drabinkach. Kolejne 
siódme boisko służyło młodzieży męskiej do ćwiczeń bez użycia przyrządów. 
Boisko ósme przeznaczono do gry w piłkę nożną, miało kształt elipsy, twardą 
powierzchnię i dwie bramki. Boisko dziewiąte służyło do typowych dziecięcych 
zabaw ruchowych, zaś dziesiąte o powierzchni 390 m2 przeznaczone było dla 
starszych uczniów oraz młodzieży rzemieślniczej. Wykonywano tam ćwiczenia 
z użyciem maczug. Z kolei na największym boisku oznaczonym numerem 
jedenaście, znajdującym się w południowej części parku i oddzielonym od po-
zostałych świerkami i brzozami, odbywały się zabawy i ćwiczenia najmłodszych 
chłopców. Dodatkowo na terenie Parku znajdowały się boiska do tenisa, kro-
kieta i krążnika. Niedaleko boiska ósmego znajdowała się strzelnica, ćwiczono 
tam strzelanie i rzucanie dzidą. Boiska do gry w piłkę pokryte były murawą, 
natomiast pozostałe wysypane piaskiem. Przy każdym były ustawione wieszaki 
na okrycia wierzchnie i czapki bawiącej się w parku młodzieży32. Wzdłuż alei 
głównej, na dużych kolumnach poustawiane były popiersia sławnych i dzielnych 
Polaków, „którzy imię Polski na cały świat rozsławili”33.

30  H. Jordan, Miejski Park dra Jordana w Krakowie, Kraków 1894, cz. 2, s. 12-13.
31  J. Kamińska, Henryk Jordan, op. cit., s. 35. 
32  F. Zych, Park Doktora Jordana, „Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych 
Muzeum”, 1912, R. 9, z. 10, s. 828; H. Smarzyński, Henryk Jordan, op. cit., s. 180-181; 
H. Jordan, Miejski Park, op. cit., s. 12-13; B. Łuczyńska, Fenomen, op. cit., s. 24.
33  F. Zych, Park Doktora, op. cit., s. 828. 
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Program i organizacja Parku

Celem utworzenia Parku było organizowanie dla dzieci i młodzieży rozryw-
ki o charakterze sportowym. Szczególnie dla tej, która nie miała odpowiednich 
do rozwoju warunków domowych oraz należytej opieki. Zajęcia prowadzono 
pod okiem wykwalifikowanych przewodników i instruktorów, którymi byli 
lekarze, studenci i nauczyciele ludowi34.

Doktor Kazimierz Homiński, najbliższy współpracownik Jordana, zaj-
mował się opracowywaniem szczegółowego programu ćwiczeń i zabaw na 
poszczególne dni tygodnia. Program uwzględniał nie tylko rozwój fizyczny 
dzieci i młodzieży, ale również ich rozwój społeczny35.

Wstęp do Parku był bezpłatny, przyjmowano dzieci od szóstego roku życia. 
Każde dziecko biorące udział w zabawach było poddawane badaniom lekar-
skim na początku i na końcu sezonu36. Frekwencja była wysoka, przekraczała 
liczbę 2000 uczestników dziennie. Zajęcia w Parku rozpoczynały się 1 maja,  
a kończyły we wrześniu, brali w ich udział uczniowie szkół ludowych, średnich 
oraz młodzież rzemieślnicza37.

Młodzież szkolna ćwiczyła w dni powszednie, natomiast niedziele i święta 
były przeznaczone dla młodzieży rzemieślniczej. Zajęcia dla uczniów rozpo-
czynały się w maju i czerwcu od godziny 17.30 i trwały półtorej godziny, zaś  
w okresie wakacji początek był o 18.00. Wszyscy uczestnicy zajęć gromadzili się 
w wyznaczonym miejscu. Uczniowie szkół ludowych zbierali się obok pawilonu, 
dziewczęta na boisku numer trzy, zaś uczniowie szkół średnich na boisku numer 
jeden. Następnie ustawiali się w szeregu i razem szli na wyznaczone boisko. 
Po przybyciu na miejsce każdy obowiązkowo zakładał mundurek. Uczestnicy 
zajęć byli podzieleni na zastępy, na czele każdego stał przewodnik grupy, ubra-
ny również w mundur. Oprócz prowadzenia zajęć przewodnicy czuwali nad 
frekwencją swoich podopiecznych. Wyrabiano w ten sposób obowiązkowość  
i systematyczność. Pomiędzy grupami organizowano współzawodnictwo, obo-
wiązywał też system nagród i wyróżnień38.

34  B. Matyjas, Działalność społeczno-pedagogiczna Henryka Jordana, [w:] Jordanowskie, s. 31; I. 
Janowski, Błonia krakowskie miejscem realizacji idei jordanowskich, [w:] Jordanowskie, s. 82. 

35  B. Łuczyńska, Fenomen, op. cit., s. 25.
36  F. Zych, Park Doktora, op. cit., s. 832; Z. Wyrobek, Jordan – ojciec ruchu boiskowego  

w Polsce „Kurier Literacko-Naukowy”, nr 24, dodatek do nr. 163 „Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego” z dnia 17 czerwca 1929 r., s. 4. 

37  R. Wroczyński, Henryk Jordan, op. cit., s. 24. 
38  Z. Wyrobek, Jordan, op. cit., s. 4; H. Jordan, Miejski Park, op. cit., s. 95–96.
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Przez pierwsze 45 minut wykonywano ćwiczenia na różnych przyrządach 
gimnastycznych, ćwiczono też grupowo. Po skończonych zajęciach, przy śpiewie 
patriotycznych pieśni maszerowano na kolejne boisko, by tam wziąć udział  
w grach i zabawach. Zabawy, które popularyzowano w Parku Jordana, można 
podzielić na trzy kategorie. Pierwszą z nich stanowiły zabawy gimnastyczne, 
do których zaliczano: rzucanie krążkiem, dzidą, oszczepem i strzelanie z łuku. 
Kolejną kategorią były zabawy budzące współzawodnictwo, należały do nich: 
pościg, pogoń, wybijanka, piłka nożna, krykiet. Do trzeciego rodzaju gier za-
liczano zabawy, w których nie było zwycięzców, np.: „Kot i mysz”, „Jarzębina  
i kury”. Po zajęciach przewodnicy składali sprawozdanie z ich odbycia, natomiast 
uczestnicy ćwiczeń korzystali z natrysków.

W czasie wakacji w lipcu organizowano w Parku Jordana wielką „zabawę 
ogrodową”. Był to pokaz całorocznego dorobku sportowego, połączony z loterią 
fantową i grami towarzyskimi. Zwieńczenie uroczystości stanowiły „ćwiczenia 
zawodnicze”, w których uczestnicy wykonywali szereg różnych ćwiczeń oraz 
brali udział w wyścigach. Nagrodą było zdobycie „palmy pierwszeństwa”. 
Wszystkim atrakcjom towarzyszyły występy chóru i orkiestra rzemieślników, 
zajmująca miejsce przed popiersiem T. Kościuszki. Całą uroczystość kończył 
Henryk Jordan krótkim przemówieniem oraz wpisaniem do złotej księgi nazwisk 
najlepszych i najpilniejszych uczestników. Ci, którzy wywiązywali się rzetelnie 
ze swoich obowiązków, dostawali odznaczenia. Pokazy sportowe organizowano 
też pod koniec wakacji, celem była prezentacja różnych form rekreacji, popu-
laryzowanych w Parku podczas lata39.

W 1899 roku Henryk Jordan uzyskał pozwolenie na budowę tzw. mleczar-
ni, w której przygotowywano podwieczorek dla młodzieży. Każdy uczestnik 
zajęć mógł go otrzymać po zakończeniu ćwiczeń na podstawie otrzymanego 
przy zapisie talonu40.

W okresie zimowym urządzano w Parku ślizgawkę, a zajęcia gimnastyczne 
odbywały się w salach. Na okres bożonarodzeniowy pożyczano uczestnikom 
ciekawe książki41.

Jordan wielką troską otaczał wychowanków, zdolnych i pracowitych na-
gradzał książeczkami oszczędności, zachęcając ich do oszczędzania42. Oprócz 
tego sam bezpośrednio zajmował się Parkiem. O jego zaangażowaniu świadczą 
39  H. Jordan, Miejski Park, op. cit., s. 14–15, 17–18, 50; Z. Wyrobek, Jordan, op. cit., s. 4;  

B. Łuczyńska, Fenomen, op. cit., s. 46.
40  Ibidem, s. 38. 
41  J. Żmudzki, Dr Henryk, op. cit., s. 345.
42  Z. Wyrobek, Jordan, op. cit., s. 4; S. Ciechanowski, Henryk Jordan, op. cit., s. 2. 
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słowa dra Eugeniusza Piaseckiego, który napisał: „Nie tylko co dzień osobiście 
dogląda zabaw młodzieży, lecz działa własnym przykładem: skupia wokół siebie 
grono przyjaciół, kolegów i uczniów, i w ich towarzystwie ugania się za piłką, 
jak chłopiec”43. 

Pomysł stworzenia parku, w którym dzieci i młodzież mogły pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów uprawiać gry sportowe, był przedsięwzięciem 
rewolucyjnym. Mimo że istniały już wtedy ogródki dziecięce w innych krajach, 
to Park założony w Krakowie wyróżniał się doskonałą i przemyślaną organiza-
cją44. Na przyjętych przez Jordana rozwiązaniach wzorowali się cudzoziemcy. 
Podobne parki powstały m.in. w Wiedniu, a także we Lwowie, Warszawie, 
Nowym Sączu i Tarnopolu. Przykładowo, Magistrat miasta Warszawy przy-
dzielił specjalne tereny na place gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. Dotacje na 
urządzenie tych terenów uzyskano z zapisu Wilhelma Raua; w ten oto sposób  
w 1899 powstały Ogrody imienia Raua, w których również w sposób racjonalny 
organizowano czas wolny dzieci i młodzieży45.

Park Jordana był zwiastunem wprowadzenia nowego stylu, umożliwiające-
go od najmłodszych lat życie twórcze, zapewniające lepszą sprawność fizyczną 
i umysłową. Ogród stworzony przez Jordana był szkołą pracy nad sobą, nad 
sprawnością umysłową i zdrowiem46. Inicjatywa Henryka Jordana zapoczątko-
wała oryginalny i wartościowy system wychowania pozaszkolnego, opierający 
się na rekreacji ruchowej.

Wychowanie poprzez zabawę

Doktor Jordan w założonym przez siebie Parku dał impuls do rozwijania 
zorganizowanej pracy pozaszkolnej. Dzięki niemu wyprowadzono wychowanie 
fizyczne z zamkniętych sal na świeże powietrze. Chciał pokazać, jak można 
zainspirować młodzież szkolną w godzinach wolnych od nauki, łącząc z tymi za-
jęciami zdobywanie licznych umiejętności związanych z ich zainteresowaniami47.
43  E. Piasecki, Śp. Henryk Jordan, „Muzeum” 1907, t. 2, s. 4. 
44  J. Skopowski, Zasługi, op. cit., s. 162–163.
45  R. Wroczyński, Dzieje, op. cit., s. 161. 
46  E. Kałamacka, Zdrowotno-higieniczne aspekty wychowania fizycznego w poglądach  

i działalności polskich lekarzy do 1914 r., Kraków 2003, s. 248.
47  J. Szerłomski, Idee Jordanowskie w programie wychowawczo-dydaktycznym placówki pracy 

pozaszkolnej (na przykładzie pałacu młodzieży im. Dr. Henryka Jordana) [w:] Zdrowie  
w koncepcji doktora Henryka Jordana, red. M. Pąchalska, Kraków 1989, s. 249;  
M. Pąchalska, Wpływ teorii i praktyki H. Jordana na wychowanie pozaszkolne młodzieży 
w okresie do II wojny światowej, [w:] Zdrowie, op. cit., s. 141–142. 

Ponadczasowość postulatów pedagogicznych Henryka Jordana



w
 k

r
ęg

u
 n

o
w

yc
h

 id
ei

24

Praca wychowawcza w Parku polegała na wszechstronnym kształceniu 
dzieci i młodzieży i przygotowaniu ich do życia w społeczeństwie. U podstawy 
systemu Jordana leżała nie tylko troska o poprawę ich fatalnego stanu zdro-
wotnego, ale również dbałość o pełny rozwój osobowości48. Jako podstawowy 
cel wychowania doktor Jordan zawsze na pierwszy plan wysuwał wychowanie 
zespołowe i wszechstronne kształcenie jednostki pod względem fizycznym. 
Dodatkowo uwzględnił wychowanie moralne, umysłowe, politechniczne, 
patriotyczne i estetyczne49.

Główny element systemu pedagogicznego stanowiły gry, zabawy i sporty 
na świeżym powietrzu. Poglądy na temat ich funkcji wychowawczej przedsta-
wił w publicznym odczycie pt. O zabawach młodzieży, wygłoszonym w 1891 
roku w sali „Sokoła” we Lwowie; później odczyt opublikowano w „Przeglądzie 
Higienicznym”50.

Rozprawę tę należy potraktować jako wzorzec jego przemyśleń i krytycz-
nego stosunku do panującego systemu wychowania. Do wystąpienia skłoniła 
go, jak sam twierdził: „oschła rutyna starych pedagogów, którzy zrozumieć nie 
mogą, co szkoła i zabawa mogą mieć ze sobą wspólnego i jak karność pierwszej 
ze sobą drugiej pogodzić”51. Podkreślił, że wśród dużej części rodziców panuje 
błędne przekonanie i „pragnąc dzieciom przez naukę byt zapewnić, od poważ-
nych zajęć oderwać się ich boją”52. Przeciwstawił się poglądom głoszącym, że 
szkoła jest miejscem rozwoju umysłu i wyrabiania dyscypliny. Podkreślił: „ciągłe 
być poważnym i nieustannie pracować żaden człowiek nie zdoła. Zmęczone 
ciało wymaga odpoczynku, znużony umysł szuka wytchnienia a dusza pragnie 
wesołości, tego nastroju, który życie milszym nam czyni. Tego wszystkiego 
dostarcza nam zabawa”53.

Odczyt ten wygłosił Jordan w dwa lata po otwarciu Parku, a wskazówki  
w nim zawarte odzwierciedlają jego doświadczenia w pracy z młodzieżą54. 
Podkreślał, że zabawa pełni funkcję zdrowotno-rozwojową i wychowawczą, a za-
chowanie zdrowia warunkuje codzienne „spędzanie przynajmniej dwóch godzin 
przy ćwiczeniach cielesnych i zabawach na wolnym powietrzu”55. Wskazywał 
48  J. Żmudzki, Dr Henryk, op. cit., s. 346-347. 
49  H. Smarzyński, Henryk Jordan, op. cit., s. 214; J. Kamińska, Henryk Jordan, op. cit.,  

s. 37. 
50  H. Magdziarz, Realizacja myśli, op. cit., s. 90; B. Łuczyńska, Fenomen, op. cit., s. 40.
51  H. Jordan, O zabawach, op. cit., s. 2.
52  Ibidem.
53  Ibidem; B. Łuczyńska, Fenomen, op. cit., s. 40. 
54  R. Wroczyński, Henryk Jordan, op. cit., s. 20–21.
55  H. Jordan, O zabawach, op. cit., s. 2–4. 
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i uzasadniał, że przez właściwą organizację czasu wolnego można ograniczyć 
ujemne skutki przeciążenia nauką oraz przeciwdziałać znużeniu i wyczerpaniu.

Uważał, że zabawa jest dla dzieci i młodzieży źródłem zaspokojenia ich 
naturalnej aktywności ruchowej, sposobem realizacji własnych pomysłów  
i okazją do odnoszenia sukcesów indywidualnych i zbiorowych. Istotą zaba-
wy jest kształtowanie cech charakteru i umiejętności, niezbędnych w życiu 
społecznym. Zabawa uczy wytrwałości, koncentracji, panowania nad sobą, 
podejmowania szybkich decyzji, orientacji, rozwijania samodzielności w dzia-
łaniu i pobudzania do czynu56. Apelował do rodziców i nauczycieli, aby dobrze 
rozumieli istotę zabawy, która jest „znakomitym środkiem do wyrobienia  
i utrzymania sił żywotnych”57.

Twierdził, że boisko jest najlepszą szkołą życia, ponieważ umożliwia kształ-
towanie cech charakteru, a wspólne zabawy rozwijają koleżeństwo oraz uczą 
pracy w grupie i dążenia do osiągania celu. Ponadto pozwalają wychowawcy 
zbliżyć się do wychowanków, zdobyć ich zaufanie i mieć większy na nich wpływ. 
Zabawy przygotowują do dorosłego życia w społeczeństwie „nie z zakazu, pod 
przymusem” tylko w dobrowolnej zespołowej zabawie58.

W odczycie wygłoszonym we Lwowie Henryk Jordan przedstawił też 
problemy zdrowotne dziewcząt. Twierdził, że zaledwie 30% ich populacji cie-
szy się dobrym zdrowiem. Wzbudzało to niepokój ze względu na ich przyszłą 
powinność, związaną z wydaniem na świat potomstwa. Dlatego apelował, aby 
dziewczęta dobrze się odżywiały i często gimnastykowały59.

Odczyt swój zakończył słowami: „Starajmy się być bogatymi – to potrzeb-
ne, starajmy się być mądrymi – to jeszcze ważniejsze, ale przede wszystkim 
myślmy o tym, byśmy fizycznie byli dzielniejsi, byśmy nie ginęli, by nas było 
coraz więcej, a nie mniej!”60.

Oprócz strony fizycznej Jordan dbał również o rozwój intelektualny 
każdego z uczestników zajęć. Szczególną uwagę zwracał na pogłębienie 
wychowania przez naukę historii Polski. Lekcje odbywały się u stóp pomni-
ków bohaterów narodowych na terenie Parku, w miejscach stanowiących 
miejsca historycznej pamięci, tj. na Wawelu i Kopcu Kościuszki61.
56  J. Szerłomski, Idee Jordanowskie, s. 253; W. Drab, Odkrywcze, op. cit., s. 99–100;  

R. Wroczyński, Henryk Jordan, op. cit., s. 21. 
57  H. Jordan, O zabawach, op. cit., s. 42. 
58  Ibidem, s. 14. 
59  Ibidem, s. 16–17.
60  Ibidem, s. 20.
61  H. Smarzyński, Henryk Jordan, op. cit., s. 218; W. Bujak, Życiorys Henryka Jordana, Odbitka 
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Nowatorskim pomysłem Jordana było wprowadzenie kształcenia 
politechnicznego. W dwugodzinnych zajęciach prowadzonych trzy razy  
w tygodniu brali udział uczniowie szkół średnich. Zakres prac obejmował 
wykonywanie podpórek do kwiatów, wieszaków na ubrania oraz nabycie 
wprawy w posługiwaniu się piłą do drewna i w pracach ślusarskich. Prowa-
dzono również warsztaty o charakterze ogrodniczym, młodzież zajmowała 
się sadzeniem kwiatów, warzyw i drzewek62.

Udział w zajęciach warsztatowych oparty był na dobrowolnym udziale 
uczniów i bezinteresowności nauczycieli. Dzięki warsztatom uczniowie 
mogli rozwijać umiejętności w posługiwaniu się prostymi narzędziami. 
Wzbudzano w nich również zainteresowanie różnymi zawodami w celu 
obrania właściwej drogi życiowej63.

Organizacja warsztatów i ogródków umożliwiała wartościowe spędza-
nie wolnego czasu pod okiem wykwalifikowanych wychowawców. Było to 
szczególnie ważne dla młodzieży pozbawionej należytej opieki w domu.  
W swoich poczynaniach Henryk Jordan zawsze miał na uwadze oddziały-
wanie na moralność swoich podopiecznych. Przejawiało się to w wyrabianiu 
w wychowankach nawyku obowiązkowości, silnej woli i dyscypliny. Do-
datkowym elementem kształcenia moralnego było wpajanie szacunku do 
pracy i poszanowania własności społecznej. Spośród wszystkich elementów 
składających się na rozwój indywidualny uczniów Jordan dbał o rozwijanie 
postawy estetycznej – rozbudzając w nich czynną i twórczą postawę wobec 
piękna64. Koniecznie należy dodać, że w Parku działały zespoły wokalne 
i muzyczne, które dbały o popularyzację pieśni patriotycznych, piosenek 
ludowych i regionalnych65.

W zajęciach prowadzonych w Parku, oprócz uczniów ze szkół, uczest-
niczyła także młodzież rzemieślnicza. Byli to młodzi ludzie, często zanie-
dbani wychowawczo, mieszkający nierzadko z dala od domu rodzinnego, 
pozbawieni rozrywek w dni wolne od pracy66. 

z „Krytyki lekarskiej”, 1907, s. 6; J. Żmudzki, Dr Henryk, op. cit., s. 346–347. 
62  H. Smarzyński, Henryk Jordan, op. cit., s. 220–221; J. Szerłomski, Idee Jordanowskie, op. cit., 

s. 254.
63  J. Skopowski, Zasługi Henryka, op. cit., s. 163; H. Smarzyński, Henryk Jordan, op. cit.,  

s. 219–221.
64  H. Smarzyński, Henryk Jordan, op. cit., s. 219–222.
65  J. Szerłomski, Idee Jordanowskie, op. cit., s. 253.
66  M. J. Żmichrowska, Działalność pedagogiczna Henryka Jordana (1842–1907), [w:] 
Zeszyty pedagogiczno-medyczne, t. 18, red. M. J. Żmichrowska, Wałbrzych 2012, s. 11; 
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Praca z nimi była trudna. Starano się zaszczepić w nich elementarne 
zasady higieny osobistej, wyrobić nawyk starannego mycia się, a następnie 
realizowano program zajęć67. Chcąc je uatrakcyjnić, wprowadzono naukę 
śpiewu pod kierunkiem profesora Józefa Sierosławskiego. Aby nie dopuścić 
do przerwy w pracy pedagogicznej, w okresie zimowym organizowano 
regularną naukę śpiewu chóralnego na cztery głosy, dla starszej młodzieży 
Jordan utworzył chór „Harmonia” i orkiestrę68. Integracji służył założony 
przez Jordana Polski Związek Uczniów Rękodzielniczych i Robotniczych69. 

Aby zimą zachęcić jak najwięcej młodzieży rzemieślniczej do uczestnic-
twa w zajęciach, Henryk Jordan z własnych funduszy organizował śniadania 
i podwieczorki, a najpilniejszym uczestnikom wręczał książeczki oszczędno-
ściowe z pierwszą wpłatą70. Liczba młodzieży rzemieślniczej uczęszczającej 
do Parku na ćwiczenia, gry i zabawy znacznie wzrosła w 1891 roku, co 
spowodowane było w dużym stopniu możliwością zakupu mundurków 
po niskich cenach. Dzięki temu utworzono dwa zdyscyplinowane i umun-
durowane zastępy, a po roku można było utworzyć 3 oddziały złożone  
z czeladników i starszych chłopców oraz cztery oddziały, do których nale-
żeli dopiero przyjęci chłopcy. To właśnie do ich programu z czasem Jordan 
wprowadził ćwiczenia wojskowe, które były wielką atrakcją i przyczyniły 
się do dalszego podniesienia frekwencji w Parku71.

Korzystną formą oddziaływania wychowawczego na tę grupę młodzieży 
były wycieczki. Do niezapomnianych należała wyprawa do wąwozu w Mni-
kowie, ale najgłębsze przeżycia pozostawił wśród młodzieży rzemieślniczej 
czynny udział w festynie kościuszkowskim, w którym chłopcy występowali 
w roli kosynierów w inscenizowanej bitwie racławickiej72.

W Parku Jordana wprowadzono przysposobienie wojskowe pozostałej 
młodzieży, która początkowo uważała to za bardzo atrakcyjną zabawę. 
Nie było to zajęcie obowiązkowe, jednak z czasem ćwiczenia wzbudziły 
W. Drab, Odkrywcze spojrzenie, s. 101.
67  H. Jordan, Miejski Park, op. cit., s. 53; J. Żmudzki, Dr Henryk, op. cit., s. 345. 
68  M. J. Żmichrowska, Działalność, op. cit., s. 11; B. Łuczyńska, Fenomen, op. cit., s. 42; 

J. Żmudzki, Dr Henryk, op. cit., s. 345. 
69  S. Ciechanowski, Henryk Jordan, op. cit., s. 2; M. J. Żmichrowska, Działalność, s. 11. 
70  H. Jordan, Odezwa o zużytą odzież dla biednych dzieci i uczęszczających do szkół ludowych, 

Drukarnia „Czasu” w Krakowie 1893; M. J. Żmichrowska, Działalność, op. cit., s. 11. 
71  J. Żmudzki, Dr Henryk, op. cit., s. 345; B. Łuczyńska, Fenomen, op. cit., s. 43; H. Jordan, 

Miejski Park, op. cit., s. 55; H. Smarzyński, Henryk Jordan, op. cit., s. 196–197.
72  H. Jordan, Miejski Park, op. cit., s. 58.
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duże zainteresowanie73. Zajęcia odbywały się w sobotę, udział mogli brać 
wyłącznie Ci, którzy w czasie całego tygodnia wykazali się wzorową fre-
kwencją i zdyscyplinowaniem. Uczestnicy zajęć wojskowych występowali  
w mundurkach i używali drewnianych karabinów. Z czasem starsza młodzież 
odbywała prawdziwe ćwiczenia wojskowe. Każdy uczestnik po zgłoszeniu 
się do oddziału otrzymywał karabin, uczył się obchodzenia z bronią i brał 
odpowiedzialność za jej stan74.

Konkludując, warto jeszcze wspomnieć o przygotowaniu wykwalifi-
kowanej kadry do prowadzenia zajęć. Aby mieć kontynuatorów, Jordan 
podjął starania o kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego na poziomie 
akademickim. Rozpoczął od zorganizowania kursów dla przewodników – 
organizatorów gier i zabaw w Parku. Kursy były systematycznie doskonalone, 
a program modyfikowany. Absolwenci kursów byli zatrudniani nie tylko  
w Parku, ale też w szkołach ludowych75.

Dzięki silnemu wsparciu uzyskanemu od profesorów Wydziału Lekar-
skiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowanym w społeczną działalność 
w obszarze wychowania fizycznego, odbyła się w 1893 roku narada naukowa 
poświęcona organizacji kursów wychowania fizycznego. W 1894 roku Rada 
Szkolna Krajowa wyraziła zgodę na zorganizowanie przy Uniwersytecie Ja-
giellońskim dwuletnich Kursów Naukowych dla Kandydatów na Nauczycieli 
Gimnastyki w Szkołach Średnich i Seminariach Nauczycielskich76. Uruchomie-
nie pierwszych dwuletnich Kursów Naukowych dla nauczycieli wychowania 
fizycznego miało miejsce w 1895 roku. Stały się one pierwowzorem późniejszych 
akademickich studiów Wychowania Fizycznego. Uczestnikami byli początkowo 
studenci Wydziału Lekarskiego i Filozoficznego, z czasem zaczęto przyjmować 
wychowanków seminariów nauczycielskich77. W programie były wykłady  

73  Ibidem, op. cit., s. 50.
74  H. Smarzyński, Henryk Jordan, op. cit., s. 193; B. Łuczyńska, Fenomen, op. cit., s. 45;  

J. Żmudzki, Dr Henryk, op. cit., s. 345.
75  R. Wroczyński, Henryk Jordan, op. cit., s. 27; M. J. Żmichrowska, Działalność, op. cit., 

s. 12; R. Wroczyński, Henryk Jordan, op. cit., s. 24; B. Łuczyńska, Fenomen, op. cit.,  
s. 54; M. Pąchalska, Rozwój ośrodków wychowania pozaszkolnego w Polsce Ludowej - jako 
historyczny ciąg tradycji H. Jordana, [w:] Zdrowie, op. cit., s. 165. 

76  K. Toporowicz, Henryk Jordan i jego rola w rozwoju kształcenia nauczycieli wychowania 
fizycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, [w:] Zdrowie, op. cit., s. 231-232; W. Makuła, 
Działalność Henryka Jordana wśród młodzieży Krakowa w wypowiedziach osób jemu 
współczesnych i potomnych, [w:] Jordanowskie, op. cit., s. 38; H. Smarzyński, Henryk Jordan, 
op. cit., s. 199–200; B. Łuczyńska, Fenomen, op. cit., s. 55. 

77  W. Makuła, Działalność, op. cit., s. 38; M. Demel, Jordan Henryk, op. cit., s. 82;  
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i ćwiczenia, w tym: praktyczne zajęcia z gimnastyki (ćwiczenia na przyrządach, 
wolna gimnastyka oraz metodyka gier i zabaw), metodyka gimnastyki i historia. 
Plan kursów obejmował również anatomię i fizjologię człowieka oraz dietetykę 
i higienę78.

Słuchacze Kursów Naukowych, będący absolwentami medycyny, byli 
kierowani do szkół i seminariów nauczycielskich na etaty nauczycieli, by w ten 
sposób nieformalnie pełnić obowiązki lekarzy szkolnych79.

Duże zainteresowanie Kursami Naukowymi organizowanymi przy Uni-
wersytecie Jagiellońskim nastąpiło w 1913 roku, już po śmierci Jordana. Wtedy 
utworzono Studium Wychowania Fizycznego, co nadało wychowaniu fizycz-
nemu rangę przedmiotu uniwersyteckiego80.

Kontynuatorami idei Jordana byli jego uczniowie, wśród nich współpra-
cownik i wybitny teoretyk wychowania fizycznego Eugeniusz Piasecki, który 
w jednej ze swych prac tak przedstawił Jordana: „Jordan – to wielki rozdział  
w dziejach wychowania fizycznego w Polsce. Nie ma większego ani mniejszego roz-
gałęzienia tego ruchu, który by nie zawdzięczał jemu bodźca do swego rozwoju”81.

***

Henryk Jordan był twórcą nowoczesnego wychowania w Polsce, a jego idea 
nadal jest aktualna. Analizując jego poglądy na temat wychowania fizycznego  
i dbania o zdrowie, możemy z dumą stwierdzić, że stworzył jeden z najlepszych 
programów autorskich82. Pomimo iż koncepcja doktora Jordana uległa prze-
kształceniom, wciąż odgrywa ważną rolę.

Jego twórcza praca zawodowa i społeczna, a szczególnie realizowana  
w praktyce koncepcja wychowania młodzieży, przerosła wszystkie modele  
i próby organizacji czasu wolnego podejmowane w XX wieku83. Ponadczasowość 
jordanowskiego przesłania realizowanego w Parku jest równoległa współczesnej 
dydaktyce związanej z teorią wielostronnego kształcenia.

B. Łuczyńska, Koło Krakowskie TNSW na tle prac Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich 
i Wyższych 1884-1939, Kraków 1991, s. 46. 
78  K. Toporowicz, Henryk Jordan, op. cit., s. 233; H. Smarzyński, Henryk Jordan, op. cit., 

s. 199–201. 
79  M. Demel, Jordan, op. cit., s. 82. 
80  B. Łuczyńska, Fenomen, op. cit., s. 55. 
81  K. Toporowicz, Henryk Jordan, op. cit., s. 235.
82  S. Kowalski, Znaczenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w wyrównywaniu szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży-przesłaniem jordanowskim, [w:] Jordanowskie, op. cit., s. 65.
83  M. Bukowiec, Spuścizna Henryka, op. cit., s. 9.
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Troska Henryka Jordana o prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny i spo-
łeczny oraz idea usportowienia młodego pokolenia znalazła odzwierciedlenie  
w powołaniu w 1928 roku Towarzystwa Ogrodów Jordanowskich, które miały 
za zadanie propagowanie zasad działalności tego typu placówek, tworzenie 
nowych ogródków oraz popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej84.

Sprawiło to, że ogródki jordanowskie pełniły i nadal pełnią ważną funk-
cję wychowawczą. Należy pamiętać, że wartość aktywnego spędzania czasu 
wolnego jest wyznaczana wieloma czynnikami, nie tylko natury rodzinnej, ale 
też ekonomicznej, o czym wiedział doskonale Henryk Jordan, który próbował 
stworzyć realne warunki aktywnego spędzania czasu wolnego bez względu na 
zaangażowanie rodziców w proces wychowania.

Rola aktywności ruchowej jest niezwykle ważna. Inicjatywa popula-
ryzacji kondycji fizycznej obecnej w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz 
ruchu na świeżym powietrzu należy do najbardziej skutecznych metod 
zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, takim jak: otyłość, choroby serca, 
nerwice i urazy oraz deprawacji społecznej85. Aktywny tryb życia przyczynia 
się do wewnętrznej równowagi organizmu i utrzymuje dobry stan zdrowia. 
Henryk Jordan miał świadomość potrzeby rozwoju fizycznego dzieci mło-
dzieży, dlatego stworzył ideę na miarę potrzeb społeczeństwa86.

dr hab. Anna Szylar jest nauczycielem konsultantem 
w Podkarpackim Centum Edukacji Nauczycieli oraz 
pracownikiem naukowo-dydaktycznym  
w PWSZ w Tarnobrzegu

84  T. Łączek, Wartość aktywności ruchowej dzieci i młodzieży w koncepcji Henryka Jordana [w:] 
Jordanowskie, op. cit., s. 73.

85  S. Toczek-Werner, Podstawy rekreacji i turystyki, Wrocław 2007, s. 19.
86  T. Łączek, Wartość aktywności, op. cit., s. 75–76. 
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Najlepiej jest przekonać do 
rekreacyjnej aktywności fizycznej 
własnym przykładem
Wywiad z Prodziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego 
UR prof. Wojciechem J. Cynarskim, 

Panie Profesorze, mamy coraz więcej 
stadionów, orlików, maratonów, tras 
rowerowych, bo ja wiem – pływalni, a fa-
chowcy ciągle narzekają, że młodzież jest 
coraz bardziej cherlawa, słaba i niechętna 
jakiejkolwiek aktywności ruchowej. O co 
właściwie chodzi?

Otóż, Panie Redaktorze, u progu 
XXI wieku wystąpił nowy czyn-

nik, jakim jest wielka popularność 
nowych mediów elektronicznych, 
możliwości kontaktu ze światem 
przez Internet, moda na gry kom-
puterowe etc. Ekran laptopa lub 
tabletu zapewnia mnóstwo emocji, 
bez konieczności podejmowania 
własnego wysiłku fizycznego lub 
intelektualnego. Toteż zwłaszcza rolą 
rodziców jest przekonać swoje dzieci 
do podejmowania aktywności fizycz-
nej; chociażby po to, aby uniknąć 
uzależnienia dziecka od komputera 
i Internetu. Ponadto, oczywiście, 
dla jego odpowiedniego rozwoju 
fizycznego i emocjonalnego, czyli – 
generalnie – dla zdrowia.

Zauważamy, że wśród wielu gimnazja-
listów i licealistów, a raczej gimnazjali-
stek i licealistek, zajęcia z wychowania 
fizycznego nie cieszą się zbyt wielką 
popularnością. A przecież po lekcjach te 
same osoby lubią jeździć na rowerach, 
ubrać rolki, pójść na basen itp. Skąd ta 

z warsztatu badawczego · innowacje
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sprzeczność? Czy szkoła potrafi należycie 
zadbać o fizyczny rozwój dzieci i młodzie-
ży? Dlaczego nie jest za bardzo pod tym 
względem atrakcyjna?

W tym przypadku najwięcej zale-
ży od pomysłowości i zaangażowania 
nauczycieli wychowania fizycznego. 
Mamy w Polsce znakomicie opraco-
waną teorię wychowania fizycznego, 
która zaleca m.in. indywidualizację 
zajęć wychowania fizycznego, ich 
intelektualizację i akcent na pro-
spekcję. To znaczy, iż trzeba prze-
konać ucznia do pewnych wartości 
kultury fizycznej, do stałej troski  
o własną psychofizyczną sprawność 
i konieczności całożyciowej dbałości 
o swe zdrowie. Należy unikać sche-
matyzmu; warto urozmaicać zajęcia, 
uczyć różnych form ruchu, uzgad-
niać program z uczniami. Błędem 
jest identyfikowanie wychowania 
fizycznego ze sportem, gdyż cele 
sportu są zupełnie inne.

Według opinii zespołu ekspertów, powoła-
nego w Anglii przez Health Education Au-
thority, należy zachęcać dzieci i młodzież 
do co najmniej umiarkowanego wysiłku 
fizycznego. Pytanie tylko - jak to robić? 

Rzeczywiście, moje pokolenie na 
każdej wolnej lekcji grało w piłkę. 
Natomiast dzisiejsza młodzież nie 
rozstaje się z telefonami, smartfo-
nami itp. Najlepiej jest przekonać 

dzieci do rekreacyjnej aktywności 
fizycznej własnym przykładem (rola 
mamy i taty), natomiast nauczyciel 
i wychowawca szkolny powinien 
próbować zainteresować młodzież 
sportami całego życia. Niedawno na 
konferencji European Association 
for Sociology of Sport w Dublinie 
poprowadziłem sesję na temat „Li-
festyle sports”. Ten aktywny styl 
życia można połączyć z uprawianiem 
sportu rowerowego, tradycyjnie ro-
zumianych sztuk walki, aktywnych 
form turystyki, tańca i temu podob-
nych form kultury fizycznej.

Panie Profesorze, czy da się sformułować 
na tyle skuteczne recepty, by aktywność 
fizyczna stała się naturalnym i codziennym 
sposobem spędzania przez młodych ludzi 
wolnego czasu? Co trzeba zmienić w naszej 
mentalności: rodziców i nauczycieli? 

Nie ma tu prostej recepty. Można 
młodemu człowiekowi coś pokazać, 
podpowiedzieć, spróbować zain-
teresować, przekonać. Potem będą 
to już jego wybory, uzależnione od 
temperamentu, zainteresowań, mody 
etc. Pocieszający jest fakt, że styl życia 
aktywny, sportowy, z przestrzeganiem 
zdrowej diety, staje się modny. Ludzie 
ćwiczą coś dla zgrabnej sylwetki, 
dla zdrowia, dla przyjemności… 
W niektórych firmach jest to już 
wręcz konieczność; kto nie wykaże 
się regularną aktywnością rekreacyj-
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no-sportową, nie dostanie pracy  
i wyższego stanowiska. Społeczeństwo 
potrzebuje ludzi zdrowych i silnych, 
dynamicznych i kreatywnych, i takie 
jest oczekiwanie wobec osób wchodzą-
cych w samodzielne życie.

Starzejemy się jako społeczeństwo… 
Wiemy, że młodość jest czasem nabywania 
nie tylko dobrych nawyków dotyczących 
zdrowia, ale również buduje rezerwy 
pomagające organizmowi przystosować 
się do zmian związanych ze starością. 
Dla młodych starość jest opowieścią  
o żelaznym wilku… Jak zrobić, by nią być 
przestała?

Najlepiej mieć jakąś pasję, która 
spowoduje, że będziemy poświęcać 
przez całe życie co najmniej kilka 
godzin tygodniowo związanej z tym 
aktywności fizycznej. Dla mnie od 
prawie 40 lat jest to studiowanie ja-
pońskich sztuk walki. Równie dobrze 
może to być bieganie, jazda na rowe-
rze lub jazda konna, pływanie, gry 
zespołowe itd. Nie należy przesadzać 
z obciążeniami – wyczyn nie wycho-
dzi na zdrowie. I bardzo ważna jest 
regularność. W ten sposób możemy 
zachować wysoką sprawność nawet  
w wieku bardzo zaawansowanym.

rozmawiał
Mariusz Kalandyk

Wywiad
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Elżbieta Kuna, Justyna Ziętek

Siecioholizm jako zagrożenie  
dla aktywności ruchowej dzieci 
i młodzieży

Rola aktywności ruchowej w życiu młodego człowieka

Aktywność ruchowa stanowi kluczowy i integralny element zdrowego 
stylu życia, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Jest niezbędna dla 
prawidłowego rozwoju oraz zachowania zdrowia fizycznego, psychicznego  
i społecznego1. Znaczenie rekreacji ruchowej i sportu jest wszechstronne. Ich 
uprawianie przede wszystkim korzystnie wpływa na układy organizmu: mię-
śniowy, krwionośny, sercowo-naczyniowy, oddechowy oraz przyczynia się do 
wzrostu odporności. Ponadto wspomaga rozwój innych cech o charakterze 
psychospołecznym. Uczy systematyczności, kształci określone umiejętności  
i nawyki, ułatwia pokonywanie trudności i niebezpieczeństw, pomaga w zdo-
bywaniu sukcesów, kształtowaniu wytrzymałości, hartu, odwagi, silnej woli  
i wielu innych pozytywnych cech charakteru2. Podejmowana systematycznie, 
dostosowana do indywidualnych potrzeb osobniczych aktywność ruchowa 
wpływa stymulująco na rozwój i dojrzewanie dzieci i młodzieży, a także na 
zachowanie zdrowia i kondycji fizycznej w wieku dorosłym3. 

Warto podkreślić, że aktywność ruchowa ma szczególne znaczenie w okresie 
rozwoju organizmu człowieka. Zwłaszcza okres dojrzewania jest krytycznym 
momentem, w którym aktywność fizyczna i udział w różnego rodzaju zorga-
1  Por.: A. Knapik, R. Plinta, E. Saulicz, E. Kuszewski, Znaczenie aktywności ruchowej  

w profilaktyce zdrowotnej, „Zdrowie Publiczne” 2004, t. 114, nr 3, s. 331–337. 
2  E. Dybińska, N. Stasik, Zainteresowania aktywnością ruchową w wolnym czasie dzieci  

i młodzieży w wieku od 12–18 lat z regionu Małopolski w odniesieniu do uwarunkowań 
osobniczych i społeczno-środowiskowych [w:] Zdrowie i dobrostan. Dobrostan, umysł i uroda,  
B. Zboina (red.), Lublin 2013, s. 29–30. 

3 J. Świderska-Kopacz, J.T. Marcinkowski, K. Jankowska, Zachowania zdrowotne młodzieży 
gimnazjalnej i ich wybrane uwarunkowania. Cz. V.  Aktywność fizyczna, „Problemy Higieny  
i Epidemiologii” 2008, t. 89, nr 2, s. 246.
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nizowanych formach ruchowych są bardzo ważne. W tym czasie następuje 
bowiem szybki przyrost rozmiarów ciała, co w konsekwencji może prowadzić do 
nabycia wad postawy rzutujących na funkcjonowanie organizmu w późniejszym 
życiu. Okres dojrzewania jest również etapem szybkiego rozwoju psychicznego 
człowieka, co predysponuje go do nabywania wielu ryzykownych zachowań 
zdrowotnych4. To czas, w którym wyrobione i wykształcone nawyki oraz za-
chowania będą kontynuowane w życiu dorosłym5, dlatego też tak ważne jest 
uprawianie aktywności ruchowej, której optymalny poziom stymuluje rozwój 
fizyczny oraz psychiczny6. 

Według standardów Światowej Organizacji Zdrowia7 każdy młody człowiek 
powinien uprawiać co najmniej 60 minut aktywności fizycznej o przynajmniej 
umiarkowanej intensywności przez większość dni w tygodniu. Tymczasem 
eksperci oceniają, że tylko jedna trzecia młodzieży w wieku dojrzewania podej-
muje wysiłek ruchowy, gwarantujący prawidłowy rozwój fizyczny, psychiczny  
i emocjonalny8. Wielu autorów zajmujących się problemem aktywności fizycz-
nej i wypoczynku dzieci i młodzieży zwraca uwagę na nasilające się zjawisko 
preferowania odpoczynku biernego9. W obecnych czasach podstawową kon-
kurencją dla aktywności ruchowej stają się zachowania sedenteryjne, związane  
z unieruchomieniem ciała znajdującego się w pozycji siedzącej10. Do najpopular-
niejszych tego typu aktywności zalicza się korzystanie z komputera i Internetu, 
odgrywających bardzo ważną rolę w dobie rozwoju cywilizacji. W ostatnich 
latach nastąpił ich wielki rozkwit, który niesie ogromną szansę dla wielu dziedzin 
naukowych, ale przynosi również liczne zagrożenia w komunikacji, relacjach 
społecznych, sposobie spędzania czasu wolnego i życia młodych ludzi11. Warto 
zwrócić uwagę na problem nadużywania i uzależnienia od nowoczesnych tech-

4  Por.: A. Wojtyła, P. Biliński, I. Bojar, K. Wojtyła, Aktywność fizyczna młodzieży gimnazjalnej 
w Polsce, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2011, t. 92, nr 2, s. 340.

5  D. Ponczek, I. Olszowy, Ocena stylu życia młodzieży i świadomości jego wpływu na zdrowie, 
„Hygeia Public Health” 2012, t. 47, nr 2, s. 180. 

6  Por.: J. Bielski, Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego, Kraków 2005, s. 46–58. 
7  Por.: World Health Organization, Global recommendations on physical activity for health, 

Geneva 2010, s. 20. 
8  A. Wojtyła, P. Biliński, I. Bojar, K. Wojtyła, op. cit., s. 340.
9  A. Ćwirlej, K. Walicka-Cupryś, H. Gregorowicz-Cieślik, Aktywność ruchowa dzieci 10-letnich 

w czasie wolnym, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2005, nr 3, s. 265.
10  Por.: B. Woynarowska, Aktywność fizyczna i zajęcia sedenteryjne w czasie wolnym, [w:] Zdrowie 

subiektywne, zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
w Polsce. Raport z badań, A. Oblacińska, B. Woynarowska (red.), Warszawa 2006, s. 51–56.

11  Por.: B. Sowińska, Miejsce Internetu w życiu młodzieży ponadgimnazjalnej, [w:] Internet  
a relacje międzyludzkie, E. Laskowska, M. Kuciński (red.), Bydgoszcz 2010, s. 169–200. 
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nologii, a zwłaszcza siecioholizmu, którego skutkiem jest zmiana aktywności 
fizycznej i współwystępujące problemy zdrowotne. Szczególną podatność na 
uzależnienie wykazują dzieci i młodzież, których organizm, osobowość, system 
wartości znajdują się w fazie intensywnego rozwoju.

Definiowanie zjawiska siecioholizmu

Problematyka związana z nadmiernym używaniem Internetu jest opisywana 
przez wiele pojęć, które są stosowane zamiennie: uzależnienie od Internetu, 
patologiczne korzystanie z Internetu, internetoholizm, siecioholizm, siecio-
zależność. Różni badacze podkreślają inne aspekty tego zjawiska. Goldberg, 
definiując uzależnienie od Internetu, zwraca uwagę na dysfunkcyjny sposób 
korzystania z medium, który prowadzi do licznych zaburzeń zachowania12.  
Z kolei Szmajdziński twierdzi, że Syndrom Uzależnienia od Internetu to rodzaj 
psychicznego uzależnienia, które jest związane z osiągnięciami współczesnej 
cywilizacji, i na temat którego wiedza jest ograniczona z uwagi na swoiste no-
vum zjawiska13. Odmienny aspekt w definiowaniu siecioholizmu podkreśliła 
Kimberly Young z University of Pittsburgh w Bradford, która w 1996 roku 
zapoczątkowała badania nad uzależnieniem od Internetu. W ujęciu autorki 
omawiane zjawisko jest traktowane jako zaburzenie kontroli nawyków, które 
nie powoduje intoksykacji, ale działa niekorzystnie na wszystkie sfery funkcjo-
nowania człowieka14. Bez względu jednak na stosowane nazewnictwo, pojęcia te 
są podobnie definiowane i oznaczają niezdolność jednostki do kontrolowania 
sposobu i czasu spędzanego na korzystaniu z Internetu, co doprowadza do 
zaburzeń funkcjonowania w wielu sferach jej życia15. 

Autorki artykułu w swoich rozważaniach proponują definicję, która  
w omawiany problem ujmuje stosunkowo szeroko. Siecioholizm to zjawisko po-
legające na niewłaściwym użytkowaniu komputera i Internetu, a to negatywnie 

12  Por.: A. Jakubik, Zespół Uzależnienia od Internetu, „Studia Psychologica” 2002, nr 3,  
s. 133–135. 

13  Por.: B. Szmajdzinski, Następne badania. IAD [online], [w:] Portal psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego [dostęp: 1 VII 2010]. Dostępny w Internecie: http://www.psych.uw.edu.
pl/~bartsz/iad/bibliografia.html

14  Por.: Sz. Juza, T. Kloc, Uwikłani w  sieci. Wzorce aktywności internetowej w  kontekście 
uzależnienia od Internetu i  nieprzystosowania społecznego dzieci i  młodzieży, „Innowacje 
psychologiczne” 2012, nr 1, s. 9–27.

15  Por.: N. A. Shapira, M. C. Lessig, T. D. Goldsmith, S. T. Szabo, M. Lazoritz, M. S. Gold,  
D. J. Stein, Problematic Internet Use: Proposed Classification and Diagnostic Criteria, 
„Depression & Anxiety” 2003, t. 17, nr 4, s. 207–216.
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wpływa na rozwój fizyczny, emocjonalny, poznawczy, społeczny i prowadzi do 
psychicznego uzależnienia człowieka. Siecioholizm stanowi formę ucieczki przed 
codziennymi problemami, charakteryzuje się kompulsywną potrzebą używania 
komputera i Internetu, brakiem możliwości kontrolowania czasu poświęcanego 
na tę aktywność oraz wynikającym z tego zaniedbywaniem obowiązków.

Fazy rozwoju uzależnienia

Mówiąc o uzależnieniu od Internetu, warto zauważyć, że jest to proces, 
który rozwija się stopniowo, można wyróżnić w nim cztery fazy. Pierwszą 
nazywamy wstępną. Charakteryzuje się ona okazjonalnym, nieregularnym 
korzystaniem z komputera i Internetu. Osoba znajdująca się w tej fazie jest 
zafascynowana możliwościami Internetu i korzysta z niego w konkretnych 
celach, takich jak pozyskanie informacji, odebranie poczty, czy opracowanie 
konkretnego materiału. W tej fazie czas spędzony przy komputerze nie zaburza 
rytmu życia16. Drugi etap to faza ostrzegawcza, która wiąże się z utratą kontroli 
nad korzystaniem z Internetu. Osoba poświęca coraz więcej czasu na aktywność 
internetową, ale jeszcze nie zauważa przykrych konsekwencji. W literaturze 
problem nadużywania Internetu jest opisywany jako dysfunkcjonalny wzorzec 
elementów poznawczych i zachowań związanych z używaniem Internetu, które-
go rezultatem jest utrata kontroli nad zachowaniem oraz znaczące pogorszenie 
w społecznym, zawodowym lub innym istotnym obszarze funkcjonowania 
podmiotu17. Faza krytyczna charakteryzuje się silną chęcią spędzania czasu  
w Internecie i poświęcaniu tej aktywności coraz większej liczby godzin. Osoba 
ucieka od problemów, od codzienności w świat wirtualny. Pojawiają się trud-
ności w relacjach z bliskimi, jak również w życiu emocjonalnym. Człowiek 
uświadamia sobie, że traci panowanie nad czasem spędzanym w Internecie  
i podejmuje pierwsze próby ograniczania korzystania z komputera, które kończą 
się niepowodzeniem. Z czasem osoba izoluje się od bliskich, nawiązuje kontakty 
głównie za pośrednictwem Internetu. Zaniedbuje naukę i obowiązki domowe. 
Nie dba o swoje zdrowie i wygląd zewnętrzny. Ostatni etap to faza chroniczna, 
w której charakterystyczne jest życie tym, co dzieje się w świecie wirtualnym. 
Dochodzi do odczuwania silnych konsekwencji wynikających z uzależnienia, 
16  Por.: J. Gajda, Uzależnienie od Internetu w świetle dotychczasowych badań [online], [w:] Portal 

Psychologia.net.pl [dostęp: 28 V 2015]. Dostępny w Internecie: http://www.psychologia.
net.pl/artykul.php?level=561.

17  K. Kaliszewska, Nadmierne używanie Internetu. Charakterystyka psychologiczna, Poznań 2007, 
s. 44.
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jak również do rozpadu więzi emocjonalnych, degradacji społecznej czy cho-
rób somatycznych. Przeżywane emocje to poczucie osamotnienia i wynikające  
z zaniedbywania obowiązków wyrzuty sumienia. Osoba uzależniona coraz 
częściej korzysta ze świata wirtualnego, aby zredukować nieprzyjemne emocje 
i zapomnieć o problemach. Jest to etap, w którym negatywne konsekwencje 
są tak odczuwalne, że zdarza się, iż osoba uzależniona na skutek przykrych 
okoliczności zewnętrznych – odejście bliskich, utrata pracy, długi, choroba – 
sama zaczyna szukać pomocy lub godzi się na nią18.

Bez względu na fazę rozwoju uzależnienia, w której znajduje się młody czło-
wiek, warto zwrócić uwagę, że sytuacja nadmiernego korzystania z komputera 
i Internetu może prowadzić do pojawienia się licznych konsekwencji zagraża-
jących prawidłowemu rozwojowi – zarówno psychicznemu, jak i fizycznemu. 

Psychologiczne skutki siecioholizmu

Do jednych z poważniejszych psychologicznych skutków uzależnienia od 
Internetu należy zaliczyć zachwianie komunikacji, zarówno w sferze niewer-
balnej, jak i werbalnej. Skutkiem nadmiernego użytkowania nowoczesnych 
technologii może być fobia społeczna, która wyraża się nie tylko unikaniem 
bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi, ale również istotnie obniżonym 
nastrojem. Osoby szkodliwie używające Internetu często dokonują reorgani-
zacji struktury potrzeb – z czasem ważne staje się dla nich tylko korzystanie z 
komputera i Internetu. Kosztem nauki, obowiązków czy innych przyjemności 
i rozrywek poświęcają oni każdą wolną chwilę na aktywność internetową. 
Zanikają wcześniejsze plany, marzenia i aspiracje. To, co kiedyś było bodźcem 
motywacyjnym, może zostać przewartościowane i zepchnięte na dalszy plan. 
Często u osób uzależnionych pojawia się syndrom amotywacyjny, przejawia-
jący się brakiem chęci do podejmowania działań celowych. Osoba uzależniona 
od Internetu spędza wolny czas na różnych aktywnościach online. Korzysta  
z czatów, portali społecznościowych, przegląda różne strony internetowe i gra 
w gry. Zapomina o swoich obowiązkach, czy innych przyjemnościach. Przestaje 
kontrolować swój czas. Zubożone zostają struktury poznawcze, a podstawowe 
potrzeby zostają ograniczone do monitora komputerowego. Sytuacja, w której 
młody człowiek spotyka się z ograniczeniami ze strony rodziców lub całkowitym 
brakiem możliwości korzystania z Internetu rzutuje na jego interakcje społeczne. 
Osoba staje się drażliwa, podenerwowana, agresywna. Pojawiają się u niej nie 
18  Por.: J. Gajda, op. cit.
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tylko trudności w identyfikowaniu, ale i wyrażaniu własnych emocji. Wszelkie 
działania osoby uzależnionej skupiają się na podejmowaniu czynności mających 
na celu ponowne skorzystanie z komputera. 

Warto wspomnieć, że nieumiejętne korzystanie z Internetu może dopro-
wadzić zarówno do zahamowania rozwoju wyobraźni młodego człowieka, jak 
również do zmian emocjonalnych. Dzieci, które zbyt często przesiadują przed 
ekranem komputera, czy telewizora często nie potrafią wyjść poza sferę języka 
obrazów oraz powiązać doświadczeń internetowych z realnym życiem. Ponadto 
treści przekazywane przez Internet i gry komputerowe mają ogromny wpływ 
na rozwój emocjonalny dziecka19. Autorzy badań przeprowadzonych w Stanach 
Zjednoczonych stwierdzili, że gry komputerowe wystarczają dzieciom na rozła-
dowanie napięcia emocjonalnego i zastępują potrzebę ruchu. Badania pokazały, 
że dzieci były dużo spokojniejsze, kiedy spędzały czas przed komputerem niż 
wtedy, kiedy nie miały do niego dostępu, co powodowało w nich niepokój20. 
Ponadto nieumiejętne korzystanie z komputera i Internetu może prowadzić do 
trwałego wzrostu wrogości i agresji oraz do znieczulenia na przemoc w życiu 
społecznym. Badania pokazały, że dzieci, które nadmiernie korzystały z gier 
komputerowych, w życiu dorosłym ujawniają postawy agresywne, a ponadto 
można je scharakteryzować jako osoby zbyt pewne siebie i uchylające się od 
odpowiedzialności. Często występują u nich cechy osobowości narcystycznej, 
które wyrażają się przekonaniem o własnej doskonałości i wyjątkowości, co 
niekorzystnie wpływa na zawieranie relacji społecznych. 

Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu często doprowadza do 
rozregulowania cyklu okołodobowego. Ze względu na skutki społeczne jest to 
niebezpieczne zjawisko, ponieważ przez zmianę rytmu snu i aktywności młodzi 
ludzie zaniedbują nie tylko naukę, ale również kontakt z rówieśnikami i relacje 
rodzinne. Wielogodzinne siedzenie przy komputerze prowadzi do rozdrażnienia 
i spadku aktywności psychicznej, przez co ciężko jest im się skupić na lekcjach. 
Długotrwałe spędzanie czasu w Internecie dezorganizuje również układy ro-
dzinne i aktywność towarzyską. Osoba taka więcej czasu spędza na rozmowach 
z ludźmi z sieci niż z własną rodziną. Zaniedbuje wykonywanie codziennych 
obowiązków domowych oraz higienę osobistą, co później przyczynia się do 

19  Por.: M. Binczycka-Anholcer,  Patogenny wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie 
postaw agresywnych wśród dzieci i młodzieży, „Zdrowie Psychiczne” 1997, nr 1–2, s. 75–83.

20  D. Dale, C.B. Corbin, K.S. Dale, Restricting opportunities to be active during school time: 
Do children compensate by increasing physical activity levels after school? Cyt. za: A. Ćwirlej,  
K. Walicka-Cupryś, H. Gregorowicz-Cieślik, op. cit., s. 266.
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pogorszenia zdrowia fizycznego i psychicznego21. Ponadto zmianie ulega nie 
tylko czas snu i aktywności, ale następują również wahania stężenia hormonów 
we krwi, glukozy i innych substancji ważnych dla prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu, wskutek czego mogą pojawić się liczne dysfunkcje i choroby. 

Fizjologiczno-fizyczne skutki siecioholizmu

Zaburzenia fizjologiczno-fizyczne należą do najbardziej widocznych skut-
ków siecioholizmu i są widoczne zarówno w rozwoju, jak i aktywności młodych 
ludzi. Warto podkreślić, że w ostatnich latach obserwuje się znaczny spadek 
sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Coraz częściej konkurencyjnymi dla ak-
tywności ruchowej są zajęcia związane z bezruchem22. Niski poziom aktywności 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży często jest spowodowany systematycznym  
i nadmiernym korzystaniem z komputera i Internetu. Obserwacje te potwier-
dzają weryfikacje empiryczne licznych badaczy, m.in.: Woynarowska i wsp.23, 
Grzegorczyk i wsp.24, Świderska-Kopacz i wsp.25, Wojtyła i wsp.26, Ćwirlej  
i wsp.27, Ponczek i Olszowy28. 

Ponadto niepokojącym zjawiskiem zaobserwowanym w badaniach jest 
wyraźna dysproporcja między czasem poświęcanym przez dzieci i młodzież 
na zajęcia rekreacyjno-ruchowe i biernym spędzaniem czasu wolnego29. Duży 
odsetek dzieci i młodzieży uczestniczącej codziennie w zajęciach sedenteryjnych 
związanych z siedzącym trybem życia stanowi istotne zagrożenie dla prawidło-
wego rozwoju psychofizycznego młodego człowieka. Wielogodzinne korzystanie 
z komunikatorów, przeglądanie stron internetowych czy granie w gry sprawiają, 

21  Por.: A. Augustynek, Objawy uzależnień, uzależnienia do Internetu, Kraków 2001, s. 63–89.
22  Por.: J. Charzewska, B. Wajszczyk, E. Chabros, M. Rogalska-Niedźwiedź, Aktywność fizyczna 

w Polsce w różnych grupach według wieku i płci [w:] Otyłość, żywienie, aktywność fizyczna, 
zdrowie Polaków, M. Jarosz (red.), Warszawa 2006, s. 311–340.

23  Por.: B. Wojnarowska, J. Mazur, Zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce: wyniki 
badań HBSC 2002, ,,Zdrowie Publiczne’’ 2004, t. 114, nr 2, s. 159–167.

24  Por.: J. Grzegorczyk, E. Mazur, E. Domka, Ocena aktywności fizycznej gimnazjalistów dwóch 
wybranych szkół na Podkarpaciu, „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2008, 
nr 3, s. 226–234.

25  Por.: J. Świderska-Kopacz, J.T. Marcinkowski, K. Jankowska, op. cit., s. 246–250.
26  Por.: A. Wojtyła, P. Biliński, I. Bojar, K. Wojtyła, op. cit., s. 335–342.
27  Por.: A. Ćwirlej, K. Walicka-Cupryś, H. Gregorowicz-Cieślik, op. cit., s. 262–266.
28  Por.: D. Ponczek, I. Olszowy, op. cit., s. 174–182. 
29  E. Chabros, J. Charzewska, M. Rogalska-Niedźwiedź, B. Wajszczyk, Z. Chwojnowska,  

J. Fabiszewska, Mała aktywność fizyczna w wieku pokwitania sprzyja rozwojowi otyłości, 
„Problemy Higieny i Epidemiologii” 2008, t. 89, nr 1, s. 61.
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że młodzi ludzie odcinają się od rzeczywistości. Nadmierne spędzanie czasu  
w Internecie utrudnia nawiązywanie relacji rodzinnych i rówieśniczych, wywią-
zywanie się z codziennych obowiązków, ale przede wszystkim utrwala skłonność 
do biernego spędzania czasu. Istnieją także doniesienia, że wraz z wiekiem  
u dzieci i młodzieży narasta tendencja do zwiększania zachowań sedenteryjnych 
zwłaszcza przez dziewczęta w okresie pokwitania30. 

Spędzanie czasu wolnego na aktywnościach internetowych wiąże się z dłu-
gotrwałym unieruchomieniem młodego organizmu i wszystkimi negatywnymi 
skutkami braku ruchu z tym związanymi. Nasilająca się z wiekiem hipokinezja, 
czyli niedobór ruchu jest przyczyną regresu sprawności i wydolności fizycznej31. 
Bardzo niekorzystne jest przebywanie przy tym w zamkniętych pomieszczeniach, 
w zakurzonym i zjonizowanym powietrzu. Wielu autorów zwraca uwagę na 
to, że brak aktywności fizycznej w dzieciństwie wpływa na wzory zachowań  
w życiu dorosłym i zwiększa podatność na różne choroby, w tym zmysłów, ukła-
du ruchowego, sercowo-naczyniowego i może sprzyjać pojawieniu się otyłości32.

Najszerszą grupą dolegliwości, która dotyka już dzieci i młodzież, są 
choroby oczu powstające pod wpływem promieniowania emitowanego przez 
monitor. Zbyt długie wpatrywanie się w ekran monitora może powodować 
astenopię, czyli niedowidzenie spowodowane osłabieniem siły wzroku lub 
mięśni ocznych. Ponadto może dochodzić do przemijającej krótkowzroczności, 
zapalenia spojówek, pieczenia, podrażnienia i łzawienia oczu. W następstwie 
uzależnienia od Internetu mogą pojawiać się objawy przemęczenia oczu, do któ-
rych należą nagłe zaniki ostrości widzenia, rozmazywanie się obrazu, widzenie 
za mgłą oraz zmiany percepcji barw. Poważną konsekwencją wytężonej i zbyt 
długiej pracy przy monitorze jest zespół suchego oka, który może doprowadzić 
do stopniowej utraty wzroku33. Najnowsze badania pokazują również, że pole 
magnetyczne – wytwarzane między innymi przez monitory komputerowe – 
powoduje obniżenie wydolności immunologicznej, co może sprzyjać rozwojowi 
nowotworów czy powstawaniu alergii. Poza tym pole elektromagnetyczne może 
również sprzyjać powstawaniu infekcji, obniżeniu płodności czy problemom  
z zapamiętywaniem i koncentracją uwagi34. 
30  A. Wojtyła, P. Biliński, I. Bojar, K. Wojtyła, op. cit., s. 340.
31  D. Ponczek, I. Olszowy, op. cit., s. 181.
32  Por.: A. Ćwirlej, K. Walicka-Cupryś, H. Gregorowicz-Cieślik, op. cit., s. 266.
33  I. Białokoz-Kalinowska, J. Piotrkowska-Jastrzębska, Zagrożenia zdrowotne wynikające  

z nieracjonalnego korzystania z komputera przez dzieci i młodzież [w:] Dziecko i media elektroniczne 
– nowy wymiar dzieciństwa, J. Izdebka, T. Sosnowski (red.), Białystok 2005, s. 116.

34  Por.: D. Szymański, Uzależnienie od Internetu-wstępny szkic problematyki prawnej [online],  
[w:] „Vegamedica.pl” [dostęp: 10 VII 2006]. Dostępny w Internecie: http://www.vegamedica.pl.
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Kolejna grupa zaburzeń powstałych wskutek siecioholizmu to zaburzenia 
układu ruchu. Długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej doprowadza do 
naprężenia mięśni pleców i karku. Praca przy komputerze na nieodpowied-
nim krześle, naraża dzieci i młodzież na skrzywienie kręgosłupa, co może się 
przyczynić do nieprawidłowości w rozwoju fizycznym. Wady postawy mogą 
powodować zaburzenia w budowie i czynnościach wielu narządów i układów 
organizmu człowieka. Pogłębienie przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa, może 
pogarszać wentylację płuc i utrudniać dopływ krwi do mózgu. Kręgosłup prosty 
na skutek zbyt słabej amortyzacji może powodować mikrourazy głowy podczas 
chodzenia czy skakania. Skoliozy pogarszają wentylację płuc, powodują bóle 
międzyżebrowe, utrudniają pracę serca i wielu dużych naczyń krwionośnych. 
Płaskostopie i koślawe lub szpotawe kolana utrudniają długotrwałe stanie  
i chodzenie. Utrwalone wady postawy skutkują obniżeniem ogólnej sprawności 
fizycznej, ograniczeniem wytrzymałości, siły, zmniejszeniem wydolności układu 
krążenia i oddychania i zmianami zwyrodnieniowymi.

Niewłaściwe używanie klawiatury komputerowej może skutkować poja-
wieniem się zespołu kanału nadgarstkowego zwanego ciasnym nadgarstkiem. 
Nieodpowiednie ustawienie klawiatury i nieumiejętne rozłożenie rąk prowadzi 
do zbyt mocnego zgięcia w stawie promieniowo-nadgarstkowym, co uciska 
tętnicę promieniową i łuki tętnicze dłoni. Następuje długotrwałe napięcie 
mięśni na odcinku nadgarstek, śródręcze i palce. W konsekwencji następuje 
niedokrwienie ręki, co skutkuje długotrwałym bólem i może powodować silne, 
bolesne skurcze. 

Do najpoważniejszych chorób mogących towarzyszyć siecioholizmowi 
należy zespół urazów wywołanych jednostronnym chronicznym przeciążeniem 
kończyn górnych na odcinku dłoń – bark. Objawy tego schorzenia to dotkli-
wy ból przedramienia, szyi, łopatki, przegubu ręki oraz nadgarstka. Urazy te 
są szczególnie groźne w związku z tym, że mogą kumulować się przez lata,  
a nieleczone mogą prowadzić do usztywnień, bezwładu, a nawet do niezdol-
ności do wykonywania pracy, czy nieskomplikowanych czynności fizycznych35. 

Bierny tryb życia, niska aktywność fizyczna mogą być czynnikami ryzyka 
dla rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, podwyższenia poziomu 
cholesterolu, powstawania miażdżycy. Wykazano, że zmiany miażdżycowe 
stwierdzone już we wczesnych latach dzieciństwa mogą być przyczyną jej roz-
woju w życiu dorosłym. Sedentarny tryb życia, upowszechniający się w coraz 

35  G. Penkowska, Emocjonalność i komputery, [w:] Media. Edukacja w globalizującym się świecie. 
Teoria. Praktyka. Oddziaływanie, M. Sokołowski (red.), Olsztyn 2003, s. 453.
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liczniejszych grupach społecznych, zwiększa dwukrotnie ryzyko wystąpienia 
choroby wieńcowej a także udarów mózgu, nadciśnienia tętniczego, otyłości  
i cukrzycy typu drugiego36. 

Kolejnym skutkiem siecioholizmu może być nadwaga i otyłość. Niska 
aktywność fizyczna, długotrwały bezruch, brak innych zainteresowań sprzyjają 
utrwalaniu nieprawidłowych nawyków żywieniowych. Poza nieprawidłową 
dietą nadwaga młodzieży wynika przede wszystkim z rosnącej popularności 
siedzącego trybu życia i spędzania wielu godzin przed ekranem komputera 
czy telewizora37. Badania gimnazjalistów z nadwagą i otyłością ujawniły, że 
młodzież z nadmiarem masy ciała wykazuje mniejszą aktywność ruchową niż 
ich rówieśnicy z prawidłową masą ciała. Analizując łączny czas przeznaczony 
na oglądanie telewizji i korzystanie z komputera, stwierdzono, że 60% otyłych 
gimnazjalistów spędza w ten sposób codziennie co najmniej cztery godziny. 
Prawdopodobnie właśnie brak ruchu i spędzanie czasu przed ekranem przy-
czynia się do ich nadwagi38. Istnieje wiele badań dobitnie potwierdzających, 
że najlepiej jest zapobiegać otyłości wybierając aktywny styl życia i ćwiczenia 
fizyczne. Otyłość stwarza zagrożenie dla człowieka nie tylko dlatego, że sama 
stanowi jednostkę chorobową, lecz także dlatego, że zwiększa ryzyko powstania 
innych chorób, np. cukrzycy, choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, czy 
też nowotworów przewodu pokarmowego. Uważa się, że otyłość jest skutkiem 
fizjologicznej adaptacji do wysokiego spożycia tłuszczów połączonego z małą 
aktywnością fizyczną39.

Podsumowanie

Korzystanie z nowoczesnych technologii umożliwia młodym ludziom 
zaspokajanie wielu podstawowych potrzeb i staje się dla nich drugim światem – 
zwanym światem wirtualnym40. Wszechobecna informatyzacja ludzkiego życia 
wydaje się być logicznym następstwem rewolucji technicznej, mającej obecnie 
miejsce. Jest to proces, którego nie da się zatrzymać, dający wiele korzyści, ale 
jednocześnie niosący za sobą ryzyko wystąpienia licznych, groźnych zaburzeń. 
36  P. Wojtyła-Buciora, J. T. Marcinkowski, Aktywność fizyczna w opinii młodzieży licealnej i ich 

rodziców, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2010, t. 91, nr 4, s. 645. 
37  Por.: A. Knapik, R. Plinta, E. Saulicz, E. Kuszewski, op. cit., s. 331–337. 
38  M. Jodkowska, I. Tabak, A. Oblacińska, Aktywność fizyczna i zachowania sedenteryjne 

gimnazjalistów z nadwagą i otyłością w Polsce w 2005 r., „Problemy Higieny i Epidemiologii” 
2007, t. 88, nr 2, s. 153.

39  Por.: J. Drzewoski, Otyłość – choroba przewlekła, „Diabetyk” 2004,  t.1, nr 99, s. 7-9.
40  B. Sowińska, op. cit., s. 169.
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Dzieci i młodzież, używając komputera i Internetu, nie tylko zyskują infor-
macje o świecie zewnętrznym, ale uczą się również typowych wzorów zachowań. 
Korzystanie z sieci ułatwia im odrabianie lekcji, zdobywanie wiedzy, ale jest przede 
wszystkim formą rozrywki i komunikacji. Zasadnicze znaczenie w kształtowaniu 
indywidualnej tożsamości młodzieży odgrywają kontakty z rówieśnikami i przyna-
leżność do grup społecznych. Internet staje się nie tylko pomocny przy nawiązywa-
niu nowych znajomości, ale i przy podtrzymywaniu kontaktów z innymi ludźmi. 
Dla dzieci i młodzieży rówieśnicy stają się jednym z najważniejszych obiektów 
interakcji społecznych41. Łatwy i szybki dostęp do licznych sieci społecznościowych 
sprzyja większej otwartości i pewności siebie wśród młodych ludzi. Dzięki wielu 
możliwościom użytkownik Internetu nie tylko pokonuje bariery przestrzenne  
i czasowe, ale ma także szansę na kontakt z pozostającymi w oddali bliskimi. Istnie-
je wiele bezsprzecznych korzyści aktywnego użytkowania Internetu, ale pojawiają 
się również liczne zagrożenia, na które jest narażony młody człowiek. Sytuacja,  
w której młodzi ludzie nie są uczeni na bieżąco zdrowego użytkowania i kontak-
tu z Internetem, może prowadzić do powstania uzależnienia. Młodzież ucieka  
w świat wirtualny w poszukiwaniu rozrywki. Internet jest dla nich odskocznią od 
wszechogarniającej nudy, sposobem spędzania czasu wolnego oraz miejscem gdzie 
mogą znaleźć akceptację. W dzisiejszych czasach często zapomina się, że zarówno 
Internet, jak i wszelkie urządzenia za pomocą których mamy do niego dostęp, 
to jedynie narzędzia mające ułatwić człowiekowi pracę i nigdy nie powinny stać 
się niczym więcej42. Postęp techniki ułatwia życie i czyni je bardziej wydajnym. 
Należy jednak pamiętać, że  udogodnienia cywilizacji, środki komunikacji, au-
tomatyzacja, komputeryzacja zmniejszają do minimum aktywność fizyczną w 
życiu codziennym młodych  ludzi. Osoby uzależnione od Internetu ograniczają 
aktywność ruchową do niezbędnego minimum. Prymarną potrzebą staje się dla 
nich aktywność sieciowa. Również środki masowego przekazu, zwłaszcza telewizja 
i Internet, zabierają człowiekowi coraz więcej czasu i zmuszają go do siedzącego 
trybu życia43. Są to zjawiska niekorzystne, bowiem eliminują ruch i pracę fizyczną, 
co ujemnie wpływa na zdrowie i fizyczność człowieka.

Nie podlega wątpliwości, że regularny wysiłek ruchowy jest czynnikiem 
warunkującym prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży. Dlatego 

41  Por.: H. Tomaszewska, Młodzież, rówieśnicy i nowe media. Społeczne funkcje technologii 
komunikacyjnych w życiu nastolatków, Warszawa 2012, s. 27–30.

42  A. Wrona, Zespół uzależnienia od Internetu jako wyzwanie dla współczesnej szkoły, [w:] 
Profilaktyka społeczna a wielowymiarowość współczesnej rodziny. Wybrane zagadnienia XX  
i XXI wieku, E. Juśko, J. Burgerová, B. Wolny (red.), Tarnów-Łapczyca 2014, s. 312.

43  Por.: A. Wojtyła, P. Biliński, I. Bojar, K. Wojtyła, op. cit., s. 336.
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też postawę bycia aktywnym fizycznie należy kształtować od najmłodszych 
lat i utrzymywać przez całe życie. Systematyczna aktywność fizyczna pozwala 
utrzymać dobrą kondycję fizyczną w dorosłości44. Modyfikacja niekorzystnych 
zachowań, takich jak: zbyt mała aktywność ruchowa czy nadmierne korzysta-
nia z komputera mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania młodych 
ludzi, a utrwalenie korzystnych zmian w stylu życia, wypracowanych w okresie 
dzieciństwa i dorastania, często pozostaje na wiele lat. W przeciwnej sytuacji 
utrzymywanie i utrwalenie niesprzyjających zdrowiu zachowań sedentarnych 
oraz niedostatek aktywności fizycznej spowodują, że dorastające nastolatki mogą 
doświadczać w przyszłości licznych psychofizycznych konsekwencji.

Ważne jest, aby młody człowiek miał świadomość zarówno korzyści, jak  
i zagrożeń płynących z elektronicznego sposobu komunikacji. Bycie świadomym 
umożliwia realną ocenę sytuacji, podejmowanie właściwych wyborów oraz 
zwiększa prawdopodobieństwo uniknięcia zagrożeń płynących z określonych  
zachowań. Nauka racjonalnego korzystania z Internetu, uświadamianie moż-
liwych zagrożeń i negatywnych psychospołecznych konsekwencji może zapo-
biegać rozwojowi uzależnienia. Należy propagować aktywność fizyczną i sport 
oraz zachęcać młodzież do codziennego wysiłku fizycznego poprzez wpływ na 
środowisko szkolne i domowe uczniów45. Wyniki badań wskazują na potrzebę 
wdrożenia systemowych działań edukacyjno-oświatowych, prowadzących do 
przeciwdziałania zjawiska siecioholizmu i zmiany postaw młodzieży wobec 
aktywności fizycznej. W działania promujące zdrowie powinni być włączeni 
rodzice, nauczyciele, organizacje pozarządowe, lokalna społeczność i samorzą-
dy, co przyczyni się do kreowania aktywnego stylu życia wśród młodych ludzi  
i utrwalania nawyków związanych z zachowaniami prozdrowotnymi.

mgr Elżbieta Kuna jest uczestnikiem seminarium doktoranckiego 
w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz psychologiem w Miejskim 
Centrum Profilaktyki w Świdniku. 

mgr Justyna Ziętek jest uczestnikiem seminarium doktoranckiego 
w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz psychologiem w Polskim 
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło  
w Jarosławiu. 

44  J. Grzegorczyk, E. Mazur, E. Domka, op. cit., s. 227.
45  Por.: A. Wojtyła, P. Biliński, I. Bojar, K. Wojtyła, op. cit., s. 341.
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Dariusz Jurczak

Rola rodziny i szkoły  
w wychowaniu dzieci  
do aktywności ruchowej

Aktywność ruchowa stanowi część szeroko rozumianej kultury fizycznej. Jest 
jednym z zasadniczych czynników wspierających harmonijny i zrównoważony 
rozwój dzieci i młodzieży. Dzięki szerokiemu oddziaływaniu kształtuje sferę emo-
cjonalną dziecka, rozwija jego zdolności manualne, stymuluje prawidłowy rozwój 
fizyczny. Wdrażanie dzieci do aktywności ruchowej to zarazem wychowanie do życia 
w rodzinie i społeczeństwie, kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych 
oraz prosomatycznych w zakresie dbałości o ciało.  

Wychowanie dzieci do aktywności ruchowej nabiera dziś szczególnego zna-
czenia. W ostatnich latach jesteśmy bowiem świadkami dynamicznego rozwoju 
nauki i techniki. Troska o lepsze jutro i wygodniejsze życie sprawia, że coraz częściej 
zapominamy o bardzo ważnej w naszym życiu roli aktywnego spędzania czasu. 
Informatyzacja współczesnego świata, pęd za dobrami doczesnymi, coraz szybsze 
tempo życia powoduje, że wychowanie do rekreacji schodzi dziś na drugi plan. Nie 
pozostaje to, niestety, bez wpływu na pogłębianie się wad postawy, szerzenia chorób 
cywilizacyjnych, jak również zaburzania więzi i relacji międzyludzkich. Wychowanie 
do aktywności ruchowej staje się więc dzisiaj jednym z podstawowych obowiązków 
opiekuńczo-wychowawczych rodziców, szkoły, społeczeństwa oraz państwa. 

Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji 
zorientowanej na kreowanie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie aktywności 
ruchowej, czynnego spędzania czasu wolnego, jak również jego znaczenia w życiu 
każdego człowieka. Aktywność ruchowa powinna stanowić fundament spędzania 
czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

Pod pojęciem czasu wolnego należy rozumieć zakres czynności, które wybiera-
my i realizujemy zgodnie z naszym własnym rozumem, rozsądkiem oraz potrzebą. 
Stanowi on strefę ludzkiego życia całkowicie zależną od człowieka, bez względu 
na sposób jego wykorzystywania. Jest związany z kształtowaniem i doskonaleniem 
życia zarówno w jego społecznej, jak i indywidualnej postaci. Wykorzystuje się go 
do realizacji aktywnego wypoczynku, regeneracji sił fizycznych i psychicznych. 
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Przeznaczany jest na rozrywki, które sprawiają radość, przyjemność oraz wprowa-
dzają w stan odprężenia i relaksu.

Czas wolny to czas bez obowiązków, przeznaczony na dowolne zajęcia 
zgodne z naszymi możliwościami i zainteresowaniami. Wypełniany powi-
nien być aktywnością wynikającą z własnej woli człowieka1. Jest więc stanem,  
w którym odczucie przymusu jest minimalne.

Czas wolny dziecka to czas pozostały po zaspokojeniu wszystkich potrzeb 
organizmu, wypełnieniu obowiązków szkolnych oraz domowych, w którym 
może on wykonywać różne czynności według swoich upodobań, związanych  
z wypoczynkiem, zabawą i zaspokojeniem osobistych zainteresowań. Dzieci zajmują 
się wtedy tym, co je interesuje i robią to z własnej, nieprzymuszonej woli. 

Wychowanie młodego człowieka do aktywności ruchowej jest udane tylko 
wtedy, gdy dziecko realizować będzie styl życia odpowiedni dla swojego wieku,  
w którym znajdzie się miejsce na aktywność i zabawę. Podkreślić to należy szcze-
gólnie mocno, ponieważ pierwsze lata życia mają decydujący wpływ na postawy 
i potrzeby dorastającego człowieka, wchodzącego w nowe środowisko. Zabawa 
powinna pojawić się już od najwcześniejszych lat życia dziecka, ponieważ opiera 
się na naturalnej ekspresji. Powinna kojarzyć się z czymś miłym, przyjemnym, 
odprężającym. Wszystkim zabawom powinien towarzyszyć ruch. Poprzez zabawę 
kształtujemy u dzieci nie tylko twórczą wyobraźnię i pamięć, wyrabiamy także 
nawyki ruchowe, które będą potrzebne w przyszłości. Zabawy i gry ruchowe 
współdziałają ponadto z rozwojem wrażeń i spostrzeżeń. 

Rola rodziny w kształtowaniu świadomości ruchowej dziecka

Niewątpliwie najważniejszą instytucją wdrażającą i motywującą dzieci do 
aktywności ruchowej jest rodzina. Jako grupa pierwotna, zapewnia dziecku 
wychowanie i opiekę od najmłodszych lat, kształtuje wzory zachowań, normy 
społeczne i motywacje wobec aktywności rekreacyjnej. Oddziaływanie rodziny 
jest długotrwałe i niewymierne. To właśnie w rodzinie „dziedziczy się” wzorce 
wszelkich zachowań, również tych prosportowych i prozdrowotnych. Jako na-
turalna instytucja wychowawcza ma największy wpływ na rozwój zainteresowań 
i nawyków dzieci, oddziałuje nań bowiem najdłużej i najmocniej. Istniejący 
w pedagogice pogląd mówi, że nawyki wpojone przez rodziców utrwalają się 
najlepiej i najgłębiej, a więc mają dużą szansę zaistnieć w życiu dorosłym. Świa-
domi rodzice, którzy dbają o prawidłowy rozwój swojego dziecka, powinni więc 
zachęcać je do aktywnego spędzania czasu. 

1  J. Pięta Pedagogika czasu wolnego, Warszawa 2004, s. 11.

Rola szkoły i rodziny w wychowaniu dzieci...
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Dzieci bez wątpienia potrzebują rodziców wspierających ich mocno w procesie 
rozwojowym. Rodzice powinni umiejętnie poszerzać obszary aktywności ruchowej 
dziecka i dostosować je do jego indywidualnych predyspozycji, potrzeb i zainte-
resowań. Rodzic jest przykładem postępowania dla swojego dziecka, dlatego jego 
postawa, sposób komunikowania się i system wartościowania mają istotny wpływ 
na zachowanie dzieci i pełnione przez nie w przyszłości role społeczne. 

Rodzina powinna stanowić enklawę stałości norm, pozytywnych uczuć 
i wzorów zachowań. Chcąc dobrze przygotować dziecko do radzenia sobie  
w środowisku społecznym, rodzice muszą pokazać mu różne obszary aktywności 
oraz wpoić szacunek do siebie i innych2.

Rodzice, którzy zetknęli się osobiście z czynną aktywnością ruchową  
w dzieciństwie i młodości, zdecydowanie częściej starają się aktywnie spędzać czas 
ze swoją rodziną, uwzględniając nie tylko zapełnienie czasu wolnego, ale takie 
wartości, jak rozwój zainteresowań i dbałość o zdrowie3.

Poprzez wspólne ćwiczenia rodzic staje się nie tylko inicjatorem, ale również 
wzorem do naśladowania. Wspólna realizacja aktywności ruchowej pogłębia więzi 
pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Ma to nieoceniony wpływ na poprawne funk-
cjonowanie rodziny. Często zdarza się jednak, że rodzice zbyt wiele oczekują od 
dziecka. Aby wspólne ćwiczenia sprawiały przyjemność i zadowolenie ćwiczącym, 
powinny zostać odpowiednio dobrane – do możliwości i oczekiwań dziecka. Należy 
zwrócić uwagę na stopień trudności ćwiczeń ruchowych oraz poziom sprawności 
ćwiczących. Zbyt trudne ćwiczenia mogą zniechęcać dziecko, natomiast zbyt łatwe 
nudzą i nie wnoszą nic nowego4.

W wieku szkolnym rodzina w dalszym ciągu powinna mieć znaczący wkład 
we wdrażanie młodych do aktywności ruchowej. Wiele pomysłów dzieci czerpią od 
swoich rówieśników, szkoły i innych instytucji. Dokonują wyboru różnych form 
aktywności ruchowej – letniej i zimowej oraz rodzinnej i pozarodzinnej. Aktywność 
dzieci w różnych formach wpływa na właściwe dojrzewanie oraz kształtowanie 
osobowości młodego człowieka, a także na wykształcenie właściwych postaw 
prorodzinnych. Każda prawidłowo funkcjonująca rodzina wpływa na rozwijanie 
aktywności ruchowej młodego organizmu. 

Najważniejsze zadania rodziny w zakresie wychowania do aktywności rucho-
wej to:
2  J. Andrzejewska, K. Nieleszczuk, Rola rodziców w rozwoju aktywności ruchowej dzieci [w:] 

S. Guz, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki (red.), Aktywność dzieci i młodzieży, Warszawa 
2008, s. 114–115.

3  A. Dąbrowska, J. Kalecińska, Społeczno-wychowawcze uwarunkowania rekreacji ruchowej: 
wychowanie do rekreacji ruchowej w rodzinie [w:] A. Dąbrowski (red.), Zarys teorii rekreacji 
ruchowej, Warszawa 2006, s. 51.

4  Ibidem, s. 116.
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•	 właściwe kierowanie aktywnością ruchową i zainteresowaniami,
•	 czuwanie nad wyborem przez dziecko towarzystwa, które wpływa korzystnie 

na właściwe zachowania rekreacyjno-ruchowe,
•	 ochrona przed destrukcyjnymi, niekorzystnymi wpływami wzorców  

w środowisku młodzieży5.
Wspólna aktywność ruchowa rodziny wpływa na lepszą jej integrację, scala 

ją, podnosi stan zdrowia poszczególnych jej członków. Utrwala w młodym poko-
leniu świadomy stosunek do racjonalnego wypoczynku. Zachęca do korzystania 
ze środowiska i kontaktu z przyrodą oraz do dbałości o jej ochronę. Rodzinne 
uczestnictwo w imprezach rekreacyjno-ruchowych to przede wszystkim bycie  
z dzieckiem. Rekreacja rodzinna powinna więc zajmować ważne miejsce w życiu 
współczesnej rodziny6. 

Dzisiaj wielu rodziców nie przywiązuje wagi do rozwoju fizycznego dzieci  
i ich różnorodnej aktywności ruchowej. Coraz częściej zdarza się, że rodzice nie do 
końca chcą brać na siebie odpowiedzialność za wdrażanie dziecka do wychowania w 
duchu rekreacji i sportu. Starają się zrzucić ten obowiązek na szkołę i inne placówki 
opiekuńczo-wychowawcze. Placówki te nie są jednak w stanie zastąpić rodziców  
i zapewnić dzieciom tyle ruchu, ile go potrzebują, dlatego rodzice powinni cały 
czas aktywnie włączać się do realizacji procesu wychowania przez ruch i sport. 

Rola szkoły we wdrażaniu do aktywności ruchowej

Szkoła jako instytucja oświatowo-wychowawcza stanowi specyficzne 
środowisko wychowawcze, w którym uczniowie spędzają ponad połowę 
dnia. Rozpoczęcie edukacji w szkole to dla dziecka nowy etap w życiu, 
często związany z  obawami i wieloma niewiadomymi. To pierwszy praw-
dziwy obowiązek dziecka, podlegający ocenie nauczycieli, rodziców oraz 
rówieśników. Młody człowiek zdobywa określone kompetencje, które 
przydają mu się później w codziennym funkcjonowaniu. Dziecko w szkole 
powinno mieć możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości. Zada-
niem nauczyciela jest wspieranie oraz ukierunkowywanie jego rozwoju 
przy zachowaniu właściwych proporcji między wiedzą a umiejętnościami. 
Szczególnie w początkowym okresie nauczania edukacja szkolna powin-
na w możliwie największym stopniu integrować poszczególne dziedzi-
ny wiedzy, by tworzyć scalony obraz świata. Dziecko może poznawać  
w ten sposób scaloną rzeczywistość poprzez aktywne działanie. Aktywność 
ucznia zawsze ma związek z jego potrzebami i dążeniami, które wynikają  
5  Ibidem, s. 53–54.
6  Ibidem, s. 54.

Rola szkoły i rodziny w wychowaniu dzieci...
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z określonej motywacji. Jest ona konieczna do prawidłowego rozwoju i wła-
ściwej regulacji stosunków dziecka z otoczeniem7.

Zadaniem szkoły jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w spo-
łeczeństwie oraz do aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianej kultu-
rze, w tym także w  kulturze fizycznej8. Wychowanie do aktywności ruchowej  
w szkole powinno być tak przygotowane i przeprowadzone, aby uczeń kończący szkołę 
nie przerywał uprawiania sportu, czy też udziału w rekreacji fizycznej, lecz kontynuował 
swoje zainteresowania w innych warunkach w odmiennej sytuacji życiowej. 

Okres szkolny jest czasem, kiedy młody człowiek powinien nabyć nawyki 
w zakresie różnych form aktywności ruchowej. Lekcje wychowania fizycznego  
w szkole mają wdrażać w różne dyscypliny sportowe, m.in.: siatkówkę, koszyków-
kę, piłkę ręczną, unihokej, łyżwiarstwo itd.; są one doskonałym tworzywem do 
aktywności uprawianej później przez całe życie. Właściwa organizacja zajęć pozwoli 
lepiej zrozumieć biologiczne potrzeby ruchu, uczy organizacji czasu wolnego oraz 
umiejętności wykorzystania go najkorzystniej dla zdrowia i ogólnego rozwoju. Jeśli 
uczeń przyzwyczai się w szkole do określonego zdrowego stylu życia i wypoczynku, 
będzie to procentować w dalszym jego życiu. 

Realizując program wychowania do aktywności ruchowej, szkoła musi dziś 
dysponować wykwalifikowaną i dobrze przygotowaną kadrą dydaktyczną, posiadać 
program dostosowany do specyfiki środowiska, w którym funkcjonuje oraz dobrze 
zorganizowane zaplecze z wyposażeniem technicznym i sportowym. Organiza-
cyjnie i technicznie powinna przewyższać możliwości, które może zorganizować 
i zapewnić rodzina. Ważne jest, aby szkoła wdrażając, do aktywności ruchowej, 
wprowadzała takie zajęcia, które zainteresują ucznia oraz będą dostosowane do 
jego potrzeb i możliwości. Wyrabianie pozytywnych nawyków ruchowych jest 
najlepszym sposobem wychowania do aktywności. Wychowanie do aktywności 
ruchowej powinno być wpajane w sposób ciekawy i nie powodować zniechęcenia 
czy obojętności. Należy bowiem pamiętać, że wyuczona w szkole aktywność prze-
nosi się z okresu młodości w życie dorosłe.

Zadaniem szkoły, jak podkreśla podstawa programowa, jest przede wszyst-
kim dbanie o harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny 
i fizyczny młodzieży9. 
7  M. Hawrylak, Rola nauczyciela w stymulowaniu aktywności uczniów klas początkowych [w:] 

S. Guz, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki (red.), Aktywność…, op. cit., s. 121.
8  E. Biernat, A. Dąbrowska, Społeczno-wychowawcze uwarunkowania rekreacji ruchowej: Rola 

szkoły we wdrażaniu do rekreacji ruchowej uczniów [w:] A. Dąbrowski (red.), Zarys teorii…, 
op. cit., s. 59.

9  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół. D.U. 2014, poz. 803.
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 Szkoła powinna wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia oraz ukazywać 
mu jego potencjalne możliwości, motywować i organizować niezbędne warunki 
do pracy nad rozwojem intelektualnym, fizycznym, zdrowotnym, moralnym  
i społecznym. Biorąc pod uwagę wszystkie potrzeby rozwojowe i wychowawcze, ma 
za zadanie stosować różne metody i formy nauczania, na przykład: lekcje szkolne, 
pozalekcyjne zajęcia SKS, wycieczki, imprezy sportowo-rekreacyjne. 

Ważnym zadaniem szkoły, zgodnie z obowiązującą podstawą programową, 
jest edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku 
dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska 
sprzyjającego zdrowiu. Uczeń powinien wiedzieć, jakie znaczenie dla zdrowia ma 
właściwa aktywność fizyczna10. Warto tutaj również wspomnieć, że bardzo dobrą 
formą aktywności ruchowej i formą prozdrowotną wspomnianą w podstawie jest 
również taniec.

Po to, by jak najlepiej wypełnić wymagania określone w podstawie pro-
gramowej, szkoła powinna rozwijać własną ofertę programową, uwzględniają-
cą zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne. Warto przy tym uwzględniać 
lokalne tradycje oraz oczekiwania młodzieży. Część zajęć, zwłaszcza tych  
o charakterze rekreacyjnym i turystycznym, powinna być dostępna dla tej grupy 
młodzieży, która z powodów zdrowotnych nie uczestniczy w tradycyjnych lekcjach 
wychowania fizycznego. Aby uczeń faktycznie mógł wybrać najbardziej interesującą 
go formę aktywności fizycznej, wskazane jest optymalne powiązanie oferty tych 
zajęć z tygodniowym planem lekcji. 

W zajęciach grupowych powinni obowiązkowo uczestniczyć wszyscy ucznio-
wie, bez względu na wiek, płeć, ale zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrze-
bami. Dla uczniów z opóźnieniem w rozwoju fizycznym lub otyłych, dodatkowe za-
jęcia można poświęcić na ćwiczenia wyrównawcze lub korekcyjno-kompensacyjne.

W ten sposób szkoła ma możliwość zapewnić wszystkim uczniom rozwijanie 
wszelkiego typu zainteresowań ruchowych, jak również stwarza podstawy do sty-
mulowania procesem dalszego indywidualnego rozwoju dziecka, poprzez wybór 
jego ulubionych form aktywności ruchowej.

Szkoła powinna stwarzać odpowiednie warunki do zaspokajania potrzeb roz-
wojowych uczniów, które są zgodne z ich uzdolnieniami i potrzebami samorealizacji 
w wybranej dziedzinie. Aktywność ruchowa daje szanse zapewnienia każdemu uczniowi 
możliwości ruchowego wyżycia się i doskonalenia. Nauczyciele powinni wpajać wy-
chowankom, że ruch i ćwiczenia relaksacyjne są nie tylko luksusem, ale i koniecznością 
życiową, podobną do innych funkcji życiowych, jak odżywianie, praca, nauka.

W realizacji zajęć z wychowania fizycznego współczesny nauczyciel jest 
zmuszony do ciągłego szukania nowych rozwiązań organizacyjnych i me-
10  Ibidem. 

Rola szkoły i rodziny w wychowaniu dzieci...
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todycznych, tak by zachęcić do uczestnictwa w nich jak największą grupę 
uczniów. Ważne jest to, aby zajęcia wychowania fizycznego były efektywne  
i atrakcyjne dla wszystkich uczniów, a także żeby dostarczyć dzieciom i 
młodzieży dużo ruchu.

Ogromne znaczenie we wdrażaniu uczniów do aktywności ruchowej ma fakt, 
w jaki sposób nauczyciel wychowania fizycznego realizuje stawiane mu zadania 
oraz jakimi charakteryzuje się cechami. Nauczyciel, sterując ogółem spraw zwią-
zanych z kulturą fizyczną i aktywnością ruchową, odgrywa istotną rolę w procesie 
wdrażania do aktywności ruchowej.

Zadaniem uczącego w zakresie wdrażania uczniów do aktywności ruchowej 
jest:
•	 nakreślanie ogólnego programu i planu pracy szkoły w zakresie wychowania 

fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji,
•	 organizowanie pracy uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
•	 współdziałanie z dyrekcją i gronem pedagogicznym szkoły w dążeniu do 

stworzenia najlepszych warunków dla wychowania fizycznego i zachowań 
prozdrowotnych uczniów,

•	 współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym, z władzami samorządowymi, 
ośrodkami rekreacji i turystyki, klubami sportowymi oraz innymi organiza-
cjami na danym terenie,

•	 dbanie o sprzęt sportowy i pomoce dydaktyczne oraz dobry stan obiektów 
rekreacyjno-sportowych.
Nauczyciel jest głównym realizatorem celów wychowania fizycznego  

w szkole. Według Macieja Demela nauczyciel odgrywa rolę „nie tyle instruk-
tora ćwiczeń cielesnych, co raczej – mądrego doradcy i przyjaciela młodzieży, 
który na podstawie indywidualnych potrzeb i możliwości układa z uczniem 
program jego pracy nad sobą, stawia zadania jednostkowe i grupowe, czy uczy 
– teoretycznie i praktycznie – jak żyć zgodnie z normami higieny fizycznej  
i psychicznej, jak dzielić czas między pracę i wypoczynek, jak kształtować ciało, 
podnosić sprawność i odporność, jak doskonalić zdrowie, pielęgnować urodę, jak 
prowadzić samokontrolę, mierzyć własne postępy”11.

Aby wypełnić należycie swoją misję, nauczyciel wychowania fizycznego po-
winien:
•	 rozumieć kulturę fizyczną i proces wychowania dzieci i młodzieży,
•	 mieć opanowany na wysokim poziomie warsztat pracy nauczyciela wycho-

wania fizycznego,
•	 być wzorem do naśladowania dla dzieci i młodzieży,
•	 posiadać wszechstronną wiedzę na temat rozwoju dzieci i młodzieży,

11  M. Demel, A. Skład, Teoria wychowania fizycznego, Warszawa 1974, s. 125.
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•	 umieć sterować procesem rozwoju fizycznego,
•	 umieć sterować procesem wychowania fizycznego.

Nauczyciel spełniający powyższe warunki zapewne będzie potrafił w sposób 
prawidłowy i wymierny realizować proces wdrażania dzieci do aktywności ruchowej 
przez całe życie.

Ciekawą formą zajęć ruchowych dla uczniów powinny być zajęcia pozaszkolne, które 
mają na celu organizację czasu wolnego, a uwzględniają wzrost ich aktywności ruchowej. 
Stanowią one istotną część dydaktyczno-wychowawczą w procesie kształcenia. 

Rola pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych jest 
znacząca w procesie rozwoju dzieci i młodzieży. Nie tylko wypełnia czas wol-
ny, ale ma również do spełnienia konkretne zadania wychowawcze, kształcące  
i zdrowotne. Według socjologów miarą kultury współczesnych społeczeństw jest 
godziwe spędzanie czasu wolnego, który wypełniać  powinny zajęcia pozalekcyjne, 
to znaczy sportowo-rekreacyjno-turystyczne12.

Pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia ruchowe pełnią funkcję: 
•	 wychowawczą, 
•	 dydaktyczną,
•	 opiekuńczą. 

W zakresie wymienionych funkcji wyróżnia się następujące zadania szkoły:
•	 sprawowanie właściwej opieki wychowawczej i dydaktycznej, 
•	 rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań oraz zdolności uczniów, 
•	 racjonalne organizowanie czasu wolnego,
•	 rozwijanie aktywności twórczej.

Zajęcia pozalekcyjne to takie zajęcia, które w dużej mierze uczą samodziel-
nego gospodarowania czasem wolnym. Podczas ich trwania nauczyciel powinien 
pozostawić uczniom dużą dowolność w wyborze form aktywności ruchowej. 

Czas wolny ucznia powinien być źródłem bogatych doznań i wpływać ko-
rzystnie na jego sferę psychiczną. Pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe są 
wyznacznikiem nowoczesnego stylu bycia, wyrywając ucznia z bierności i siedzącego 
trybu życia. Pomagają mu pozbyć się lęku przed światem i nowymi doświadczeniami  
a jednocześnie pozwalają zaspokajać potrzeby intelektualne, społeczne i sportowe. 

Ważnym, obok rodziny i szkoły, środowiskiem mającym kluczowe znacze-
nie dla kształtowania kultury zdrowotnej jest grupa rówieśnicza, która powstaje  
w sposób spontaniczny, a udział w niej jest dobrowolny. Bardzo sugestywnie 
działa na młode pokolenie przykład koleżanek i kolegów szkolnych. Śmiałość, 
odwaga, sukcesy i  osiągnięcia sportowe współkolegów szczególnie imponują  
i pobudzają do naśladowania. Taka grupa kształtuje mechanizmy, które regulują 
12  P. Inerowicz, Rola pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjno-turystycznych w zagospodarowaniu 

czasu wolnego uczniów, „Lider” 2000, nr 9, s. 24–25.

Rola szkoły i rodziny w wychowaniu dzieci...
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Grupa rówieśnicza pełni istotne funkcje w procesie wychowania jej uczestników 
do rekreacji. Uczestnictwo w doświadczeniach grupy – w zależności od rodzaju  
i kierunku wspólnych zainteresowań – może poważnie przyczynić się do rozszerzenia 
i doskonalenia nabywanych doświadczeń, pogłębiania zainteresowań i budzenia 
motywacji do aktywnego spędzania czasu.

Podsumowanie i wnioski

W myśl powyższego opracowania wydaje się, że jednym z najważniejszych za-
dań we współczesnej szeroko pojmowanej edukacji jest odpowiednie przygotowanie 
rodziców do pełnienia roli kulturotwórczej w procesie kształtowania świadomego 
i aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Współczesne pokolenia rodziców, wykształcone w tym względzie, winny 
posiadać odpowiednie ku temu kwalifikacje i zasoby wiedzy.

Szkoła ma również podobnego rodzaju obowiązki. Nie od dziś wiadomo, że 
wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. 
Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje 
obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia. Pełni wiodącą 
rolę w edukacji zdrowotnej uczniów.

Szkoła powinna zatem inspirować, organizować i nadzorować aktywność 
pozalekcyjną w związkach i  stowarzyszeniach młodzieży szkolnej, w zespołach  
i kołach zainteresowań intelektualnych, technicznych, hodowlanych, krajoznaw-
czych, turystycznych, sportowych, gospodarczych i innych. 

Reasumując, nie możemy wyróżnić tylko jednego czynnika motywującego. Jak 
wspomniano wyżej, aktywność ruchowa ma charakter polimotywacyjny. Należy 
jednak podkreślić, że w zakresie podejmowania dowolnej formy aktywności pro-
cesy oddziałujące na jednostkę mogą być wielorakie i zależeć od różnego rodzaju 
właściwości psychicznych takich jak: potrzeby, zdolności, zainteresowania, postawy 
czy temperament. 

mgr Dariusz Jurczak pracuje w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Krośnie w Zakładzie Turystyki i Rekreacji
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Monika Łagowska-Cebula

Osoby niepełnosprawne a sport 
wyczynowy
Wprowadzenie

Celem artykułu jest ukazanie znaczenia sportu w życiu osób niepełnosprawnych. 
Regularna aktywność fizyczna pełni istotną rolę rehabilitacyjną, ponieważ bywa 
początkiem systematycznego uprawiania określonej dyscypliny sportu. Od zaangażo-
wania i pasji osoby niepełnosprawnej zależy czy sport zostanie jedynie hobby, czy też 
przekształci się w coś więcej, np. sposób na życie jako zawodowy sportowiec. Polscy 
paraolimpijczycy udowadniają, że wszystko jest możliwe. Dają nadzieję wielu osobom 
niepełnosprawnym, które zmagają się z codziennymi trudnościami, że dzięki wytrwa-
łości, zaangażowaniu i ciężkiej pracy mogą uprawiać niemalże każdą dyscyplinę sportu. 
Dowodzą, iż stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie codziennej aktywności fizycznej. 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Podejmując zagadnienie niepełnosprawności, istotnym jest podkreślenie, że 

zgodnie z definicją stworzoną przez Związek Niepełnosprawnych Fizycznie Prze-
ciwko Segregacji (Union of the Physically Impaired Against Segregation – UPIAS) 
należy rozumieć „niekorzyści lub ograniczenie aktywności spowodowane współcze-
sną organizacją społeczeństwa, które nie bierze pod uwagę ludzi niepełnosprawnych 
fizycznie, wykluczając ich z udziału w głównym nurcie życia społecznego”1. 

Dane z narodowego spisu powszechnego przeprowadzonego w 2011 roku 
wskazują, iż liczba osób posiadających prawne orzeczenie o niepełnosprawności 
wyniosła 3 131 456, co stanowiło 8,23% ogółu ludności rezydującej. Gdy do 
tej grupy dołączeni zostaną jeszcze badani, którzy stwierdzili, iż odczuwają nie-
pełnosprawność biologiczną2 (1 565 591 osób), wówczas okaże się, że wskaźnik 
osób z niepełnosprawnością osiąga 12,35% ludności rezydującej3. 
1 C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, Warszawa 2008, s. 19.
2 Niepełnosprawność biologiczna – osoby, które nie posiadają prawnego orzeczenia, jednakże 

odczuwały całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania czynności 
podstawowych dla danego wieku. Por.: M. Jurczewska, Niepełnosprawność [online], [w:] 
„Gazeta prawna” [dostęp: 6 VIII 2014]. Dostępny w Internecie: http://www.gazetaprawna.
pl/encyklopedia/medycyna/hasla/ 334543,niepelnosprawnosc.html.

3 Por.: Główny Urząd Statystyczny, Narodowy spis powszechny 2011 – ludność [online], [w:] Główny 
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Definicji niepełnosprawności jest wiele, tak samo jak klasyfikacji, niemniej 
jednak wszystkie łączy fakt występowania niepełnosprawności u danej jednostki, 
która odróżnia ją w tej kwestii od zdrowych członków społeczeństwa oraz w mniej-
szym bądź większym stopniu sprawia jej trudności w aktywnym uczestniczeniu 
w życiu społecznym. Niepełnosprawność zatem w istotny sposób wpływa na losy 
życiowe jednostki przez nią dotkniętej. Aby wpływ ten zminimalizować, osoby 
niepełnosprawne poddawane są rehabilitacji, której celem jest umożliwienie im 
wykonywania wszystkich czynności związanych z codziennym życiem .

Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła w 1968 roku definicję, w której 
określiła rehabilitację jako „kompleksowe i skoordynowane stosowanie środków 
medycznych, socjalnych, pedagogicznych i zawodowych w celu usprawnienia 
osób z naruszoną sprawnością organizmu do możliwie najwyższego poziomu”4. 
Na rehabilitację zatem nie można patrzeć jednowymiarowo, gdyż należy zwracać 
uwagę na szereg zmian powstałych u jednostki w związku z jej występowaniem, 
bądź pojawieniem się. Aby rehabilitacja powiodła się, istotne znaczenie mają 
jej dwie dziedziny. Pierwsza lecznicza, która jest prowadzona w placówkach 
klinicznych, uzdrowiskowych czy placówkach otwartych. Do tej rehabilitacji 
włącza się również zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w przyrządy poma-
gające ograniczyć skutki niepełnosprawności. Druga społeczna, obejmująca 
rehabilitację psychiczną, środowiskową i zawodową5.

Jak zostało przedstawione, rehabilitacji nie godzi się wykonywać tylko w jednym 
obszarze, lecz należy skupić się na rehabilitacji kompleksowej. Powinna ona objąć 
rehabilitację leczniczą, psychologiczną, zdrowotną oraz społeczną, która stanowi 
integralną część procesu mającego na celu przygotowanie osoby niepełnosprawnej 
do życia, pracy oraz włączenie jej w miarę możliwości w normalne życie społeczne6. 

Sport w życiu osób niepełnosprawnych

Ruch ma istotne znaczenie zarówno w przypadku osób pełnosprawnych, 
jak i niepełnosprawnych, ponieważ oddziałuje na wszystkie narządy. Orga-
nizm, który jest przyzwyczajony do aktywności fizycznej męczy się wolniej 
oraz szybciej regeneruje. Obecnie jednak coraz częściej mamy do czynienia 
z człowiekiem zwanym „homo sedentarius”, oznaczającego osobę, której 

Urząd Statystyczny [dostęp; 6 VIII 2014]. Dostępny w Internecie: http://stat.gov.pl/.
4 H. Larkowa, Człowiek niepełnosprawny – problemy psychologiczne, Warszawa 1987, s. 17. 
5 Por.: A. Kabsh, Rola warsztatów terapii zajęciowej w systemie rehabilitacji, Warsztaty Terapii 

Zajęciowej 1996 (1), s. 16.
6 Por.: T. Majewski, Rehabilitacja zdrowotna osób niepełnosprawnych, Warszawa 1995, s. 41, 53.
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aktywność ruchowa jest ograniczona. Natomiast brak aktywności fizycznej 
powoduje rozwój chorób cywilizacyjnych, do których zalicza się przede 
wszystkim schorzenia kardiologiczne, otyłość, przewlekłe dolegliwości bólowe 
oraz osteoporozę. Tymczasem sama aktywność ruchowa wpływa korzystnie 
na układ kostno-stawowy, mięśniowy, krążenia, oddechowy, trawienny, ner-
wowy, a nawet moczowy7. 

Sport w związku z tym pełni istotną rolę zarówno w życiu pełnospraw-
nych członków społeczeństwa, jak również w rehabilitacji jednostek niepeł-
nosprawnych, gdyż aktywność ruchowa pozwala im na usamodzielnienie 
się, odnalezienie nowej pasji w życiu. Z badań przeprowadzonych przez H. 
Knapik oraz A. Farouni wynika, iż w przypadku osób będących na wózkach 
inwalidzkich, aktywność sportowa powoduje zwiększone zaangażowanie 
kobiet w działalność społeczną, zmniejszone natomiast w aktywność „do-
mową”. W przypadku mężczyzn aktywność „poza domem”, jak również 
w domu zwiększa się8. Należy podkreślić, iż codzienna aktywność fizyczna 
osób niepełnosprawnych oraz ich udział w sporcie wysokokwalifikowanym 
są istotnymi czynnikami wpływającymi na ich funkcjonowanie psychiczne, 
fizyczne czy socjalne9.

Aktywność sportową osób niepełnosprawnych można ująć jako „formę 
uczestnictwa w kulturze fizycznej (rekreacji fizycznej i sporcie), której głównym 
celem jest utrzymanie i rozwój sprawności funkcjonalnej odzyskanej w procesie 
rehabilitacji leczniczej, a w przypadku osób wyrażających potrzebę współza-
wodnictwa, dążenie do osiągania jak najlepszych rezultatów”10.

Tematyka sportu, jako czynnika rehabilitacyjnego, jest szeroko oma-
wiana w literaturze. Z kolei tematyka zawodowego uprawiania sportu przez 
osoby niepełnosprawne schodzi na dalszy plan. Może to wynikać z faktu, iż 
rehabilitacją są objęte wszystkie osoby borykające się z niepełnosprawnością, 
natomiast wyższy stopnień aktywności w danej dyscyplinie sportowej jest nie 
tyle samą rehabilitacją, co rozwijaniem pewnych zainteresowań, pasji, które 
7 Por.: T. Stawińska, Zapobieganie powikłaniom z unieruchomienia – rola pielęgniarki, [w:] 

Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, M. Strugała, D. Talarska (red.), Warszawa 
2013, s. 60–61. 

8 Por.: H. Knapik, A. Farouni, Aktywność społeczna osób niepełnosprawnych nieuprawiających 
i uprawiających sport, [w:] Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych, t. 2, J. Migasiewicz,  
E. Bolach (red.), Wrocław 2006, s. 78. 

9 Por.: E. Szczuka, Jakość życia osób niepełnosprawnych, [w:] Aktywność ruchowa osób 
niepełnosprawnych, t. 3, J. Migasiewicz, E. Bolach (red.), Wrocław 2008, s. 291. 

10 T. Tasiemcki, Satysfakcja z życia i aktywność sportowa osób po urazach rdzenia kręgowego. Badania 
porównawcze polsko-brytyjskie, Poznań 2007, s. 42.

Osoby niepełnosprawne a sport wyczynowy
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często pozwalają jednostkom dotkniętym niepełnosprawnością na odnalezienie 
nowego sposobu na życie.

Istotnym jest również podkreślenie, iż osoby uprawiające daną dyscypli-
nę sportu są z nią związane dzięki szczególnym predyspozycjom. W sytuacji 
sportowców niepełnosprawnych o wyborze dyscypliny sportowej decyduje 
dodatkowy element, jest nim stopień niepełnosprawności, ponieważ dobór 
obciążeń musi uwzględniać obecny stan zdrowia zawodnika. Najistotniejszym 
kryterium decydującym o tym, jaką dyscyplinę sportu może uprawiać zawod-
nik niepełnosprawny jest to, iż aktywność sportowa nie powinna pogłębiać 
podstawowej dysfunkcji11. 

Sportowcy kojarzeni są z ponadprzeciętną sprawnością, zwinnością czy 
siłą. Uprawianie zawodowego sportu przez osoby niepełnosprawne jest istotne, 
ponieważ udowadniają tym samym, iż aktywność, wydawałoby się zarezerwo-
wana dla pełnosprawnych członków społeczeństwa, jak również posiadających 
odpowiednie predyspozycje, może być wykonywana na wysokim poziomie przez 
osoby, które de facto nie są z tym utożsamiane. Złamanie „bariery” aktywności 
fizycznej, której jedną z najwyższych form jest sport, może pomóc osobom 
niepełnosprawnym zarówno w poprawie sprawności motorycznej, jak również 
udowodnieniu sobie, jak wiele mogą osiągnąć.

Kariera sportowa

W Polsce istnieje szereg klubów sportowych zrzeszających osoby niepełno-
sprawne. Są to zarówno organizacje skoncentrowane na poszczególnych dyscy-
plinach sportu, jak też integrujące różnych zawodników. Jedną z największych 
organizacji tego typu jest Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” 
(PZSN „Star”). Związek ten powstał w 1952 roku, gdy na rzecz środowiska spo-
łeczności pracy utworzono Zrzeszenie Sportowe „Star”. W 1961 roku rozpoczął 
działalność sportowo-rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych zatrudnio-
nych w spółdzielniach inwalidów. W 1994 roku przyjął obecną nazwę. Jest to 
największa w Polsce wielodyscyplinowa organizacja zajmująca się szkoleniem 
niepełnosprawnych sportowców w 20 dyscyplinach sportowych. Jej celem jest 
organizowanie i rozwijanie powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji 
ruchowej, turystyki oraz wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych. Głów-
nym motywem działania jest nauka-praca-sport. PZSN „Start” reprezentuje 
11 Por. G. Wojciech, Podstawowe cele i zadania medycyny sportowej w sporcie osób niepełnosprawnych, 

[w:] Sport osób niepełnosprawnych, K. Klukowski, R. Lewicki (red.),  Warszawa 2007, s. 7.

Monika Łagowska 
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również polski sport osób niepełnosprawnych na arenie międzynarodowej 
poprzez członkowstwo w organizacjach sportu inwalidów12. 

Przynależność do klubu sportowego daje zawodnikom możliwość po-
znania osób podzielających ich zainteresowania sportowe, jak również często 
borykających się z podobnymi problemami dnia codziennego wynikającymi  
z niepełnosprawności. Jednostki te mogą motywować się wzajemnie nie tylko  
w obszarze sportu, ale również w codziennym życiu. Ponadto przebywanie 
wśród niepełnosprawnych, którzy aktywnie spędzają czas, jest dla jednostki 
nie tylko rehabilitacją fizyczną, ale i psychiczną. 

Sport osób niepełnosprawnych to nie tylko treningi na halach czy boiskach, 
ale również zawody, organizowane zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak  
i międzynarodowym, z czego najważniejsze są: paraolimpiada dla osób niepeł-
nosprawnych ruchowo oraz olimpiady specjalne dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie. 

Wartym podkreślenia jest, iż olimpiady specjalne powstały w latach sześć-
dziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Polska była pierwszym krajem 
Europy Środkowo-Wschodniej, w którym ruch Olimpiad Specjalnych rozpo-
czął oficjalną działalność jeszcze na początku lat osiemdziesiątych. Zawodnicy 
mają możliwość wzięcia udziału w 24 dyscyplinach zimowych i letnich, do 
których zaliczają się: badminton, biegi na rakietach śnieżnych, bocce, bowling, 
gimnastyka, golf, hokej halowy, jazda konna, judo, kajakarstwo, kolarstwo, 
koszykówka, lekkoatletyka, łyżwiarstwo, narciarstwo alpejskie, narciarstwo 
biegowe, piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie, tenis ziemny, tenis stołowy, 
trójbój siłowy, wrotkarstwo oraz żeglarstwo13.

Sportowcy niepełnosprawni ruchowo uprawiają niemalże wszystkie dys-
cypliny sportowe. Widoczne jest to zarówno podczas paraolimpiady letniej, 
podczas której rywalizują w 19 dyscyplinach sportowych, oraz podczas zmagań 
zimowych odbywających się w 4 dyscyplinach. Ponadto aktywnie uprawiają 
10 dyscyplin, które nie zostały uwzględnione w zmaganiach paraolimpijskich. 

12 Por.: Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Star” [online], [dostęp: 10 VIII 2014]. 
Dostępny w Internecie: http://pzsnstart.eu/. 

13 Por.: Olimpiady Specjalne Polska [online], [dostęp: 10 VIII 2014]. Dostępny w Internecie: 
http://www.olimpiadyspecjalne.pl/

Osoby niepełnosprawne a sport wyczynowy
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Tabela 1. Dyscypliny uprawiane przez osoby niepełnosprawne.

Letnie dyscypliny para-
olimpijskie

Zimowe dyscypliny 
paraolimpijskie

Pozostałe dyscypliny sportu

Lekkoatletyka
Pływanie
Tenis stołowy
Kolarstwo
Szermierka
Podnoszenie ciężarów
Piłka nożna 7 i 5 osobowa
Łucznictwo
Strzelectwo
Tenis ziemny na wózkach
Koszykówka na wózkach
Wioślarstwo
Siatkówka
Ujeżdżanie
Judo
Goalball
Boccia
Żeglarstwo
Rugby na wózkach

Narciarstwo biegowe  
i biathlon
Narciarstwo zjazdowe
Hokej na sledżach
Curling

Kajakarstwo
Badminton
Siatkówka na stojąco
Taniec na wózkach
Snowboard
Triatlon
Szachy i warcaby
Piłka nożna osób z amputa-
cjami
Sport niesłyszących
Turystyka niepełnospraw-
nych

Źródło: Por. M. Kowalczyk, R. Szaj, Sport osób niepełnosprawnych, Tyczyn 2013, s. 20–119. 

Warto w tym miejscu więcej uwagi poświęcić dyscyplinie paraolimpijskiej, 
jaką jest Goalball, ponieważ jest to dyscyplina, która została stworzona dla 
zawodników niedowidzących oraz niewidomych. Swój debiut na olimpiadzie 
paraolimpijskiej miała w 1976 roku w Toronto. Goalball jest rozgrywany 
między dwiema trzyosobowymi drużynami, zawodnicy mają założone gogle  
z nieprzezroczystego materiału oraz dodatkowo oczy zaklejone plastrami oku-
listycznymi. Mecz jest rozgrywany piłką posiadającą 8 otworów oraz dzwo-
neczki, które podczas rzutu wydają słyszalne dźwięki. Drużyna ma 10 sekund 
na oddanie rzutu, natomiast punkty zdobywa się poprzez wtoczenie piłki do 
bramki drużyny przeciwnej14. 

Niepełnosprawni sportowcy mogą rywalizować w szeregu dyscyplin 
sportowych. Większość z nich jest odpowiednikami dyscyplin rozgrywanych 
między pełnosprawnymi zawodnikami, inne wymagały pewnych zmian, jak 
np. w hokeju zamiast łyżew zawodnicy mają sledże oraz 2 kijki, którymi mogą 
odpychać się od lodu oraz uderzać piłkę. Jednakże same zasady danego sportu 
są niemal identyczne jak w grze zawodników pełnosprawnych. 

14 Por.: M. Kowalczyk, R. Szaj, Sport osób niepełnosprawnych, Tyczyn 2013, s. 82–83.
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Sportowcy dotknięci niepełnosprawnością ruchową

Jedną z grup osób niepełnosprawnych są osoby z uszkodzeniem narządu 
ruchu. Grupa ta jest niezwykle zróżnicowana nie tylko pod względem rodzaju 
i zakresu niepełnosprawności, lecz także pod względem obniżenia sprawności 
czynności motorycznych15.

Podejmując zagadnienie sprawności motorycznej osób z uszkodzonym 
narządem ruchu, niezwykle istotne jest podkreślenie, iż osoby te, wykonując 
różne czynności, czy to przemieszczania się, czy też czynności manualne, wy-
datkują znacznie więcej energii na ich realizację niż osoby nieobarczone takimi 
trudnościami. Można tu mówić zarówno o trudnościach fizycznych, jak też 
psychicznych, wynikających z występowania danej dysfunkcji16.

Osobom dotkniętym niepełnosprawnością motoryczną najczęściej pomaga 
się za pomocą sprzętu ortopedycznego, który poprzez zastąpienie uszkodzonych 
części narządu ruchu, np. protezą, ma na celu umożliwienie danej jednostce 
wykonywanie bądź ułatwienie wykonywania niektórych czynności. Przywró-
cenie lub usprawnienie wykonywania czynności motorycznych może nastąpić 
w wyniku przeprowadzenia odpowiednich zabiegów chirurgicznych17.

Osoby dotknięte niepełnosprawnością motoryczną są zachęcane do wy-
konywania licznych ćwiczeń. Ich celem jest wzmocnienie sprawnych kończyn, 
jak również nabycie nowych umiejętności manipulacyjnych oraz w zakresie 
przemieszczania się. Istotną rolę odgrywa tu wiek, w jakim dana osoba prze-
staje być pełnosprawnym członkiem społeczeństwa. Dla jednostek, które  
z dysfunkcją zmagają się od chwili urodzenia sport stał się pewną drogą życia, 
która wynikała z rehabilitacji od najmłodszych lat oraz niejednokrotnie jest 
sposobem udowodnienia przez jednostkę, iż mimo niepełnosprawności po-
radzi sobie w życiu równie dobrze, jak osoby pełnosprawne. Inaczej sytuacja 
wygląda u osób, które niepełnosprawność dotknęła w ciągu życia, ponieważ, 
przyzwyczajone do pewnych zachowań motorycznych, muszą je niejednokrot-
nie całkowicie zmienić. Rehabilitacja staje się tu nie tyle możliwością funk-
cjonowania w społeczeństwie, co sposobem na powrót do „dawnego życia”. 
Sport może stanowić formę pomocy dla tych osób, gdyż daje im możliwość 
dalszej aktywności, udowodnienia sobie, iż coś, co początkowo wydaje się 
niemożliwe staje się realne. 
15 Por.: T. Majewski, op. cit., s. 194–195.
16 Por.: M. Zięcina, Inwalidzi z uszkodzonym narządem ruchu, [w:] Inwalidzi w zakładzie pracy, 

B. Hoffmann (red.), Warszawa 1972, s. 29.
17 Por.: T. Majewski, op. cit., s. 195.
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Trudności związane z niepełnosprawnością motoryczną nie stanowią 
przeszkody w realizacji pasji sportowcom startującym w paraolimpiadach. Do 
takich polskich sportowców należy zaliczyć m.in.: Katarzynę Rogowiec, Natalię 
Partykę, Tomasza Leżańskiego oraz Rafała Wilka. 

Katarzyna Rogowiec – narciarka biegowa, zawodniczka Klubu Spotro-
wego „START” w Nowym Sączu. W 2002 roku została powołana do kadry 
narodowej Polski, w której pozostaje do chwili obecnej. Urodzona w 1977 
roku w Rabce. Jako trzylatka straciła w wypadku rolniczym obie ręce, jednak 
nie przeszkodziło jej to w wywalczeniu 2 złotych medali na Paraolimpiadzie 
w Turynie w 2006 roku w biegach narciarskich na 15 km techniką klasyczną  
i na 5 km techniką dowolną. Cztery lata później na Igrzyskach Paraolimpijskich 
w Vancouver zdobyła brązowy medal w biegu na 15 km techniką łyżwową. 
Katarzyna Rogowiec od 2003 roku stawała również wielokrotnie na podium 
podczas Mistrzostw Świata oraz Pucharu Świata18. 

Natalia Partyka – tenisistka stołowa, zawodniczka KTS SPAR – Zamek 
Tarnobrzeg. Urodzona w 1989 roku w Gdańsku. Natalia urodziła się bez pra-
wej dłoni i przedramienia, a mimo to osiągnęła więcej w sporcie niż większość 
ludzi w pełni sprawnych. Jest trzykrotną mistrzynią paraolimpijską, gdyż złoto 
zdobyła w Atenach (2004), Pekinie (2008)19 oraz Londynie (2012). Wartym 
podkreślenia jest, iż zawodniczka ta rywalizuje również z zawodnikami pełno-
sprawnymi20. 

Tomasz Leżański – łucznik. Urodzony w 1974 roku w Warszawie. Jako 
pierwszy w historii polskiego sportu olimpijskiego uczestniczył zarówno  
w igrzyskach paraolimpijskich, jak i olimpijskich już w 1972 roku w Mona-
chium. Dwukrotny srebrny medalista igrzysk paraolimpijskich w Atenach. 
Pierwszy medal wywalczył w 1996 roku drużynowo, razem z Ryszardem Olejni-
kiem i Stanisławem Jońskim. Drugi w 2004 roku w turnieju indywidualnym21.

Rafał Wilk – kolarz. Urodzony w 1974 roku w Łańcucie. Jako pełno-
sprawny sportowiec trenował żużel. Po wypadku w 2006 roku stracił władzę 
w nogach i musiał zaczynać życie od nowa22. Jako sportowiec niepełnospraw-
ny zaczął odnosić niezwykłe sukcesy. W 2012 roku podczas paraolimpiady  

18 Por.: Fundacja Katarzyny Rogowiec Avanti [online], [dostęp: 6 VIII 014]. Dostępny  
w Internecie: http://www.katarzyna-rogowiec.pl/. 

19 Por.: Oficjalny Facebook Natalii Partyki, [w:] Facebook, [dostęp: 7 XIII 2014]. Dostępny  
w Internecie: https://www.facebook.com/nataliapartyka/info.

20 Por.: M. Kowalczyk, R. Szaj, op. cit., s. 132.
21 Por.: Ibidem, s. 134.
22 Por.: Ibidem, s. 136.
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w Londynie zdobył 2 złote medale, podwójny Mistrz Świata z Kanady w 2013 
roku oraz czterokrotny Mistrz Polski. Dodatkowo dwukrotnie zwyciężył Puchar 
Świata 2012–201323. 

Osiągnięcia sportowców wyczynowych z niepełnosprawnością ruchową 
mogą prowadzić do pozytywnego odczuwania jakości życia wśród młodzieży 
z uszkodzonym narządem ruchu. Jest to dość istotne, biorąc pod uwagę 
wnioski z badań przeprowadzonych przez M. Parchomiuk oraz S. Byra. 
Badania zostały przeprowadzone wśród 120 osób niepełnosprawnych po-
dzielonych na 30-osobowe grupy ze względu na typ niepełnosprawności, 
a mianowicie: młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z za-
burzeniami sensorycznymi wzroku i słuchu oraz młodzież z uszkodzeniem 
narządu ruchu. Wyniki pokazują, iż najniższa ocena jakości życia w aspekcie 
globalnym, jak i w poszczególnych wymiarach jest udziałem młodzieży  
z uszkodzeniem narządu ruchu. Badani ci w sposób istotny różnią się na 
niekorzyść od pozostałych grup w większości rozpatrywanych wymiarów. 
Dodatkowo dla osób niepełnosprawnych ruchowo najistotniejsza jest po-
trzeba niezależności, samodzielności decydowania i działania24.

Sportowcy niepełnosprawni ruchowo, którzy odnoszą sukcesy stają się 
inspiracją dla młodych ludzi, udowadniają, iż wszystko jest możliwe. Mogą 
również pełnić niejednokrotnie rolę autorytetu, szczególnie w sytuacji, gdy 
młody człowiek czuje się niezrozumiany przez pełnosprawnych rodziców 
oraz rówieśników. Sportowcy Ci nie tylko robią „coś dla siebie”, ale również 
stają się wzorem do naśladowania oraz nadzieją dla innych. 

Konkluzja

C. Barnes oraz G. Marcel przytaczają w swojej książce manifest Związku 
Niepełnosprawnych Fizycznie Przeciwko Segregacji z 1976 roku (Funda-
mental Principles of Distabilit – Podstawowe Zasady Niepełnosprawności), 
zawierający fundamentalne stwierdzenie, że społeczeństwo upośledza ludzi 
niepełnosprawnych. Był to sposób zwrócenia uwagi na wpływ społecznych 
i środowiskowych barier. Autorzy manifestu stwierdzają, że osoby nie-
pełnosprawne są niepotrzebnie izolowane i wykluczane z pełnego uczest-
23 Por.: Oficjalna strona Rafała Wilka [online], [dostęp; 7 VIII 2014]. Dostępny w Internecie: 

http://www.rafalwilk.com/o-mnie.html.
24 Por. M. Pachomiuk, S. Byra, Rodzaje niepełnosprawności a poczucie, jakości życia, [w:] Jakość 

życia a niepełnosprawność. Konteksty psychopedagogiczne, Z. Palak, A. Lewicka, A. Bujnowska 
(red.), Lublin 2006, s. 25–32. 
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nictwa w życiu społecznym. Z tych powodów niepełnosprawni stają się  
w społeczeństwie grupą dyskryminowaną25. 

Po niemalże 40 latach od ogłoszenia tego manifestu można zauważyć, iż 
osoby niepełnosprawne niejednokrotnie udowadniają, że radzą sobie w życiu tak 
samo, a czasami nawet lepiej, niż osoby w pełni sprawne. Sport stanowi jeden 
z wielu przykładów aktywności tych osób. Pokazują w nim, jak wiele można 
osiągnąć, mimo przeciwności losu. Uznanie należy się nie tylko zawodowym 
sportowcom odnoszącym sukcesy, ale wszystkim tym, którzy co tydzień udają 
się na hale czy boiska, przełamując swoje ograniczenia ruchowe. Osoby te 
powinny być inspiracją dla wszystkich członków społeczeństwa. 

Na zakończenie należy uwypuklić, że dla osób niepełnosprawnych sport 
wyczynowy ma istotne znaczenie, ponieważ z rehabilitacji staje się także głów-
nym sposobem na życie, poprzez który udowadniają, że mimo swojej niepeł-
nosprawności mogą osiągnąć wiele w zakresie aktywności ruchowej.

mgr Monika Łagowska-Cebula jest studentką studiów III stopnia na 
Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

25 Por. C. Barnes, G. Mercer, op. cit., s. 18.
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pcen i otoczenie

Projekt Erasmus+
Z matematyką przez świat.  

W poszukiwaniu nowych metod na-
uczania matematyki i przedmiotów 
pokrewnych to projekt edukacyjny, 
opracowany przez konsorcjum 
oświatowe utworzone przez Gmi-
nę Tarnobrzeg i Gminę Voghera, 
konsultantów metodycznych oraz 
nauczycieli praktyków z Polski  
i Włoch. Partnerem projektu jest 
również Podkarpackie Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. 

Projekt jest nowatorskim przed-
sięwzięciem, zmierzającym do rozbu-
dzenia wśród uczniów zainteresowania 
matematyką jako dziedziną wiedzy 
użyteczną na co dzień w bardzo róż-
nych sytuacjach życiowych. Strategicz-
nym jego celem jest poprawa jakości 
kształcenia w zakresie matematyki  
i przedmiotów pokrewnych.

Służyć temu ma opracowanie 
i wdrożenie innowacyjnych metod 
nauczania młodzieży w wieku 13–16 
lat. Konsultanci i metodycy, zatrud-
nieni przez podmioty zapewniające 
merytoryczne wsparcie, przeprowadzą 
dla nich serię warsztatów i szkoleń 
tematycznych. Będą one poświęcone 
m.in. stymulowaniu funkcji mózgu  
w procesie uczenia się, technikom 
pracy z uczniem zdolnym oraz mają-

cym trudności w przyswajaniu wiedzy, 
stosowaniu w praktyce aktywizują-
cych form dydaktycznych. W trakcie 
warsztatów pedagodzy dowiedzą się 
też, jak podczas zajęć szkolnych wy-
korzystywać nowoczesne narzędzia 
cyfrowe, znajdujące się w dyspozycji 
wychowanków (telefony komórkowe, 
tablety itp.). Dzięki nim młodzież  
w szerszym niż dotąd zakresie będzie 
zdobywać wiedzę poza ograniczoną 
przestrzenią szkolnej sali i w interakcji 
z najbliższym otoczeniem.

Projekt doprowadzi do stworzenia 
otwartego środowiska dydaktycznego 
na dwóch poziomach: regionalnym 
i europejskim. Pozwoli na syste-
matyczną i twórczą wymianę myśli 
pedagogicznej pomiędzy czynnymi 
nauczycielami przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych i konsultanta-
mi metodycznymi oraz specjalistami 
od zarządzania oświatą na szczeblu 
lokalnym. Stworzy też warunki do 
współpracy z równorzędnymi podmio-
tami z zagranicy, będącymi partnerami 
konsorcjum.

Projekt rozpoczął się 1 września 
2014 r. i potrwa do 31 sierpnia 2016 
r. Jest współfinansowany ze środków 
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 
w ramach programu Erasmus+.
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Podnoszeniu poziomu nauczania, 
nabywaniu przez nauczycieli nowych 
umiejętności służyć będą bezpośrednie 
spotkania i wizyty robocze w szkole za-
granicznej. Pozwolą one na prowadze-
nie obserwacji uczestniczących, specja-
listycznych rozmów i dyskusji. Zosta-
ną opublikowane również materiały 
dydaktyczne: informator metodyczny 
ze scenariuszami lekcji i zadaniami dla 
uczniów, fachowe publikacje z opisem 
innowacyjnych modeli uczenia się i 
nauczania matematyki oraz przedmio-
tów przyrodniczych (opublikowane 
na stronie internetowej projektu), 
płytki CD z materiałami szkole-
niowymi czy też nagrania filmowe  
w pracowni naukowej. Będą to ob-
razy ukazujące przebieg doświadczeń 
z fizyki, chemii, biologii. Dostęp do 
wytworzonych rezultatów za pośred-
nictwem strony internetowej będą 
mieli wszyscy zainteresowani. Lokalni 
nauczyciele zapoznają się z nimi na 
otwartej konferencji podsumowującej.  
W ramach projektu zaplanowano 
sześć spotkań roboczych z udziałem 
wszystkich podmiotów wchodzących 
w skład polsko-włoskiego konsorcjum 
oświatowego.

P i e r w s z e  z  n i c h  o d b y -
ło się pod koniec stycznia 2015 r.  
w Tarnobrzegu. Drugie miało miej-
sce w maju 2015 r. we Włoszech. 
Efektem pracy w ramach projektu 
będzie cały szereg różnorodnych ma-
teriałów dydaktycznych: scenariusze 

zajęć, zbiór interdyscyplinarnych 
zadań matematyczno-przyrodniczych, 
sprawozdania badawcze, prezentacje 
multimedialne, albumy tematyczne, 
nagrania pokazowych doświadczeń  
z fizyki, chemii, biologii. Realizatorzy 
programu będą je prezentować na 
stronie internetowej w miarę rozwoju 
zaplanowanych działań.

Opracowała: 
Alicja Zams

PCEN w Rzeszowie
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Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy 
Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli  

w Rzeszowie a Centrum Języka i Kultury 
Polskiej w Równym na Ukrainie

23 maja 2015 r. w Nowym Dworze w Świlczy k/Rzeszowa została podpisana 
umowa o współpracy pomiędzy Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli  
w Rzeszowie a Centrum Języka i Kultury Polskiej w Równym na Ukrainie. Umowa, 
sygnowana przez Panią Dyrektor PCEN Krystynę Wróblewską i Prezes CJiKP Hannę 
Baltarowicz, przewiduje współpracę w zakresie wspólnych organizacji konferencji, 
seminariów i sympozjów, prowadzenia badań i doświadczeń pedagogicznych oraz 
realizacji projektów finansowanych przez polskie, ukraińskie i europejskie instytucje.

Podpisany dokument daje możliwości wymiany nauczycieli konsultantów PCEN 
i pracowników CJiKP w ramach wspólnych przedsięwzięć. PCEN zobowiązał się  
w miarę możliwości do wspierania nauczycieli języka polskiego na Ukrainie poprzez 
organizację szkoleń i warsztatów językowych, zaś obydwie strony będą podejmowały 
działania na rzecz nawiązywania kontaktów pomiędzy szkołami, w których nauczany 
jest język polski oraz współpracy pomiędzy nauczycielami tych szkół.

(od lewej:)  Prof. dr. hab. Jan Malczewski – PWSW w Przemyślu, Stanisław Fundakowski – wicedyrektor PCEN Oddział w Krośnie, 
Hanna Baltarowicz – Prezes Centrum Języka i Kultury Polskiej w Równym na Ukrainie, Krystyna Wróblewska – Dyrektor 
Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Aleksander Wroński – wicedyrektor PCEN Oddział w Tarnobrzegu, 
Piotr Pilch – wiecedyrektor PCEN Oddział w Przemyślu
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Nie musisz się ograniczać - 
KULTURA jest NA WIDOKU! 

Filmy, muzyka, książki, gry i archiwalia – ponad 900 
utworów w cyfrowej wersji można znaleźć na instalac-
jach Kultury Na Widoku. Będą one (od 27 maja b.r.) 
przez 5 miesięcy podróżowały po Polsce. Multimedialna 
biblioteka odwiedzi 48 miejsc i 14 festiwali, podczas 
których posiadacze smartfonów, tabletów i użytkownicy 

Internetu na terenie całego kraju będą mieli szansę poznać bogactwo legalnych 
źródeł w sieci oraz w prosty sposób pobrać interesujące ich utwory.

Multimedialność

Kultura Na Widoku to multimedialny projekt, który daje dostęp do 
bogactwa zasobów legalnych źródeł kultury w cyfrowym wydaniu, dosłownie  
i w przenośni wychodząc naprzeciw współczesnemu odbiorcy. Uliczne i wirtu-
alne biblioteki to multimedialne instalacje, umożliwiające pobieranie filmów, 
muzyki, książek i gier, ustawione w centralnych punktach miast i wydarzeń 
kulturalnych, a także plakaty na terenie całej Polski. Sercem projektu jest 
strona internetowa. Projekt realizuje Fundacja Legalna Kultura. Partnerami 
strategicznymi są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski 
Instytut Sztuki Filmowej.

Niezależnie od preferencji i miejsca zamieszkania – ponad wszelkimi barie-
rami – miliony odbiorców będą mogły skorzystać z bogatej oferty kulturalnej, 
ponieważ wszystkie utwory znajdują się na www.kulturnawidoku.pl.

Projekt ma na celu budowanie świadomego uczestnictwa w kulturze i jest 
skierowany do wszystkich. Nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno, by 
wyrobić w sobie nawyk sięgania po kulturę z legalnych źródeł. „Bardzo podoba 
mi się to, że kultura z legalnych źródeł wyszła odbiorcy na spotkanie. Stanęła na 
trotuarze i czeka na niego. To jest fantastyczna idea!” – mówi Danuta Stenka.

Zasięg projektu został poszerzony dzięki plakatom dającym dostęp do 
utworów, podobnie jak multimedialne instalacje. Do kilkuset miast i miaste-
czek z utrudnionym dostępem do kultury trafi 30 tysięcy plakatów Kultury 
Na Widoku, które zawisną w przestrzeni publicznej oraz w bibliotekach, do-
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mach kultury i szkołach, zachęcając do sięgania po kulturę z legalnych źródeł. 
„Oglądałbym legalne filmy, gdyby były dostępne i gdybym wiedział, gdzie ich 
szukać” – często argumentują internauci.

Fundacja Legalna Kultura za pomocą tego projektu postanowiła pokazać 
w praktyce, że kultura pochodząca z legalnych źródeł jest na widoku i na 
wyciągnięcie ręki. Uzyskała wyróżnienie „Patronat Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. 25-lecie Samorządności”. 

Bogactwo zasobów

Kultura Na Widoku to ponad 900 utworów skatalogowanych w pięciu 
kategoriach.  Wśród tytułów wymienić można m.in. albumy muzyczne na-
gradzanych polskich artystów - Natalii Przybysz, Artura Rojka, Afromental, 
Natalii Kukulskiej czy Voo Voo, literackie bestsellery, takie jak: powieść Olgi 
Tokarczuk „Księgi Jakubowe”, „Ziarno prawdy” Zygmunta Miłoszewskiego 
czy audiobook wg powieści Philipa K. Dicka „Blade Runner” z udziałem m.in. 
Roberta Więckiewicza, Andrzeja Chyry i Agnieszki Grochowskiej. 

Z kolei regał „Film” to kino na wyciągnięcie ręki. Znajdują się tu pol-
skie produkcje filmowe ostatnich 10 lat – filmy fabularne, dokumentalne, 
animowane, międzynarodowe koprodukcje, które powstały dzięki wsparciu 
finansowemu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W projekcie przedstawione 
zostały wybrane dzieła kinematografii, dające świadectwo sukcesu polskiego 
kina ostatniej dekady. 

Jeden z regałów poświęcony jest historii Polski w kulturze. Odbiorcy 
Kultury Na Widoku otrzymują dostęp do filmów, książek i muzyki, prezen-
tujących historie Polski. Szczególne miejsce zajmuje kolekcja zdjęć i plakatów 
dokumentująca 25-lecie Samorządności w Polsce (z zasobów Ośrodka Karta  
i Europejskiego Centum Solidarności).

 
- Mija właśnie 25 lat, odkąd Polacy w pierwszych, powojennych, w pełni wolnych 
wyborach mogli wybrać swoich przedstawicieli. Po przywróceniu samorządu te-
rytorialnego decydowaliśmy, kto na szczeblu lokalnym będzie odpowiedzialny za 
przemiany w naszym najbliższym otoczeniu. Zwłaszcza dzisiaj nie powinniśmy 
zapominać o jego roli, dlatego Ośrodek Karta udostępnił na rzecz projektu Kultura 
Na Widoku materiały ukazujące wydarzenia z przełomu lat 80. i 90. – mówi 
Artur Jóźwik, Dyrektor Ośrodka Karta.
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Artyści w projekcie

Artyści ze świata filmu, literatury i muzyki mocno zaangażowali się w tego-
roczną edycję Kultury Na Widoku, nagrywając zapowiedzi do poszczególnych 
utworów i towarzysząc nam podczas trwania projektu. Nagrania są dowodem 
na to, że twórcy nie tylko myślą o swoich odbiorcach, ale chcą być również 
blisko nich i że naprawdę zależy im byśmy korzystali z legalnych źródeł.

Z zapowiedzi dowiemy się, czym Janusz Głowacki przypłacił napisanie 
książki Good night, Dżerzi, jakie wspomnienia związane z Panem Samochodzikiem 
ma Natalia Kukulska, co urzekło Magdalenę Boczarską w płycie Nicka Cave’a, 
jaki obraz Polaków kryje się zdaniem Tomasza Raczka w Weselu Wyspiańskiego, 
dlaczego Sala samobójców wstrząsnęła Patrycją Markowską i jak Danuta Stenka 
zapowiada film biograficzny o Danucie Szaflarskiej pt. Inny Świat. Zburzenie 
muru berlińskiego czy zimna wojna to – jak się okazuje – wydarzenia historyczne, 
które wpłynęły nie tylko na losy ludzkie. Fascynująca i niebanalna opowieść o tym, 
że warto zmienić perspektywę. Królik po warszawsku poleca królika po berlińsku.  
Z legalnego źródła smakuje najlepiej – mówi Rafał Królikowski, kiedy klikniemy 
na okładkę filmu Królik po berlińsku.

Anna Dereszowska zachęca m.in. do sięgnięcia po Opowieści z Narnii:  
Siedem fantastycznych opowieści jak siedem pieczęci wtajemniczenia. Narnia to 
świat równoległy, w którym może zdarzyć się wszystko i jeszcze więcej. Opowieści 
Lewisa, choć uznawane za lekturę dla młodych czytelników, wspaniale łączą po-
kolenia. Tym bardziej, jeśli czytacie je z legalnego źródła.

Jak to działa

- Każdy, kto podejdzie do regałów, zobaczy okładki filmów, płyt, książek oraz 
gier. Wpisując link do przeglądarki w urządzeniu mobilnym lub skanując kod QR, 
będzie mógł, bezpłatnie lub w promocyjnej cenie, pobrać interesujący go utwór. 
Oczywiście, aby skorzystać z tych zasobów nie trzeba nawet wychodzić z domu - 
mówi Kinga Jakubowska, prezes Fundacji Legalna Kultura.

Po wpisaniu unikatowego adresu w przeglądarkę mobilną lub zeskanowa-
niu kodu QR użytkownik, przy pomocy prostych czynności, uzyska dostęp do 
wybranego utworu. Instrukcja użytkowania i informacje, jak pobierać utwory 
znajdują się na stronie www.kulturanawidoku.pl w zakładce JAK TO DZIA-
ŁA oraz bezpośrednio na regałach i plakatach. Bezpłatna sieć wi-fi umożliwia 
korzystanie z instalacji non-stop.
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Gdzie będziemy

W ciągu pięciu miesięcy – od 27 maja do 11 października b.r. – in-
stalacje zostaną ustawione w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, 
Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Radomiu, Szcze-
cinie, Lublinie, Rzeszowie, Katowicach, Zamościu, Olsztynie, Zielonej 
Górze, Mrągowie, Bochni i Ełku. Kultura Na Widoku będzie obecna tak-
że na następujących festiwalach: Festiwalu Dwa Teatry, Open’er Festival,  
Off Festival, Transatlantyk Festival Poznań, Life Oświęcim Festival, Festiwalu 
Filmu i Sztuki Dwa Brzegi, Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, Kulturze 
od Kuchni, Męskim Graniu, Malta Festival, Gdynia Designe Days, Art&Salt, 
Orange Kino Letnie, Przystanku Woodstock, 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni.

Partnerzy projektu

Partnerzy strategiczni

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym miast partnerskich.
Serdecznie dziękujemy za współpracę Partnerom projektu oraz Legalnym 

Źródłom.  

Kultura Na Widoku zawita również do małych miejscowości. W lokalnych 
bibliotekach, domach i instytucjach kultury pojawi się w postaci plakatów  
w formacie B1. Odwiedzający będą mieli taki sam dostęp do oferty jak miesz-
kańcy Warszawy, Krakowa czy Poznania. Do projektu cały czas włączają się 
instytucje i organizacje z całej Polski. Chętni mogą zgłosić swój udział, wysyłając 
maila na adres plakaty@legalnakultura.pl lub biblioteki@legalnakultura.pl.
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O Fundacji

Fundacja Legalna Kultura działa w obszarze propagowania świadomego 
uczestnictwa w kulturze. Popularyzuje korzystanie z kultury z legalnych źródeł, 
integruje środowiska twórców i odbiorców, kształtuje poczucie odpowiedzial-
ności za kulturę w cyfrowej rzeczywistości. Upowszechnia wiedzę na temat 
bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. Aktywności i zadania Fundacji  wpisują 
się w Narodową Strategię Rozwoju Kultury na lata 2003-2020, zakładającą 
kształtowanie kapitału społecznego poprzez tworzenie więzi między kulturą, 
edukacją i nauką, a także zmniejszanie dysproporcji w dostępie do dóbr kultury.

Kluczową działalnością Legalnej Kultury  jest edukacja. Fundacja na terenie 
całej Polski  realizuje warsztaty z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności 
intelektualnej, edukacji filmowej i medialnej dla uczniów, studentów, nauczy-
cieli, wykładowców i różnych grup zawodowych. Legalna Kultura stale rozwija, 
jedyną w Polsce Bazę Legalnych Źródeł, dostępną na www.legalnakultura.pl. 
Projekty Legalnej Kultury czynnie wspierają ambasadorzy i przyjaciele w oso-
bach artystów, ludzi kultury i odbiorców, a także instytucje i patroni medial-
ni.  Idee Fundacji popiera ponad 400 twórców. Fundacja od 3 lat prowadzi  
z powodzeniem Społeczną Kampanię Edukacyjną Legalna Kultura, finansowaną 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut 
Sztuki Filmowej. 

Projekt Kultura Na Widoku jest kolejnym etapem realizacji celów strate-
gicznych Fundacji. Fundacja Legalna Kultura serdecznie dziękuje za wszystkie 
działania przyczyniające się do wspólnego sukcesu.

Kontakt

Marta Antczak, tel. 601 440 027, marta.antczak@legalnakultura.pl
Anita Bartosik, tel. 606 833 566, anita.bartosik@legalnakultura.pl
Fundacja Legalna Kultura, tel. 22 891 04 19, media@legalnakultura.pl,  
lk@legalnakultura.pl

http://www.legalnakultura.pl
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Sławomir Wnęk

Dwór w Boguchwale, dawniej 
pałac letni Lubomirskich 

Dwory ziemiańskie

Od co najmniej dwóch dekad obserwujemy wzmożone zainteresowanie 
kulturą ziemiańską. Ze zrozumiałych względów zabiegają o to także potomkowie 
rodzin ziemiańskich, publikując wspomnienia, dzienniki, aktualizując tablice 
genealogiczne, udostępniając korespondencję rodzinną. Polskie Towarzystwo 
Ziemiańskie wspiera różnorodne inicjatywy wydawnicze. Przykładem dziewię-
ciotomowa edycja pod tytułem Ziemianie polscy XX w. Słownik biograficzny, 
w którym opracowano przypomniano wiele zapomnianych już postaci. Opu-
blikowano wiele opracowań dotyczących rodzin ziemiańskich. Wartościowym 
uzupełnieniem kwestii ziemiańskiej jest coraz obszerniejsza literatura pamięt-
nikarska i wspomnieniowa. Miarą popularności tego zagadnienia na rynku 
wydawniczym są liczne edycje albumowe, zawierające przedwojenne fotografie 
rezydencji i dworów ziemiańskich, które cieszą się sporym zainteresowaniem. 

W 1994 r. Franciszek Starowieyski w rozmowie z Krystyną Unichowską 
wspominał okres przedwojenny, mając na myśli rodzinny majątek w Bratków-
ce koło Krosna, gdzie się urodził. Mówiąc o fenomenie domu ziemiańskiego 
jako wartości duchowej, zauważył: „Nigdy nie mówiło się pałac, tylko dom. 
Czasem dwór”1. Warto pamiętać w związku z tym, że dwór ziemiański oznaczał 
nie tylko miejsce pobytu, ale przede wszystkim siedzibę rodową, pełną mebli, 
pamiątek i dokumentów, w otoczeniu ogrodu i parku. W 1902 r. Lubomirscy 
wywodzący się z Wiśnicza odkupili rodową siedzibę, nie w celu powiększenia 
stanu posiadania, ale właśnie dlatego, że stamtąd się wywodzili, że tam był ich 
pierwszy dom. 

Tarnowscy z Dzikowa (obecnie Tarnobrzeg) od XVI wieku tam mają 
rodzinne gniazdo. Tam ich dzieci odbierały staranne domowe wychowanie  
i stamtąd wyruszały w świat, angażując się w działalność naukową, polityczną 
1  Franciszka Starowieyskiego opowieść o końcu świata, czyli reforma rolna. Pisała Krystyna 

Uniechowska, Warszawa 1994, s. 24.
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i społeczną. Ziemianie pozostawili po sobie nie tylko rezydencje wraz z boga-
tym wyposażeniem, ogrody i parki, ale i kaplice rodowe z inskrypcjami, które 
przypominają dramaty życiowe oraz osiągnięcia godne uwagi. 

Wiele informacji na temat znaczenia roli domu ziemiańskiego znajdujemy 
w korespondencji Stanisława Tarnowskiego, który jest znany przede wszystkim 
jako historyk literatury. Ostatnio opublikowano jego listy z podróży do Ziemi 
Świętej z lat 1857-1858 odbytej z Ludwikiem Wodzickim. Listy te wskazują 
na emocjonalne przywiązanie do domu rodzinnego2. W podobnym duchu  
o Wiśniowej pisał Kazimierz Mycielski, dyplomata w II RP, udając się w 1947 
r. na emigrację przez Rotterdam do Republiki Południowej Afryki. Tam roz-
począł redagowanie wspomnień, które dokończył w 1975 r. Wydano je już po 
jego śmierci3. 

Pałac letni Lubomirskich w Boguchwale. Z dziejów obiektu 

Pałac letni w Boguchwale, należący do Teodora Lubomirskiego, zbudowano 
w latach 1725-1735 z myślą o lokacji miasta, do której nie doszło. Boguchwała 
nie stała się miastem. Planowany przez Lubomirskiego dynamiczny rozwój 
Boguchwały nie doczekał się realizacji. Nie udało się w Boguchwale stworzyć 
porównywalnego z Rzeszowem ośrodka miejskiego, jak zamierzał Lubomirski. 
Godnym podziwu był rozmach prac rozpoczętych około 1725 r. Materialną 
wartością tych prowadzonych w szybkim tempie zmian, co cechowało Lubo-
mirskiego w jego poczynaniach urbanistycznych, było zbudowanie kompleksu 
kościelno-pałacowego (1725-1735). Karol Majewski poświęcił pałacowi letnie-
mu w Boguchwale osobne studium, charakteryzując ten obiekt następująco: 

Zespół pałacowy został malowniczo usytuowany na rozległym terenie opadającym 
znacznie na południowy wschód, w otoczeniu parku od południa i wschodu, kościoła od 
północy i zabudowań gospodarczych od zachodu. […] Można przyjąć, że pałac był wznie-
siony na planie wydłużonego prostokąta o długości ok. 134  m (długość tarasów 125-135 
m w formie trapezu) i składał się z trzech piętrowych pawilonów oraz dwóch parterowych 
łączników […]. Elewacja wschodnia była obliczona jako zamknięcie wspaniałego widoku  
z wyspy, położonej na stawie i odwrotnie z galerii roztaczał się znakomity widok w kie-
runku wschodnim4.

2  M. Płatek, Z listów Stanisława Tarnowskiego z podróży do Ziemi Świętej, „W Służbie Nauki” 
1999, nr 3, s. 51-61; S. Tarnowski, Domowa kronika dzikowska. G. Nieć, wstęp, opracowanie 
i komentarz, Kraków-Rudnik 2010, s. IX-XXIII.

3  K. Mycielski, Historia domu w Wiśniowej, [w:] Barbizon wiśniowski. Mecenat artystyczny 
Mycielskich w Wiśniowej 1867-1939, T. Szetela-Zauchowa (red.), Rzeszów 1997, s. 67-110.

4  K. Majewski, Zespół pałacowy w Boguchwale, [w:] Architektura rezydencjonalna i obronna 

Sławomir Wnęk
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Od strony wschodniej – ogrodowej znajdowała się galeria z podcieniami, 
a poniżej ogród i oranżeria, jako ozdoba letniej rezydencji magnata5 oraz park6. 
Dopełnieniem kompozycji pałacowo-ogrodowej był staw z wyspą, uchwycony 
w całej okazałości na mapie wykonanej przez Fryderyka Miega u schyłku  XVIII 
w. 10 VIII 1852 r. w dramatycznych okolicznościach utonęły we dworskim 
stawie Aniela Kaczorowska (1833-1852), córka leśniczego zatrudnionego  
w Boguchwale, i Natalia Wolska (1839-1852), córka Jana Kantego Wolskiego 
i Kamili ze Straszewskich. Po tej tragedii staw osuszono.

Wracając do Lubomirskiego. Po śmierci Augusta II w 1733 r. rozpoczął 
się okres bezkrólewia. O koronę polską zabiegały czołowe dwory europejskie 
oraz przedstawiciele polskiej magnaterii. W tym gronie znalazło się nazwisko 
Teodora Lubomirskiego. Był to okres jego szczególnej aktywności politycznej. 
23 II 1733 r. Lubomirski stanął na czele konfederacji krakowskiej forsującej 
polskiego kandydata do korony, nawiązującego do tradycji Piastów. Tym 
kandydatem miał być właśnie Lubomirski7. W swoich rachubach dotyczących 
tronu polskiego Lubomirski liczył na wsparcie Austrii oraz względy szlachty. 
Austriacy zachowali jednak daleko idącą powściągliwość, natomiast szlachta 
pamiętała mu jego awanturniczą młodość. Nie udało się Lubomirskiemu zgro-
madzić dostatecznie silnego zaplecza politycznego i przegrał starania o koronę 
na rzecz przedstawiciela dynastii saskiej. Ostatnim akcentem działań politycz-
nych był jego udział w konfederacji zawiązanej w Dzikowie 5 XI 1734 r.; na 
jej czele stanął Adam Tarło. Dokument proklamujący konfederację dzikowską 
odczytano w Boguchwale w pałacu Lubomirskiego. Konfederacja zgromadziła 
przeciwników Augusta III. 

Teodor Lubomirski zmarł 8 II 1745 r. w Ujazdowie, został pochowany 
obok ojca w kościele Sióstr Szarytek na Czerniakowie. Po śmierci Lubomir-
skiego rozpoczął się trwający kilka lat spór o sukcesję po nim, rozstrzygnięty 
polubownie. Wdowa otrzymała większość pieniędzy oraz klejnoty i wyjechała 
z córką do Wiednia. Syn Kasper otrzymał zamek w Ujazdowie, a bratankowie 
magnata odziedziczyli Boguchwałę, Łańcut i Przeworsk8. Na mocy podziałów 

województwa rzeszowskiego, Łańcut 1972, s. 114-115.
5  G. Ciołek, Ogrody polskie. Wznowienie przygotował i uzupełniające rozdziały napisał  

J. Bogdanowski, Warszawa 1978, s. 133-134.
6  J. Piórecki, Zabytkowe parki i ogrody województwa rzeszowskiego, Bolestraszyce 1996, s. 22-25.
7  J. Dygdała, Konfederacja krakowska Teodora Lubomirskiego z początku bezkrólewia 1733 roku 

a polityka Austrii wobec Rzeczypospolitej, [w:] Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII 
wieku, Ł. Kadziela, W. Kriegseisen, T. Zielińska (red.), Warszawa 1994, s. 48. 

8  W. Szczygielski, Lubomirski Teodor (1683-1745), Polski Słownik Biograficzny (dalej PSB), 
t. 18, 1973, s. 60-63.
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rodzinnych Boguchwała znalazła się w rękach Antoniego Lubomirskiego, 
wojewody lubelskiego9. Jak utrzymuje Majewski, nowy właściciel tych dóbr 
poniechał rozbudowy Boguchwały, w dodatku zaangażował się w spór majątko-
wy z Jerzym Lubomirskim w połowie XVIII w., czego efektem było częściowe 
spalenie pałacu w Boguchwale10. 

W latach osiemdziesiątych XVIII w. Boguchwałę odwiedził Andrzej Ewa-
ryst Kuropatnicki. Zanotował wówczas :

Wieś pięknym pałacem, ogrodem w kondygnacje nad staw obszernym, kępą wysa-
dzaną drzewami, do którego się batem podjeżdża spuszczonym, kościołem murowanym 
ozdobna, domu Starzyńskich11. 

Tak brzmi treść pierwszego drukowanego tekstu opisującego Boguchwałę. 
Tekst ten został opublikowany anonimowo w 1786 r. w Przemyślu o objętości 
188 stron, formatu octavo. Był to pierwszy przewodnik geograficzno-histo-
ryczny po Galicji12. Pół wieku później Henryk Stupnicki opisujący Galicję  
w połowie XIX w. wymienił Boguchwałę, pisząc, że znajduje się o 2 mile od 
Rzeszowa i „wyróżnia się pięknym dworem”13. Informację tę powtórzył w 1869 r. 
w drugiej edycji tej książki. Także w późniejszych przewodnikach turystycznych, 
obiekt ten wymieniany jest jako największa atrakcja turystyczna Boguchwały. 

Straszewscy w Boguchwale w latach 1803-1901

W 1803 r. obszar dworski Boguchwała-Lutoryż kupili Straszewscy herbu 
Radwan, posiadający również dobra nieopodal Krakowa. Pod rządami Straszew-
skich obiekt ten został przekształcony w okazały dwór ziemiański. W 1803 r. 
w Boguchwale zamieszkał Florian Straszewski (1776-1847), ziemianin z Ma-
łopolski. W 1797 r. ożenił się z Józefą Misiewską. Wniosła w posagu majątek 
Irządze koło Częstochowy, sprzedany w celu kupna dóbr Boguchwała, gdzie 
latem mieszkali. Mieli dwójkę dzieci: syna i córkę, które zmarły w dzieciństwie. 
Żona Straszewskiego zmarła 15 VII 1810 r. w Boguchwale, została pochowana 
w kościele parafialnym. W 1817 r. Straszewski ożenił się powtórnie, tym razem 
z Marianną z Dembińskich primo voto Paszkowską. Straszewscy zamieszkali  
w Krakowie w kamienicy przy ul. Brackiej, prowadząc bogate życie towarzyskie. 
9  J. Michalski, Lubomirski Antoni (1718-1782), PSB, t.18, 1973, s. 6-8.
10  K. Majewski, op. cit. (Zespół pałacowy…), s. 108.
11 [A. E. Kuropatnicki], Geographia albo dokładne opisanie Królestwa Galicyi i Lodomeryi,  

Przemyśl 1786, s. 76.
12  S. Wnęk, Galicja u schyłku XVIII w. w przewodniku geograficzno-historycznym Andrzeja 

Ewarysta Kuropatnickiego z 1786 roku, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. 25, 2013, s. 66.
13  H. Stupnicki, Galicja pod względem geograficzno-topograficzno-historycznym, Lwów 1849, s. 54.
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W 1823 r. Straszewski sfinalizował sprzedaż podrzeszowskich dóbr przyrodnim 
braciom: Józefowi dobra zgłobieńskie (Wolę Zgłobieńską i Zgłobień) oraz 
Stanisławowi dobra boguchwalskie (Boguchwałę i Lutoryż). 

Straszewski był inicjatorem założenia krakowskich Plant. W 1830 r. utwo-
rzył fundację na rzecz ich utrzymania. 20 IV 1843 r. sporządził testament, któ-
rym zabezpieczył rodzinę, wsparł również krakowskie instytucje dobroczynne 
oraz przekazał środki na utrzymanie Plant. Zmarł w Krakowie, pochowany na 
cmentarzu Rakowickim. W 1874 r. władze miasta uczciły jego pamięć obeli-
skiem medalionem portretowym, powstałym ze składek krakowian, a jednej  
z ulic Krakowa, przylegającej do Plant, nadano jego imię14. 

W 1823 r. właścicielem obszaru dworskiego Boguchwała–Lutoryż został 
Stanisław Straszewski (1783-1861). W 1815 r. poślubił Mariannę Rupniewską, 
córkę Józefa Rupniewskiego i Petroneli z Zagrodzkich. Rupniewska, wcześnie 
osierocona, została oddana pod opiekę krewnej Józefie Straszewskiej w Bo-
guchwale wraz z bratem Romanem, późniejszym oficerem WP w powstaniu 
listopadowym15. Stanisławowi i Mariannie Straszewskim urodziło się siedmioro 
dzieci: Amelia, Kamila, Zofia, Ryszard, Henryk, Ludwik i Marceli.

W latach 1849-1889 majątkiem dworskim w Boguchwale administrował 
Henryk Straszewski (1820-1889). Urodził się w Boguchwale w rodzinie zie-
miańskiej Stanisława Straszewskiego i Marianny z Rupniewskich. W 1838 r. 
zdał maturę w rzeszowskim gimnazjum i rozpoczął studia prawnicze na Uni-
wersytecie Jagiellońskim; tam się też doktoryzował. Był znanym w powiecie 
rzeszowskim działaczem społecznym. Od 1867 r. Straszewski działał w Radzie 
Powiatowej Rzeszowskiej. Wspierał fundację im. doktora Jana Towarnickiego, 
której celem była pomoc materialna ubogiej młodzieży uczącej się i studiują-
cej. W 1873 r. otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Rzeszowa. Wspólnie  
z księdzem Feliksem Dymnickim, rzeszowskim katechetą, fundatorem i budow-
niczym Bursy Gimnazjalnej w Rzeszowie, doprowadzili do powstania Towa-
rzystwa Bursy Gimnazjalnej, niosącego pomoc materialną ubogiej młodzieży16. 

W 1857 r. Henryk Straszewski ożenił się z Dorotą Zakliczanką. Żona 
właściciela dóbr Boguchwała urodziła się w 1840 r. w rodzinie Edwarda Za-
kliki, żołnierza napoleońskiego, właściciela Hawłowic Górnych i Jodłówki  
w powiecie jarosławskim oraz majątków w okolicy Lutczy i Niebylca. Straszew-
ska w Boguchwale mieszkała krótko. Osiedliła się we Florencji. W środowisku 
14  E. Orman, B. Stępniewska-Janowska, Straszewski Florian (1767–1847), PSB, t. 44, 2006, 

s. 241–243.
15  Z. Zacharasiewicz, Rupniewski Roman (1802–1892), PSB, t. 3, 1991, s. 113.
16  M. Wolski, Straszewski Henryk (1820–1889), PSB, t. 44, 2006, s. 243-244.
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kolonii polskiej należała do grona przyjaciół Teofila Lenartowicza. W 1876 r. 
Lenartowicz życzliwie rekomendował Dorotę Straszewską Ignacemu Kraszew-
skiemu, pisząc:

 […] proszę, aby raczył nie odmówić chwili pogawędki osobie ze wszech miar dys-
tyngowanej, pełnej świadomości, dowcipnej[…] Ta pani […] czysta, zacna, szlachetna 17.

Maria Konopnicka w korespondencji z dziećmi relacjonowała wydarzenia z życia 
codziennego kolonii polskiej we Florencji. W liście do córki z 2 II 1902 r. wspomnia-
ła odwiedzającego ją księdza Stefana Dembińskiego, tłumacza literatury włoskiej,  
i Władysława Nawrockiego – poetę, dziennikarza i tłumacza literatury angielskiej, 
francuskiej, niemieckiej i włoskiej. Wspomniała także o Dorocie Straszewskiej: 

Nawiedza nas [ks. Stefan Dembiński – przypis S.W] co niedziela razem z naszą są-
siadką p. Dorotą Straszewską, której najśmielsza wyobraźnia nie zdoła sobie przedstawić 
bez psa i papugi18. 

Dalsze losy Straszewskiej są nieznane. 
Po bezpotomnej śmierci Henryka Straszewskiego, obszar dworski Boguchwała – 

Lutoryż przeszedł na własność jego bratanka Maurycego Straszewskiego (1848–1921), 
pedagoga, filozofa, działacza społecznego i orientalisty, profesora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Maurycy Straszewski urodził się w Lutoryżu. W 1866 r. ukończył 
rzeszowskie gimnazjum. Studiował filozofię i matematykę, najpierw w Pradze (1866–
1867), a następnie w Wiedniu (1867–1869). W Wiedniu doktoryzował się z filozofii  
w 1870 r. Następne dwa lata studiów spędził w Szwajcarii i w Niemczech. Studia te 
zaowocowały obroną pracy habilitacyjnej w 1872 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim19. 
W 1884 r. mianowany profesorem zwyczajnym filozofii i pedagogiki krakowskiej 
uczelni. Spopularyzował w Polsce wiedzę filozoficzną starożytnego Wschodu. W tym 
celu w latach osiemdziesiątych studiował sanskryt i chiński. W latach 1886–1890 
przy ulicy imienia swojego dziadka Floriana Straszewskiego zbudował willę zapro-
jektowaną przez Władysława Ekielskiego i Tadeusza Stryjeńskiego. W 1918 r. objął 
katedrę filozofii na powstającym wówczas Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, lecz 
nieuleczalna choroba profesora zniweczyła te plany20. Maurycy Straszewski zmarł  
w Krakowie, został pochowany na cmentarzu Rakowickim21.

17  Józef Ignacy Kraszewski – Teofil Lenartowicz Korespondencja. Do druku przygotował  
i komentarzem opatrzył W. Danek,  Wrocław 1963, s. 314.

18  Maria Konopnicka. Listy do synów i córek. Opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła  
L. Magnone, Warszawa 2010, s. 683-684.

19  N. Łubieński, Maurycy Straszewski. Empirysta i metafizyk, [w:] Polska myśl filozoficzna 
i społeczna, t. 3, B. Skarga (red.), Warszawa 1977, s. 7-50.

20 G. Korolewicz, Nauczyciele akademiccy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie 
międzywojennym, t. 2: Biogramy, Lublin 1996, s. 208-209.

21  J. Skoczyński, Straszewski Maurycy (1848–1921), PSB, 2006, t. 34, s. 246-251.
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Wanda i Zenon Suszyccy w Boguchwale w latach 1901-1921

W 1901 r. obszar dworski Boguchwała-Lutoryż podupadły, źle zarządzany 
i zadłużony stanął na licytacji. 30 VII 1901 r. dobra te kupił Zenon Suszycki 
(1840–1912). Nowy właściciel urodził się w Juliampolu na Litwie. W 1862 
r. ukończył studia na Wydziale Matematyczno–Fizycznym Uniwersytetu 
Moskiewskiego i podjął pracę w Borysowie, miasteczku położonym nad Be-
rezyną w guberni mińskiej. Na tym stanowisku zastał go wybuch powstania 
styczniowego, które dynamicznie dojrzewało na Litwie przez cały 1862 r. Na 
początku maja 1863 r. Suszycki przyłączył się do powstania, wstępując do 
oddziału dowodzonego przez Wincentego Koziełł-Poklewskiego. 9 maja jego 
oddział stoczył potyczkę z Rosjanami nad rzeką Dźwinosy. Niebawem jednak 
przeciwko oddziałowi Koziełł-Poklewskiego skierowano liczniejsze siły rosyj-
skie. Powstańcy zmuszeni zostali do przyjęcia bitwy 28 maja nad rzeką Ilią 
w miejscowości Władyki. Trwająca około trzech godzin bitwa zakończyła się 
rozbiciem oddziału powstańczego. Suszycki zawdzięczał ocalenie miejscowemu 
popowi, który nie tylko udzielił powstańcowi schronienia na strychu cerkwi, 
ale także zadbał o to, aby mógł powrócić do sił, umożliwiając mu tym samym 
skuteczną ucieczkę przed represjami carskimi22. 

Szacuje się, że do 1866 r. wyemigrowało z kraju około 10 tysięcy powstań-
ców, a w latach 1866–1871 dalsze 8 tysięcy. Najliczniejsza grupa emigrantów 
osiedliła się we Francji, gdzie istniały silne ośrodki polskiej emigracji jeszcze 
z okresu powstania listopadowego. Większość powstańców jednak kierowała 
się do Paryża, dlatego że tam było największe skupisko emigracji polskiej. Nie 
znamy daty przyjazdu Suszyckiego do Paryża, najprawdopodobniej jednak był 
to rok 1864. Niewątpliwie był on osobą zaradną, a może zamożną, skoro w dwa 
lata po przyjeździe do Paryża w 1866 r. stać go było na podjęcie studiów w École 
nationale supérieure des mines de Paris, należącej do najbardziej prestiżowych 
uczelni technicznych we Francji. W 1870 r. ukończył tę szkołę, uzyskując tytuł 
inżyniera górnictwa. 

Przebywając w Paryżu, Suszycki wszedł w środowisko polskiej emigracji  
i przystąpił do Zjednoczenia Emigracji Polskiej, organizacji działającej w Paryżu 
w latach 1866–1871, zrzeszającej pewną część emigrantów postyczniowych23. 
Ostatnim akcentem okresu paryskiego było zaangażowanie się Suszyckiego  
w wydarzenia związane z obroną miasta przed wojskiem wiernym rządowi  
22  „Czas” 1912, nr 216; J. J. Cząstka, Krótki zarys życia i działalności Zenona Suszyckiego, „Nafta” 

1960, nr 8, s. 222-223.
23  J. W. Borejsza, Emigracja polska po powstaniu styczniowym, Warszawa 1966, s. 447.
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i sprzymierzonymi z Prusakami przeciwko mieszkańcom Paryża, którzy nie 
uznawali prusko - francuskiego sojuszu. Suszycki walczył na odcinku bronionym 
przez uczniów i absolwentów Szkoły Politechnicznej, a następnie w Gwardii Na-
rodowej. Krwawe walki o Paryż zakończyły się 28 V 1871 r. zdobyciem miasta. 

Nie mogąc wrócić w rodzinne strony, ani dłużej przebywać w Paryżu, 
w 1872 r. Suszycki przyjechał do Galicji przeżywającej w tym czasie znaczne 
ożywienie gospodarcze za sprawą eksploatacji złóż ropy i gazu24. W 1888 r. 
powierzono mu zarząd kierownictwa kopalni w Bóbrce. Poprzez zastosowanie 
nowych metod wiertniczych uzyskał znaczny wzrost wydobycia ropy: jako 
pierwszy na tym terenie zastosował kanadyjską metodę wiercenia. Aby upo-
wszechnić tę metodę, założył w Bóbrce pierwszą w Europie szkołę zawodową 
kształcącą wiertaczy naftowych. Suszycki odniósł spory sukces jako przedsię-
biorca, znacznie się bogacąc. 

Równocześnie z działalnością gospodarczą Suszycki wiele czasu i energii 
poświęcił dla rozwoju szkolnictwa naftowego. W literaturze fachowej nazywany 
jest twórcą szkolnictwa naftowego w Polsce. W latach 1874 – 1898 Suszycki 
był członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie oraz Towarzystwa Politech-
nicznego we Lwowie (1896–1912). W 1879 r. należał do grona współzałoży-
cieli Krajowego Towarzystwa Naukowego dla Opieki i Rozwoju Przemysłu  
i Górnictwa Naftowego w Galicji, które w 1881 r. zmieniło nazwę, stając się 
bardziej znane jako Krajowe Towarzystwo Naukowe w Galicji. W 1893 r. założył  
w Jaśle Towarzystwo Techników Naftowych z siedzibą we Lwowie. Był członkiem 
Stowarzyszenia Techników Wiertniczych w Wiedniu oraz współzałożycielem 
Gorlickiego Towarzystwa Handlowego. Zenon Suszycki zmarł w Boguchwale25. 

Po jego śmierci majątkiem zarządzała Wanda z Zawadzkich Suszycka 
(1844–1921). Pochodziła z Pińska, obecnie Białoruś. Wcześnie osierocona, 
dzieciństwo spędziła pod opieką rodziny Rokossowskich. Dzięki ich pomocy 
ukończyła gimnazjum w Żytomierzu, a następnie studia w Kijowie. W 1882 r. 
poślubiła Zenona Suszyckiego i towarzyszyła mężowi przez kolejne trzydzieści 
lat, wspierając jego działalność społeczną, a po jego śmierci wiele z tych obo-
wiązków przejęła. W latach 1914–1917 wspierała finansowo Legiony Polskie. 
Angażowała się w działalność dobroczynną na rzecz osób ubogich i sierot. 

24  J. J. Cząstka, Dzieje przemysłu naftowego w krośnieńskim, [w:] Krosno. Studia z dziejów 
miasta i regionu, t. 2, J. Garbacik (red.), Kraków 1973, s. 5-38.

25  T. Kargol, Suszycki Zenon (1840-1912), PSB, t. 6, 2009, s. 91-92; S. Wnęk, Zenon 
Turczynowicz Suszycki (1840-1912). Powstaniec styczniowy, obrońca Paryża i współtwórca 
polskiego szkolnictwa naftowego. Rys biograficzny,[w:] Powstanie 1863. Podlaskie epizody, 
M. Zemło, R. Dobrowolski (red.), Supraśl 2014, s. 383-403.
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Mieszkańcy, rezydenci i goście boguchwalskiego dworu

W boguchwalskim dworze właścicielom towarzyszyli krewni, ale także 
rezydenci od lat związani z tym majątkiem przez wieloletnią służbę. Byli też 
goście. Wiele źródeł wskazuje na to, że atmosfera boguchwalskiego pałacu za-
chęcała do jego odwiedzin. Po wielu latach życzliwie Boguchwałę wspominał 
Eugeniusz Romer, najwybitniejszy polski geograf, a w latach osiemdziesiątych 
XIX w. uczeń rzeszowskiego gimnazjum26. 

Ze wsparcia finansowego Henryka Straszewskiego hojnie korzystali jego 
krewni. Przykładem niech będzie Eustachy Wolski, syn Jana Kantego Wol-
skiego i Katarzyny Kamili ze Straszewskich Wolskiej. Po śmierci ojca w 1868 
r. pozostawał pod opieką wuja, mieszkał w Boguchwale w czasie nauki w rze-
szowskim gimnazjum, gdzie w 1872 r. zdał maturę. Korzystając ze wsparcia 
wuja, rozpoczął studia prawnicze w Krakowie27. 

Na początku XX w. w boguchwalskim dworze z gościnności Wandy  
i Zenona Suszyckich korzystały Jadwiga i Wanda Suszyckie, osierocone bra-
tanice Zenona Suszyckiego. Jadwiga wyszła za Wincentego Turowskiego, 
administratora dóbr w Boguchwale w latach 1905–1914. Z tego małżeństwa 
urodziła się 21 I 1909 r. Irena Turowska (1v. Bar, 2.v Święch), absolwentka 
studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1930 r. W 1933 r. 
doktoryzowała się na macierzystej uczelni. Z Biblioteką Jagiellońską związała 
zawodowe życie, pracując jako bibliotekarz w latach 1930–1971. Od 1964 
r. współpracowała z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Krakowie, prowadząc 
zajęcia ze studentami polonistyki i bibliotekoznawstwa. W 1968 r. uzyskała 
tytuł doktora habilitowanego na Uniwersytecie Łódzkim. Zmarła 11 X 1997 
w Krakowie, tam też została pochowana28. Druga z sióstr, Wanda Suszycka 
(1890–1957), wyszła za Tadeusza Kępińskiego i została matką Antoniego 
Kępińskiego wybitnego psychiatry29. 

Zenon Suszycki w testamencie poczynił następujący zapis: „Moralną opie-
kunką mojej żony i towarzyszką jej życia ustanawiam Annę z Bortnowskich 
Kuleszową”. Anna Kuleszowa była wówczas wdową po warszawskim lekarzu  
i zgodnie z wolą Suszyckiego mieszkała we dworze do śmierci30. 
26  E. Romer, Pamiętniki. Problemy sumienia i wiary, Kraków 1988, s. 10.
27  M. Wolski, Wolski Eustachy Zygmunt (1853–1927), [w:] Ziemianie polscy XX wieku. Słownik 

biograficzny, t. 5, Warszawa 2000, s. 184–186.
28  Urząd Stanu Cywilnego w Boguchwale, Liber natorum Boguchwała 1894-1945; Słownik 

pracowników książki polskiej. Suplement II, H. Tadeusiewicz (red.), Warszawa 2000, s. 17.
29  M. Jakubik, J. Masłowski, Antoni Kępiński, Człowiek i dzieło, Kraków 1981, s. 23, 31-33.
30  Archiwum Państwowe w Rzeszowie (dalej APRz), Sąd Obwodowy w Rzeszowie, Akta spadkowe 
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Od 1904 r. związał się z Boguchwałą Klaudiusz Angerman (1861–1922) 
przemysłowiec, działacz niepodległościowy i filantrop. Urodził się we Lwowie, 
ale wychowywał w Przemyślu, dokąd przeprowadzili się rodzice. Po ukończeniu 
przemyskiego gimnazjum w 1879 r. rozpoczął studia techniczne na Wydziale 
Inżynierii Politechniki we Lwowie. Studia politechniczne kontynuował na 
Wyższej Szkole Politechnicznej w Wiedniu w latach 1881–1883. W latach 
1896–1904 pełnił obowiązki inżyniera miejskiego w Jaśle31. 

Odrębny etap w pracy zawodowej Angermana związany jest z przemysłem 
naftowym. Na przełomie XIX/XX w. poświęcił się badaniom geologicznym  
i poszukiwaniu ropy naftowej, osiągając w tym zakresie spore sukcesy. W tym 
celu odbył podróże do Tbilisi (Tyflisu), Groznego i Baku, do Włoch (Apeni-
ny) i Rumunii (Ploesti). Badał pod tym kątem zasoby ropy na Podkarpaciu.  
W Rudawce Rymanowskiej był właścicielem około 200 pól naftowych. Założył 
kilka szybów naftowych w Zagłębiu Borysławskim. W Tustanowicach koło 
Borysławia znajdowały się liczne kopalnie ropy naftowej, w których Angerman 
był znaczącym udziałowcem. Po sprzedaniu swoich udziałów w tych kopalniach 
około 1904 r. zdecydował się na kupno rozległego majątku w Wilczej Woli 
koło Kolbuszowej, zasobnego w lasy. Nowo nabyty majątek składał się z tzw. 
Klaudiuszówki Północnej i Klaudiuszówki Południowej. Południowa część 
majątku była przeznaczona dla dzieci Klaudiusza z pierwszego małżeństwa, 
a północna dla dzieci z drugiego małżeństwa, mniej więcej po 600 ha każda. 
Kupno Wilczej Woli należy wiązać z decyzją o przeniesieniu się z Jasła do 
Boguchwały w 1904 r. 

W latach 1911–1913 był członkiem Rady Naczelnej Polskiego Stronnic-
twa Ludowego i jako przedstawiciel tej partii został wybrany w 1911 r. posłem 
do austriackiej Rady Państwa i sejmu wiedeńskiego. Był członkiem Związku 
Producentów Ropy, spółki akcyjnej gazów ziemnych i miejskich we Lwowie, 
Banku Mieszczańskiego w Rzeszowie oraz prezesem Towarzystwa dla Handlu 
i Przemysłu we Lwowie; ponadto należał do Lwowskiego Towarzystwa Poli-
technicznego. 

W 1914 r. ofiarował znaczną kwotę na rzecz Legionów Polskich, ponadto 
umundurował oddział ochotników wstępujących do Legionów Polskich z Bogu-
chwały i okolicy. Działał aktywnie w stowarzyszeniach charytatywnych na rzecz 
rannych Polaków. Ponadto wszedł w skład Naczelnego Komitetu Narodowego 

po śp. Zenonie Suszyckim, sygn. 26.
31  A. Laskowski, Kadra techniczno-budowlana związana z Jasłem w okresie autonomii galicyjskiej. 

Słownik biograficzny, Kraków 2003, s. 31-36.
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jako przewodniczący Komisji Aprowizacyjnej, współpracując z pułkownikiem 
Władysławem Sikorskim, późniejszym generałem i Wodzem Naczelnym. 
Po wojnie opracował i opublikował program odbudowy gospodarczej kraju.  
W 1922 r. kandydował do senatu RP, jednak nie doczekał wyborów. Zmarł na 
serce w Nowym Sączu 11 XI 1922; pochowany został w Boguchwale32.

Klaudiusz Angerman był dwukrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa 
zawartego z Marią Nennel (zmarłą w 1896 r. w Jaśle) urodziło się troje dzieci. 
W 1897 r. ożenił się ponownie. Z drugiego małżeństwa zawartego z Marią 
Suszycką urodziło się czterech synów: Jarosław, Karol, Zenon i Władysław, 
wychowujących się w Boguchwale. 

Jarosław Angerman (1898–1953) w 1916 r. ukończył II Gimnazjum  
w Rzeszowie. Oficer rezerwy WP, po 1939 r. na emigracji w USA, gdzie zmarł. 
Karol Angerman (1900–1979), będąc uczniem rzeszowskiego gimnazjum  
w 1917 r., wstąpił do II Brygady Legionów Polskich. Jesienią 1918 r. brał udział 
w obronie Przemyśla, za co został odznaczony Gwiazdą Obrony Przemyśla Or-
lęta, a następnie Krzyżem Zasługi za wojnę w obronie niepodległości w latach 
1918–1921. W latach 1920–1925 studiował na Politechnice Lwowskiej. 1 VII 
1925 r. został mianowany podporucznikiem rezerwy WP. Brał udział w kampa-
nii wrześniowej 1939 r. 16 IX 1939 r. przekroczył rumuńską granicę i dotarł do 
Francji. Walczył pod Tobrukiem, Monte Cassino i Ankoną. Dobre wspomnienie 
o Karolu Angermanie z czasów kampanii włoskiej 1944 r. zachował Konstanty 
A. Jeleński, wybitny krytyk literacki i tłumacz. Wspominając swego przyjacie-
la Zygmunta Hertza, współtwórcę Instytutu Literackiego paryskiej Kultury,  
z szacunkiem wyrażał się o byłym dowódcy33. Po zakończeniu wojny osiedlił  się  
w USA; tam zmarł. Zenon Wiktor Angerman (1908–1942) wykształcenie zdobywał 
w gimnazjach w Rzeszowie, a następnie w Rakowicach. Zmarł we Lwowie w 1942 
r. Najmłodszy z braci Władysław Angerman (1918–1998) kształcił się w konwikcie 
pijarskim na Rakowicach. Naukę kontynuował w II Gimnazjum im. Stanisława 
Sobińskiego we Rzeszowie. W roku akademickim 1936/1937 rozpoczął studia na 
Politechnice Lwowskiej na Wydziale Elektrycznym, które przerwał wybuch woj-
ny. Do 1951 r. zarządzał cegielnią znajdującą się w posiadaniu rodziny. W latach 
1933–1998 prowadził regularne notatki, których fragment opublikowano34. 

32  W. Kędzior, Angerman Klaudiusz (1861–1922), PSB 1935,t.1, s. 112-113,  Słownik działaczy 
ruchu ludowego. Makieta, Warszawa 1988, s. 4, Encyklopedia Rzeszowa J. Basta, G. Zamoyski, 
( red.) Rzeszów 2011, s. 17.

33  K. A. Jeleński, Zygmunt  Hertz, mój przyjaciel,  [w:] K. A. Jeleński, Chwile oderwane, Gdańsk 
2007, s. 107.

34  W. Angerman, Notatki z kalendarza. Rok 1933.Tekst przygotował i przedmową poprzedził 
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Fundacja Naukowo-Rolnicza im. Zenona i Wandy Suszyckich  
w Boguchwale

28 V 1921 r. Wanda Suszycka wypełniła wolę zmarłego męża i na mocy 
testamentu przekazała majątek Boguchwała-Lutoryż na cele społeczne. Powstała 
na tych gruntach Fundacja Naukowo–Rolnicza im. Zenona i Wandy Suszyckich 
w Boguchwale, wykonująca zadania statutowe do dnia dzisiejszego. 

Uruchomienie fundacji spowodowało napływ do Boguchwały czołowych 
przedstawicieli polskiej zootechniki. W latach 1927–1931 boguchwalską 
placówką kierował Teodor Marchlewski (1899–1962) zootechnik, nauczyciel 
akademicki i działacz społeczny. Urodził się w Manchesterze w rodzinie polsko-
-angielskiej. Jego ojciec Leon Marchlewski był profesorem biochemii, matka 
zaś Angielką córką rektora uniwersytetu w Edynburgu. Studia przyrodnicze 
ukończył na Wydziale Filozoficznym UJ (1922), następnie był stypendystą 
fundacji Rockefellera w Anglii i w Danii w latach 1922–1926. W okresie 
międzywojennym związany z Uniwersytetem im. Stefana Batorego w Wilnie  
i UJ, gdzie prowadził zajęcia dydaktyczne. Aresztowany 6 IX 1939 r. w ra-
mach akcji Sonderaktion Krakau i wywieziony do Sachsenhausen. Po 1944 r. 
życie zawodowe związał z Krakowem. Był dyrektorem Instytutu Zootechniki  
w Krakowie (1950–1957) oraz współorganizatorem Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Krakowie. Pełnił również funkcje administracyjne na Wydziale Rolniczym 
UJ, gdzie kolejno był dziekanem (1938–1945), prodziekanem (1945–1947), 
prorektorem (1947), rektorem (1948–1956). Był autorem wielu prac i podręcz-
ników z zakresu genetyki zwierząt i członkiem wielu krajowych i zagranicznych 
organizacji naukowych. Zmarł 27 II 1962 r. w Krakowie35. 

Następcą Marchlewskiego na stanowisku kierownika Zakładu został Juliusz 
Jakóbiec (1905–1969), zootechnik, nauczyciel akademicki. Urodził się w Kra-
kowie. Naukowo związany był z rodzinnym miastem, gdzie w 1929 r. ukończył 
studia na Wydziale Rolniczym UJ. Pracował w Zakładzie Hodowli Ogólnej 
Chowu Bydła Drobnego Inwentarza i Mleczarstwa UJ w latach 1927–1929 
na stanowisku młodszego asystenta. Jako asystent i zastępca kierownika odbył 
praktykę w Boguchwale w latach 1929–1934, której efektem była praca doktor-

J. Angerman, „Nasz Czas” 1998, nr 7, s. 67-74. Informacje biograficzne na temat braci 
Angermanów zawdzięczam uprzejmości Teresy z Angermanów Jasiczkowej i Jarosławowi 
Angermanowi.

35  Z. Kosiek, Marchlewski Teodor (1899–1962), PSB, t. 19:1974, s. 547–549; S. Wnęk, 
Fundacja Naukowo-Rolnicza im. Zenona i Wandy Suszyckich w Boguchwale w latach 
1921–1944, „Nasz Czas” 2002, nr 13, s. 3–12. 
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ska. W latach 1934–1939 był asystentem, a następnie adiunktem w Zakładzie 
Hodowli Ogólnej UJ. Aresztowany przez Niemców w ramach akcji Sonderaktion 
Krakau 11 X 1939 r., został wywieziony do Sachsenhausen a stamtąd do Dachau, 
gdzie przebywał do 1940 r. Był współorganizatorem Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Krakowie. W 1954 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a od 
1966 r. profesorem zwyczajnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Autor 
licznych publikacji z zakresu hodowli bydła i członek stowarzyszeń naukowych. 
Zmarł w Krakowie36. 

W 1927 r. Rada Kuratoryjna uruchomiła w Boguchwale stację zootechnicz-
ną, której celem było doświadczalnictwo i praca nad podniesieniem hodowli 
zwierząt domowych. W ramach fundacji 5 VII 1935 r. rozpoczął działalność 
Zootechniczny Zakład Doświadczalny (ZDZ) przeniesiony w tym celu ze 
Stanisławówki w województwie stanisławowskim do Boguchwały37. Kadra 
naukowa zatrudniona w ZZD liczyła cztery osoby: kierownik, starszy asystent, 
młodszy asystent i praktykant sezonowy. 

W latach 1936–1938 kierownikiem ZDZ był Józef Chramiec (1904–
1940). Urodził się w Zakopanem jako najmłodszy syn Andrzeja Chramca 
– lekarza i Jadwigi z Bieczyńskich. W związku z pracą ojca Chramcowie wielo-
krotnie zmieniali miejsce zamieszkania. W 1922 r. Józef ukończył gimnazjum 
w Bydgoszczy. W latach 1922–1926 studiował na Politechnice Lwowskiej na 
Wydziale Rolnictwa w Dublanach. W 1928 r. ukończył Szkołę Artylerii Lekkiej 
we Włodzimierzu Wołyńskim, otrzymując stopień oficerski. W sierpniu 1939 r. 
został zmobilizowany i przydzielony do 7 Pułku Artylerii Ciężkiej we Lwowie. 
Wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Aresztowany przez Sowietów we 
wrześniu 1939 r., został przewieziony do obozu w Starobielsku. Wiosną 1940 r. 
zamordowany w podmiejskim lesie Piatichatki. Jego nazwisko znajduje się na 
liście zamordowanych polskich oficerów w Charkowie – nr 3250. Pośmiertnie 
awansowany przez prezydenta RP na stopień kapitana WP38.

36  Profesorowie i docenci Studium Rolniczego i Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Wyższej Szkoły Rolniczej i Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
1890–1990,  Kraków 1990, s. 129–130. 

37  APRz, Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Boguchwale 1935-1946, sygn. 2.
38  J. Tucholski, Mord w Katyniu, Warszawa 1991, s. 394; S. Wnęk, Fundacja Naukowo-
Rolnicza im. Zenona i Wandy Suszyckich w Boguchwale w latach 1921–1944, „Nasz Czas” 
2002, nr 13, s. 10; Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 
2003, s. 64; R. Kowalski, Byście o nas nie zapomnieli. Katyń–Charków–Miednoje–Bykownia 
1940, Zakopane 2010, s. 9–10. 
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Zakończenie

W 1944 r. na podstawie dekretu PKWN o reformie rolnej majątek w Bo-
guchwale przekazano w administrację Zarządowi Państwowych Nieruchomości 
Ziemskich od jesieni 1944 do połowy 1946 r. W tym czasie majątek ten wcho-
dził w skład Państwowych Nieruchomości Ziemskich z siedzibą w Gorajewicach. 
Od końca 1946 do 30 VI 1947 r. był częścią Izby Rolniczej, potem podlegał 
Wojewódzkiemu Związkowi „Samopomoc Chłopska”, następnie Państwowemu 
Instytutowi Naukowemu Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. W 1951 r. 
majątek przekazano w administrację Centralnemu Zarządowi Selekcji Roślin 
w Warszawie i występował pod nazwą Stacja Selekcji Roślin w Boguchwale. 
Dyrektorem tej instytucji był Stanisław Czyżowski, znany hodowca roślin. W 
1968 r. w miejsce Stacji Selekcji Roślin utworzono Wojewódzki Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego działający do 1990 r. Od tego czasu zadania fundacji Wandy 
i Zenona Suszyckich wykonuje Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

W 1970 r. przeprowadzono badania architektoniczno-archeologiczne; w 
partiach fundamentów odsłoniły się nieistniejące skrzydła dawnego pałacu39. 
Kolejny remont obiektu przeprowadzono w połowie lat osiemdziesiątych 
kosztem Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale i Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie. W 1976 r., rozpoczynając 
budowę pomieszczeń biurowych dla WOPR, wyburzono budynek oficyny 
dworskiej przylegający do dworu, zajmowany przez rodziny pracowników 
fundacji; obecnie jest tam parking. Od 2010 r. w budynku mieści się Liceum 
Ogólnokształcące40, a od 2012 r. również Gimnazjum Dwujęzyczne. 

Sławomir Wnęk jest regionalistą zajmującym się dziejami Podkarpacia 
i wydawcą. Współpracuje z rocznikiem „Prace Historyczno-Archiwalne” 
wydawanym przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie, „Acta Collegii 
Suprasliensis” i „Rocznikiem Kolbuszowskim”.

39  Kronika konserwatorska-rok 1970, [w:] Rzeszowska Teka Konserwatorska, B. Tondos (red.), 
Rzeszów 1974, s.195-196. 

40  M. Figura, Siedziba Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale – rys historyczny, „Rocznik 
Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale”, Boguchwała 2013, s. 15-17.
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dyskusje • polemiki • recenzje

Adam Kozubal

Trening wyczynowy młodzieży 
a udział w szkolnych zawodach 
sportowych
Rys historyczny rozwoju sportu młodzieżowego

Jedne z pierwszych zorganizo-
wanych zajęć ruchowych z młodzieżą 
prowadziło Towarzystwo Gimnastycz-
ne „Sokół”. Była to najwcześniejsza 
w Galicji organizacja o charakterze 
sportowym oraz paramilitarnym, 
zawiązana we Lwowie w 1867 roku1. 
Rok później władze krajowe powie-
rzyły temu Towarzystwu prowadze-
nie ćwiczeń fizycznych z młodzieżą 
szkolną2. Podnoszenie zdrowotności 
i sprawności przez członków Towa-
rzystwa miało potęgować ducha i siłę 
1 Za początek zorganizowanego ruchu 

sportowego na ziemiach polskich 
przyjmuje się 7.02.1867 r., kiedy to 
CK Namiestnictwo zatwierdziło statut 
lwowskiego „Sokoła”. Por.: A. Mirkiewicz, 
M. Mirkiewicz, Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół” w literaturze przedmiotu (przegląd 
pi śmiennictwa) ,  [w:]  Działalność 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”,  
M. Mirkiewicz (red.), Rzeszów 1996, s. 27.

2 A. Zialecki, Galicja doby autonomicznej 
ośrodkiem życia narodowego Polaków, [w:] 
Działalność Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, M. Mirkiewicz (red.), Rzeszów 
1996, s. 21.

narodu. Dla popularyzacji ćwiczeń 
wprowadzono popisy gimnastyczne 
uczniów. Była to więc jedna z pierw-
szych form rywalizacji sportowej 
młodzieży, którą uzupełniono o atle-
tykę siłową i terenową. Organizowano 
zawody w przeciąganiu liny, biegach, 
dźwigano ciężary, odbywano zapasy. 
Szybko rozwijająca się organizacja TG 
„Sokół” udostępniała (w większości 
odpłatnie) do ćwiczeń ośrodki sokole, 
tzw. „gniazda”, młodzieży szkolnej, 
która pozbawiona była wówczas lek-
cji wychowania fizycznego w szkole3.  
W 1890 r. Rada Szkolna Krajowa 
wydała zarządzenie o wprowadzeniu 
nadobowiązkowych gier i zabaw ru-
chowych do szkół średnich. Równo-
cześnie zalecono, aby sprowadzania 
szkole zawierały osobny rozdział po-
święcony sprawom ćwiczeń fizycznych 
w szkole4. 
3 J. Gaj, K. Hędzelek, Dzieje kultury fizycznej 

w Polsce, Poznań 1997.
4 Ibidem.



d
y

sk
u

sj
e 

• 
po

le
m

ik
i •

 r
ec

en
zj

e

88

Po pierwszej wojnie światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
utworzono Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zaj-
mujące się organizacją szkolnictwa. Wprowadzono obowiązkową gimnastykę  
w szkole dla obojga płci w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Przejęcie władzy 
przez obóz polityczny Piłsudskiego wpłynęło na podniesienie rangi aktywności 
fizycznej. Uważał on ten temat za tak poważny, że powołał w 1927 roku Radę 
Naukową Wychowania Fizycznego5 oraz czuwający nad całością spraw związa-
nych ze sportem Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego. Warto tu wspomnieć o pionierskim w światowej skali Mierniku 
Mydlarskiego (pierwszym teście sprawności fizycznej), który odnosił osiągi 
sprawnościowe do wieku, płci oraz morfologicznych parametrów badanych 
osób, co pozwoliło na podniesienie jakości wychowania fizycznego. Zawody 
szkolne, mecze rozgrywano w godzinach popołudniowych lub podczas corocznie 
organizowanego tzw. Święta Sportowego6. Pomimo tego, że Marszałek stawiał 
duży nacisk na ćwiczenia fizyczne, a także aktywność ruchową, budującą bardzo 
ważny dla niego „hart ducha” i patriotyzm, był przeciwnikiem sportu wyczy-
nowego. Z takich przesłanek wynikł więc prawdopodobnie zakaz należenia 
młodzieży szkolnej do klubów pozaszkolnych, wprowadzony w roku 19277.

W czasie II wojny światowej zarządzeniem gubernatora Franka z 23 sierp-
nia 1940 roku uprawianie sportu i prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego  
w szkołach było zakazane.

Wkład organizacji „Sokół” w rozwój kultury fizycznej w Polsce, w szkolne 
wychowanie fizyczne, sport i ruch rekreacyjny był ogromny. Dziś uważany może 
być za „kolebkę” współczesnego polskiego sportu. Jako niepożądana politycznie 
organizacja społeczna została jednak ostatecznie zlikwidowana w lipcu 1947 
roku. Dyrektywy i kierunki rozwoju fizycznego w Polsce wyznaczyła wówczas 
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, wiążąc sport i wychowanie fizyczne  
z działalnością ideowo-polityczną:

Polska zmierzająca do socjalizmu winna być krajem zdrowych i mocnych ludzi, radu-
jących się życiem, którym wychowanie fizyczne i sport wyrobią siłę woli, opanowanie 
i odwagę, wytrzymałość na trudy i umiejętność zespołowego życia i wysiłku, ludzi 
przygotowanych do pracy Ludowej Ojczyzny i obrony w razie potrzeb jej granic8. 

5 Z. Cendrowski, Historia SZS, Warszawa. 2002.
6 „Od roku 1925 organizowano Szkolne Święta Sportowe, a od 1927 r. Międzyszkolne 

Święta Sportowe” – por.: J. Gaj, K. Hędzelek, Dzieje Kultury Fizycznej w Polsce, Poznań 
1997, s. 115.

7 Z. Cendrowski, op. cit. (Historia SZS), Warszawa. 2002.
8 Fragment Uchwały BP KC PZPR z 1949 r.
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Skutkiem takich działań w grudniu 1949 roku powstał Główny Komitet 
Kultury Fizycznej, a terenowymi organami stały się wojewódzkie, powiatowe 
i miejskie Komitety Kultury Fizycznej9. W roku 1950 zniesiony został zakaz 
należenia młodzieży szkolnej do klubów pozaszkolnych. Jednostki oświatowe 
otrzymały także środki finansowe dla opiekunów Szkolnych Kół Sportowych 
(SKS). Dzięki temu rosła liczba członków SKS, co było zresztą wymogiem 
czasów Polski Ludowej. Upowszechnianie kultury fizycznej i podnoszenie roli 
ideowo-wychowawczej sportu było bardzo widoczne. Mimo wielkiej przesady 
propagandowej, fikcyjnego wpisywania danych, sport stał się jednak bardziej 
masowy. Szkoły blisko współpracowały z powstającymi klubami sportowymi10. 
W roku 1953 została utworzona organizacja ZRYW, która miała zająć się spor-
tem w szkołach zawodowych, gdzie był on prawie nierozwinięty w porównaniu 
do szkół ogólnokształcących. W roku 1957 na bazie ZRYW-u powstał Szkolny 
Związek Sportowy11 (SZS) obejmujący już całe szkolnictwo.

15 czerwca 1930 r., Powiatowe Święto Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Kolbuszowej. Start do biegu na 1500 m

9 A. Kozubal, B. Rychlicki, Sport – pasje, ludzie, wydarzenia. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące 
w Kolbuszowej 1912-2014, Kolbuszowa 2014, s. 36.

10 Ibidem.
11 Z. Cendrowski, op. cit. (Historia SZS), Warszawa 2002.

Trening wyczynowy młodzieży...
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Główne zmiany wprowadzone przez Szkolny Związek Sportowy  
w roku szkolnym 2014/2015

Działający już od kilkudziesięciu lat Szkolny Związek Sportowy niewąt-
pliwie ewoluuje. Dostosowuje się do zmian i reform oświatowych, a także 
administracyjnych Polski. Zmian tych przez okres funkcjonowania związku 
było bardzo dużo, a do szczególnych reorganizacji zaliczyć można okres 
utworzenia nowych województw (1999), czy też wprowadzenie szkolnictwa 
gimnazjalnego w 2001 roku. Mimo bardzo dużego doświadczenia, być może 
ostatnie lata są dla SZS najtrudniejsze. Musi przede wszystkim przystosować się 
do przemian rynkowych i administracyjnych, które wpłynęły na ograniczenia 
subwencji finansowych dla tej organizacji (zarówno na szczeblu centralnym, 
jak i wojewódzkim). Tradycyjnie związek opracował szkolny system rozgrywek 
na bieżący rok szkolny (2014/2015) w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
(dotyczy szkół podstawowych) oraz Gimnazjady i Licealiady (dotyczy szkół po-
nadgimnazjalnych). Wprowadzone zmiany, zapisane w „Kalendarzu szkolnych 
imprez sportowych”, pokazują między innymi dostosowywanie się do realiów 
obecnych czasów. Oto najważniejsze z nich:

1. Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez 
system rejestracji szkół (srs.szs.pl). Komunikaty organizacyjne oraz końcowe 
zamieszczone będą wyłącznie na stronie internetowej związku (szs.rzeszow.pl).

2. Wprowadzono jednorazową roczną „opłatę startową” dla szkół.
3. Pilotażowo wprowadzono zakaz udziału w rozgrywkach Licealiady (czyli 

szkół ponadgimnazjalnych) dla zawodników posiadających licencje właściwych 
związków sportowych w swojej dyscyplinie (dotyczy gier zespołowych)12.

O ile pierwsze dwie zmiany wynikają w głównej mierze ze względów 
finansowych i niewątpliwie dodatkowo ułatwią i przyśpieszą organizację pra-
cy, to trzecia regulacja jest dyskusyjna. Na pewno taka debata toczyła się już 
wielokrotnie. Zastanówmy się więc, dlaczego wprowadzono ten zakaz? Z pew-
nością nauczyciele, dyrektorzy szkół, uczniowie i rodzice dzieci nietrenujących 
w klubach sportowych są za wprowadzeniem takiego zakazu. I nic dziwnego. 
Nawet uczeń o dużej sprawności fizycznej i tak ma minimalne szanse na wy-
granie rywalizacji z zawodnikiem odbywającym normalny cykl treningowy, 
poświęcający na sport kilkanaście godzin w każdym tygodniu. Nie zachęca do 
udziału w rozgrywkach szkolnych perspektywa spotkania ze szkołą, której np. 
drużyna koszykówki składa się z zawodników uczestniczących w zawodach 
12 Kalendarz szkolnych imprez sportowych na rok szkolny 2014/2015, Rzeszów 2014.
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organizowanych przez właściwy związek sportowy. Dyrektor powie: „Szkoda 
pieniędzy na wyjazd i tak nie wygracie”, zaś sami uczniowie, raz spróbowawszy, 
także nie będą chcieli uczestniczyć w podobnych zawodach, bo nikt nie lubi 
przegrywać, a w szczególności dostawać „lanie”. Czy z powyższego wynika, 
że wprowadzenie takiego zakazu zwiększyłoby powszechność uczestnictwa  
w zawodach szkolnych? Zapewne tak, jednak w jakim zakresie, trudno prze-
widzieć. Z drugiej strony niewątpliwie obniżyłoby to poziom tych rozgrywek, 
przynajmniej na początku, ale przecież w rozgrywkach szkolnych w mniejszym 
stopniu ważny jest poziom, gdyż najważniejszy jest udział. W tym przypadku 
zdecydowanie chodzi o „ilość”, a nie „jakość”. Na marginesie, trochę zasta-
nawiającym jest wprowadzenie tego zakazu tylko do gier zespołowych, a nie 
do wszystkich dyscyplin, np.: pływania, lekkiej atletyki, szachów itd., gdzie 
omawiana różnica w rywalizacji indywidualnej jest jeszcze bardziej widoczna.

Przeciwnicy wprowadzonego zakazu wnieśli liczne protesty. W tej 
grupie zapewne znaleźli się także: dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, 
wszyscy korzystający z pracy i środków klubów sportowych. Dla dyrektora 
szkoła ma sukcesy bez angażowania dodatkowych środków, nauczyciel 
może starać się o nagrodę (przynajmniej ma się czym pochwalić), zaś sami 
uczniowie też mają satysfakcję, bo każdy lubi stać na podium. Na pewno 
nie protestowali sami trenerzy, ponieważ dla nich rozgrywki szkolne nie 
mają znaczenia, a zwiększenie liczby nowo startujących uczniów pozwoliłoby 
na zachęcenie nowych uzdolnionych ruchowo i utalentowanych dzieci do 
udziału w treningach.

Nowa regulacja długo nie obowiązywała. Jeszcze przed rozpoczęciem roz-
grywek w grach zespołowych Prezydium Zarządu Głównego SZS 29 września 
2014 roku podjęło następującą uchwałę13: 

W roku szkolnym 2014/2015 Szkolny Związek Sportowy wycofuje się z wprowadzenia 
pilotażowo: Zakazu udziału w rozgrywkach gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, 
piłka ręczna, piłka nożna) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zawodnikami 
posiadającymi licencje właściwych związków sportowych w swojej dyscyplinie.

Uzasadnienie:

Liczne protesty ze strony nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców o nierównym traktowaniu 
uczniów. Interpelacje poselskie oraz pismo od Rzecznika Praw Dziecka, który wskazuje, 
że Konstytucja RP stanowi:

1. wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez 
władze publiczne.

13 Uchwała Prezydium Głównego SZS z dnia 29.09.2014 r.

Trening wyczynowy młodzieży...



d
y

sk
u

sj
e 

• 
po

le
m

ik
i •

 r
ec

en
zj

e

92

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym, społecznym lub gospodarczym 
z jakichkolwiek przyczyn.

Mając powyższe na uwadze – Prezydium Zarządu Głównego SZS posta-
nawia nie wprowadzać w roku szkolnym 2014/2015 „zakazu udziału w roz-
grywkach gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna) 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zawodnikami posiadającymi 
licencje właściwych związków sportowych w swojej dyscyplinie”.

Zmiana decyzji i co dalej?

Paradoksalnie wszyscy niewątpliwie chcieliby masowego udziału w sporcie 
szkolnym. Od kilku lat widoczny jest spadek sprawności dzieci i młodzieży 
oraz zwiększa się liczba nieuczestniczących w lekcjach wychowania fizycznego. 
Pomysł z ograniczeniem udziału w rozgrywkach przez licencjonowanych zawod-
ników w części był dobry, ale wyszło z tego całkiem duże zamieszanie i wrócono 
do starych zasad. Może jest jednak jakiś system rozgrywek satysfakcjonujący 
wszystkich zainteresowanych? Może trzeba prowadzić rozgrywki podwójnie  
i wcale nie powinno to zwiększać kosztów z tym związanych? Mając do dys-
pozycji system elektronicznej rejestracji, może warto dać możliwość wyboru 
udziału w oddzielnych rozgrywkach dla trenujących i nietrenujących? Nie 
powinno być to aż takie skomplikowane.

Nie miejmy jednak złudzeń: bez dodatkowych środków finansowych 
trudno będzie uzyskać szybkie efekty w poprawie zdrowia dzieci i młodzieży. 
Na przykład w latach 80. nauczyciele wychowania fizycznego otrzymywali 
dodatkowe wynagrodzenie (coś w rodzaju premii) za dobre rezultaty (tzw. 
limity) osiągane przez uczniów na zawodach szkolnych z lekkiej atletyki. 
Motywowało to nauczyciela do selekcjonowania najlepszych uczniów  
w szkole oraz dodatkowej pracy z nimi. Wielu z nich trafiło później do 
klubów sportowych.

Oczywiście, można i trzeba wprowadzać również pomysły, które nie wy-
magają dodatkowych środków, a pozwolą zwiększyć zaangażowanie w rozwój 
kultury fizycznej i zdrowotnej. Przykładem mogłoby być podniesienie rangi 
wychowania fizycznego w szkołach. Dlaczego najważniejszą gradacją polskich 
szkół, np. ponadgimnazjalnych, jest ranking opracowany przez komercyjne 
ogólnopolskie czasopismo? Czy nie powinno być to rolą Ministerstwa Edukacji 
Narodowej? Na poziomie województw takie zestawienia mogłyby przygoto-
wać Kuratoria Oświaty. Co powinny zawierać? Na pewno elementy takie, 
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jak: wyniki uczniów na wejściu i efekty uzyskane na końcowych egzaminach 
(jest to wykonywane przy pomocy edukacyjnej wartości dodanej, tzw. EWD), 
finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych, subwencję wypłacaną przez 
organ prowadzący szkołę w przeliczeniu na ucznia i inne składniki, o których 
można dyskutować. Na pewno jednak powinno być brane pod uwagę miejsce 
szkoły w „wojewódzkim rankingu sportowym”. Od roku 2000 Podkarpacki 
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy prowadzi takie zestawienia w katego-
riach dla wszystkich typów szkół, podobnie jak inne województwa. Dlaczego 
to nie jest brane pod uwagę, trudno zrozumieć. 

W wielu krajach na świecie wyniki szkolnych drużyn sportowych podno-
szą prestiż i rangę szkół. Dyrektorzy tych jednostek i nauczyciele są wówczas 
bardzo zainteresowani udziałem swoich uczniów w zawodach i ich dobrym 
przygotowaniem. W naszym kraju na razie nie ma znaczenia, czy szkoła jest 
na pierwszym, czy ostatnim miejscu w rankingu sportowym. Nie wykorzystuje 
się pracy SZS, zaangażowanych nauczycieli i wysiłku uczniów. 

Mam nadzieję, że próba rozwinięcia szerszej dyskusji nad wprowadzanymi 
zmianami, które są niezbędne, wpłynie na wypracowanie takich standardów  
i systemów rozgrywek, które nie będą nikogo pomijały, a z drugiej strony będą 
satysfakcjonowały wszystkich uczestników. Sport szkolny to nie tylko rozwój 

Emocje po zdobyciu medalu są pamiętane do końca życia  
(18 grudnia 2008, Kolbuszowa – złote medalistki Finału Wojewódzkiego Licealiady - piłka ręczna)

Trening wyczynowy młodzieży...
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motoryczny młodych ludzi, to także kształtowanie bardzo ważnych cech 
charakteru oraz rozwój emocjonalny. Decyzje dotyczące rangi i roli szkolnej 
aktywności fizycznej dotyczą setek tysięcy dzieci i młodzieży, dlatego powinny 
być podejmowane z rozwagą i odpowiedzialnością.

Adam Kozubal jest nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym  
w Kolbuszowej. Autor i realizator projektów edukacyjnych dla 
młodzieży.

Adam Kozubal
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Agnieszka Pieniążek

Czy współczesna szkoła rozwija 
talenty?

Refleksja ta pojawiła się w momencie, gdy rozpoczęłam pracę w szkole. Jed-
nak to lektura książki Wszystkie dzieci są zdolne autorstwa Geralda Hüthera i Uli 
Hausera skłoniła mnie, by napisać poniższy tekst i podzielić się swoimi refleksjami.

W życiu chcemy być szczęśliwi… chcemy, by szczęśliwe były nasze dzieci. 
Patrząc na nie, zastanawiamy się, jakie zdolności w nich drzemią. Zdarza się, że 
nachodzi nas refleksja na temat własnych talentów, których nie mieliśmy okazji 
rozwinąć. Wtedy pytamy: dlaczego? Czy nikt ich w nas nie odkrył? Może nie po-
mógł w ich rozwijaniu? A może nie zachęcał do pracy, nie pobudzał do działania?

Talent, jak pisze prof. Gerard Hüther, to „nieprzeciętne uzdolnienia 
drzemiące w dziecku (…); nie musi ujawniać się automatycznie w postaci 
niezwykłych osiągnięć czy nadzwyczajnych umiejętności (…), jest to określony 
potencjał możliwości rozwinięcia pewnych zdolności lub osiągnięcia w konkret-
nej dziedzinie sukcesów znacznie przewyższających dokonania innych ludzi”.

Odkrycie talentu dziecka nie jest łatwe i wymaga wnikliwej obserwacji. 
Trudno mówić o rozwijaniu talentów i zainteresowań we współczesnej szkole, 
zwłaszcza tych, których nie ma na testach. Dzisiejsza szkoła skupia się na reali-
zacji podstawy programowej i porównywaniu wyników pracy jednego ucznia  
z osiągnięciami innych, uczy rozwiązywania testów, które są miarą sukcesu ucznia, 
nauczyciela i szkoły. Jakie koszty ponoszą uczniowie w tym modelu edukacji, 
pokazuje film Erwina Wagenhofera Alfabet, do którego obejrzenia zachęcam.

Mnie poruszył w nim list, który odczytuje 15-letnia uczennica, prymuska  
z Hamburga: „Mam problem. Chcę złożyć skargę, tylko nie wiem do kogo. Moje 
życie to stres i presja. Nie ma czasu i sił na hobby. Nie ma wypoczynku ani zabawy. 
Budzę się i pędzę do szkoły, zadania szkolne kończę o godz. 23. Każdy wie, że 
szkoła to nie życie, ale moje życie jest w szkole. Oczekuje się od nas, żebyśmy byli 
maszynami, które pracują co najmniej 10 godzin dziennie. Czy dorośli, którzy 
podejmują za nas decyzje, próbowali kiedykolwiek wczuć się w nasze położenie?”.

Czy stać nas, by marnować talenty? Obecny system edukacyjny nie daje moż-
liwości na ich odkrywanie i rozwijanie. Taniec, sport, śpiew, gra na instrumencie, 
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zajęcia artystyczne, praca w zespole, wyjazdy edukacyjne są ważne, ale możliwe 
do rozwijania zazwyczaj po lekcjach a i z tym jest ciężko, bo ciągłe sprawdziany, 
bo nadmiar zadań domowych, czasami brak środków finansowych...

Dzisiaj uczniowie swój czas spędzają na korepetycjach i uczeniu się tego, 
z czego mają największe braki. Nie jest to dla nich przyjemne i dlatego nie 
osiągają oczekiwanych wyników, przez to nie chcą chodzić do szkoły albo 
czują się w niej źle, tracą motywację do dalszej pracy. Dlaczego nie mogą 
doskonalić tego, w czym są dobrzy? I osiągać na tej płaszczyźnie sukcesów?  
Obecny system, oparty na rywalizacji, wyróżnia tych, którzy najlepiej potrafią się 
dostosować. Ci z największym potencjałem często nie sprawdzają się na testach.Prof. 
Gerald Hüther pisze: „Wyjątkowe uzdolnienia wciąż są mylone z dobrą oceną,  
a przecież zainteresowanie drugim człowiekiem czy zdolność wsłuchania się 
w niego nie są kategoriami, które odgrywają rolę przy wystawianiu świadectw 
lub przydzielaniu miejsc na studiach”. 

Możemy zapytać, czy dla przyszłego lekarza ważne jest tylko to, by opa-
nował matematykę, czy też umiejętność okazywania współczucia?

Jak zauważa dr Marzena Żylińska, ten sposób myślenia jest przestarzały, 
a szkolnictwo opiera się na zasadach wypracowanych w innej epoce. „Testo-
centryczny system edukacji nie daje rady sprostać wymogom współczesnego 
świata”. Tracą na tym nie tylko dzieci, ale również społeczeństwo. Bo czy dzi-
siaj potrzebni są nam wykwalifikowani specjaliści, którzy „przeobrażają się w 
wypełniające obowiązki automaty”, pozbawieni emocjonalnej oceny sytuacji, 
dopasowani do systemu i ukierunkowani tylko na jego wydajność, pozbawieni 
chęci przebycia nowych dróg i innowacyjnych rozwiązań?

Dzisiaj, jak piszą autorzy książki, „liczy się bycie sobą. Ważne jest to, żeby 
rozpoznać własny potencjał, nauczyć się współpracować z innymi, nie odgradzać 
się i umieć nawiązywać relacje… być otwartym na nowe kontakty i kompromisy, 
trzeba rozwijać w sobie elastyczność i nie poddawać się naciskom”. Ważne jest 
nabycie takich cech, jak: upór, kreatywność i nonkonformizm. Tych umiejęt-
ności nie da się nauczyć na pamięć i zmierzyć za pomocą testu. 

Obecny system, podkreśla Gerald Hüther, „nie tylko ogranicza szanse 
rozwoju »mniej uzdolnionych«, lecz także nie radzi sobie z tymi »bardziej po-
jętnymi«”. Wystarczy spojrzeć na biografie sławnych ludzi: albo nie uczęszczali 
do szkół, albo – delikatnie mówiąc – nie osiągali nadzwyczajnych wyników na 
żadnym etapie edukacyjnym. Salwador Dali całymi dniami rysował, Picasso nie 
chciał uczyć się matematyki, nie umiał zapamiętać kolejności liter w alfabecie, 
Einstein całymi godzinami budował domki z kart, niczego nie umiał nauczyć się 

Agnieszka Pieniążek



d
y

sk
u

sje • po
lem

ik
i • r

ec
en

zje

97

na pamięć, John Lennon był wyrzucany z przedszkola, Woody Allen miał pro-
blemy, bo przeszkadzał nauczycielom podczas lekcji. Do tego grona należał rów-
nież Hans Christian Andersen, który był dyslektykiem, miał znaczne trudności  
z uczeniem się, z opóźnioniem realizował program szkolny, uważano go za 
niezdolnego. Nawet jako dorosły nie potrafił pisać poprawnie. Dysleksja nie 
przeszkodziła mu jednak w odniesieniu sukcesu. Przykłady można mnożyć. 
„Nadzwyczajne zdolności” tych ludzi można było dostrzec wtedy, gdy robili 
to, co uważali za słuszne, a nie to, czego od nich oczekiwano.

Czy potrafimy stworzyć szkoły, które wykorzystałyby potencjał 
dzieci?

O procesach uczenia się wiemy już bardzo dużo. Wiemy, co je wzmacnia,  
a co hamuje. Popularyzatorką tej wiedzy jest wspomniana dr Marzena Żyliń-
ska, autorka książki Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. 
Zachęca ona do zapoznania się z publikacjami profesorów psychiatrii i neuro-
biologii: Manfreda Spitzera, Geralda Hüthera oraz Joachima Bauera; zaprasza 
ich do Polski, organizuje konferencje z ich udziałem. Ci zaś podkreślają, że  
o funkcjonowaniu mózgu nie wiemy wszystkiego, choć wiemy już bardzo dużo i czas, 
by z tą wiedzą zapoznali się nauczyciele, metodycy, twórcy materiałów dydaktycznych 
i – sprawdzili je w praktyce. Marzena Żylińska podkreśla: „tylko w ten sposób można 
formułować falsyfikowane tezy i szukać, nowych, lepszych rozwiązań”. Podczas swoich 
dotychczasowych wykładów ,,poruszyła serce i obudziła umysł” niejednego z nas, 
zainspirowała do zmian wielu dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców.

Czy dziś potrafimy poruszyć serca naszych uczniów i „obudzić” nasze 
szkoły? Jeśli ważne jest dla nas szczęście naszych dzieci – to tak.

Na koniec chciałabym przytoczyć słowa Geralda Hüthera:
„Rozwój talentów i predyspozycji drzemiących w naszych dzieciach będzie możliwy dopiero 
wtedy, gdy spojrzymy na nie bez lęku i zatroskania, kiedy przestaniemy mieć wobec nich 
określone zamiary i zrezygnujemy z konkretnych wyobrażeń na ich temat. Dlatego też 
musimy zacząć traktować je poważnie i wejść z nimi w prawdziwe relacje… Powinno to 
być spotkanie dwojga ludzi, którzy mimo dzielących ich różnic są otwarci na to, by uczyć 
się od siebie wzajemnie; którzy cieszą się na wspólne odkrywanie i kształtowanie świata. 
Musimy więc nauczyć się rozmawiania z dziećmi, patrząc im w oczy; nawet jeśli w tym 
celu czasami będziemy musieli przykucnąć”.

Agnieszka Pieniążek jest polonistką w Zespole Szkół w Wiązownicy. 

Czy współczesna szkoła rozwija talenty?
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Marta Kumorek

Jak się ma „szkolne dziennikarstwo”?

Publicystyka czytana, ale też tworzona przez uczniów, funkcjonuje od 
dawna w szkołach ponadgimnazjalnych  –  nie jest tym samym zjawiskiem 
nowym. Podstawa programowa języka polskiego zawiera przecież odniesienia 
do lektury czasopism oraz potrzeby kształtowania świadomości językowej  
w sferze stylu publicystycznego. Ba, nawet dla testowych zadań maturalnych 
bazą jest często tekst publicystyczny. Istnieje także wiele publikacji metodycz-
nych, zawierających propozycje ćwiczeń warsztatowych z młodzieżą. Jak jednak 
ma się dziennikarstwo w uczniowskim wykonaniu? 

Bywa, że tradycyjnie: młodzież pisze recenzje oglądanych filmów czy spek-
takli teatralnych, dokumentuje życie szkoły i środowiska lokalnego. W niektó-
rych placówkach istnieją gazetki, a nawet młodzieżowe rozgłośnie radiowe czy 
telewizje. Zróżnicowanie stopnia rozwoju i funkcjonowania tej gałęzi szkolnego 
życia zależy oczywiście od stworzonych w danej placówce warunków, jednak 
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przede wszystkim od chęci i pomysłów uczniów oraz pozytywnego odzewu na 
nie. Dla szczęśliwego splotu tych czynników powstaje coraz więcej pomocy  
i narzędzi – szczególnie elektronicznych.

Celem tego tekstu jest wybiórcze spojrzenie na sposoby funkcjonowania 
uczniowskiego dziennikarstwa. Selekcja treści podyktowana jest zamysłem prze-
glądu doświadczeń ostatniego roku pracy z klasami humanistycznymi o profilu 
„dziennikarstwo internetowe” oraz wskazanie sprawdzonych przez nas sposobów 
pracy i różnorodnych korzyści z nich płynących. W ciągu ostatniego roku, bardziej 
niż kiedykolwiek, dane mi było poznawać uczniów za pośrednictwem pisanych 
przez nich artykułów. Byłam czytelnikiem tekstów różnej jakości i spotykałam się 
z szeroką gamą tematów. W tej lekturze często zdarzały się perły i perełki, jawne 
dowody na to, że młodzież potrafi wnikliwie badać otaczającą – choćby najbliższą 
– rzeczywistość. Świetnie widać to na przykładzie przeprowadzanych przez uczniów 
wywiadów. Wśród najciekawszych tegorocznych znalazły się rozmowy z mamą, 
tatą, koleżanką z klasy i sąsiadem. Mało zachęcające? A jeśli wywiad z tatą jest 
pasjonującą lekturą o jego punkowej młodości? Z mamą przeprowadzona zostaje 
ciepła i bardzo konkretna, umieszczona w szerokim kontekście, rozmowa o zaletach 
– zdrowotnych, psychologicznych i socjologicznych – nordic walking? Koleżanka  
z klasy ukazana jest jako pełen niezwykłej pasji kibic i sportowiec, który trenował 
pod okiem samego Gortata? Sąsiad zaś jest zapalonym myśliwym, który przede 
wszystkim podkreśla, że nie jest „bezdusznym zabójcą”, lecz jego pierwszym i świę-
tym obowiązkiem jest dbanie o las i jego mieszkańców? Wtedy naprawdę lektura 
okazuje się bardzo ciekawa, choć tematy zostały znalezione w najbliższym otoczeniu.

Po pierwsze: podążać z duchem czasu!

Warto zastanowić się, co zrobić, aby termin „szkolne dziennikarstwo” nie 
kojarzył się z anachronicznym schematem „obowiązkowego zachwytu” lub 
(zbyt) stonowanej dyplomacji. Zatem, co i o czym ma pisać młodzież, żeby pisać 
chciała i nie traktowała dodatkowych ćwiczeń jedynie jako kolejnego przykrego 
obowiązku? Przed próbą odpowiedzi na to pytanie trzeba postawić inne: z jaką 
publicystyką młodzież ma najczęściej (i z własnej woli) do czynienia? Podstawą 
dla odpowiedzi mogą być ankiety, obserwacje aktywności uczniów, a przede 
wszystkim rozmowy. Co z takiego wywiadu wynika? Króluje dziennikarstwo 
internetowe – w wersji pisanej, lecz również (dla wielu – przede wszystkim) 
wizualnej: fotoreportażowej i filmowej. Na drugim miejscu plasowałaby się 
publicystyka telewizyjna i radiowa, a dopiero na kolejnym tradycyjna – pisa-

Jak się ma „szkolne dziennikarstwo”?
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na i drukowana. Nie oznacza to jednak, że w świadomości młodzieży gazety 
nadają się już tylko „na makulaturę”. Bardzo często uczniowska publikacja na 
tym polu będzie się kojarzyła z prestiżem i odbiorem bardziej wymagającego 
czytelnika. Krótki na razie, lecz bardzo owocny, czas pracy ze szkolnymi dzien-
nikarzami pozwala na sformułowanie podstawowego wniosku o konieczności 
rozsądnego zbilansowania poszczególnych form i postawy ogromnej otwartości 
na dostosowanie ich do potrzeb i preferencji młodych dziennikarzy-amatorów. 
Popularyzację uczniowskiej publicystyki zapewnia przede wszystkim Internet 
jako medium bardzo chłonne i dostępne. Natomiast z bazy regularnie pisanych 
tekstów można z powodzeniem „wyłowić” i skierować do publikacji gazetowej 
materiały wybrane.

Usystematyzować gąszcz możliwości, czyli jak kształtować 
warsztat dziennikarski

Młodzież, mimo kontaktu z różnymi gatunkami publicystycznymi, często 
nie uświadamia sobie w pełni ich różnorodności i specyfiki. Niezwykle ważne 
okazują się warsztaty dziennikarskie. Od nauczyciela wymagają oczywiście do-
datkowych skrupulatnych przygotowań, szczególnie w zakresie odpowiedniego 
doboru przykładów tekstów i możliwie najprecyzyjniejszego zestawu informacji, 
a także opracowania ćwiczeń stanowiących podstawową część zajęć. Nauczyciel 
może przygotować tego typu lekcje sam lub wspólnie z uczniami. Warto także 
szukać w tej kwestii pomocy, a o ile tylko istnieje taka możliwość, doprowadzić 
do regularnego kontaktu ze specjalistami. 

W ostatnim roku szkolnym mieliśmy z uczniami ogromne szczęście 
współpracy z wolontariuszką, doktorantką literaturoznawstwa Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, żywo zainteresowaną mediami – Magdaleną Dul-Kuźniar.  
W ramach kilkumiesięcznego cyklu zajęć uczniowie mieli okazję poznać podsta-
wowe gatunki dziennikarskie, a nad wykładem zawsze górowały ćwiczenia pole-
gające między innymi na świadomym czytaniu specjalnie dobranych publikacji, 
pisaniu zespołowym, wreszcie tworzeniu własnych tekstów, ich recenzowaniu  
i korekcie. Swobodna forma warsztatów pozwoliła także pokazać poszczególne 
gatunki dziennikarskie jako potencjalnie bliskie młodzieży. Artykuł może prze-
cież dotyczyć zjawiska rzeczywiście zajmującego młodego dziennikarza. Śmiałe 
opinie, od których często uczniowie nie stronią, można wyrazić w felietonie.  
A wywiad? To nic, że nie znasz nikogo sławnego. Odpowiednio dobrane pytania 
pozwalają ukazać rozmówcę jako osobę ciekawą, specjalistę, a nawet bohatera. 

Marta Kumorek
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Tegoroczne warsztaty spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem młodzie-
ży, a w oparciu o podstawowe, przyswojone wtedy, informacje i umiejętności 
budowaliśmy kolejne ćwiczenia. Innymi typami doskonalenia warsztatu mogą 
być wizyty w redakcjach lub spotkania z dziennikarzami; te jednak mają naj-
częściej charakter epizodyczny i przede wszystkim informacyjny. Są świetnym 
uzupełnieniem kształtowania obrazu pracy dziennikarza, jednak podstawą 
rozwijania umiejętności muszą być cykliczne warsztaty, przede wszystkim ze 
względu na wzbudzanie u uczniów poczucia ciągłości i spójności zajęć oraz 
konsekwentnego realizowania działań.

Młodzież świetnie reaguje na informacje konkretne, dlatego początkowe 
zajęcia cyklu poświęcone były u nas najpopularniejszym gatunkom publicy-
stycznym, które tworzyły ramy tematyczne. Fragmenty lekcji organizowaliśmy 
jednak wokół badania szczegółowych zagadnień, na przykład: stworzenia do-
brego tytułu oraz świadomości jego roli w tekście, pisania leadu oraz sposobu 
„dawkowania” informacji w obrębie całego artykułu, etyki dziennikarskiej  
i wybranych zagadnień związanych z prawem publikacji, roli cytatów i anegdot 
w tekstach publicystycznych, itp. Często nowe zagadnienia uzupełniające wy-
nikają z lekcyjnej lektury tekstów zawodowych dziennikarzy, a także recenzji 
prac uczniów. Te ostatnie okazały się szczególnie ważne. Były to informacje 
zwrotne kierowane zarówno indywidualnie do autorów prac, jak i w odpowied-
nio dostosowanej formie ukazujące podczas zajęć najczęściej popełniane błędy.

Wybrane możliwości regularnych publikacji

Nawet przy powyższych założeniach i ich realizacji motywacja zapewne 
zaczęłaby spadać, gdyby nie stworzenie szkolnej redakcji. Publikowanie tekstów 
uczniów jest niezbędnym bodźcem ukazującym młodzieży sens wspomnianych 
ćwiczeń. Spośród możliwych pól regularnych publikacji chciałabym zaprezen-
tować dwa wybrane.
Junior Media – „internetowa platforma do tworzenia gazet”

W szkołach istnieją periodyki tworzone przez uczniów. W takiej formie 
pracy oprócz samego pisania tekstów ważna jest też podstawowa znajomość 
zasad składu, a wreszcie… koszty druku. Oczywiście, gotową gazetę można 
także upublicznić w formie pliku tekstowego. Nauczyciele decydujący się na 
te sposoby pracy mogą skorzystać ze świetnego jej usprawnienia, jaki stanowi 
portal „Junior Media”. Redaktorzy określają go jako „internetową platformę 

Jak się ma „szkolne dziennikarstwo”?
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do tworzenia gazet”. Zarejestrowana na stronie szkolna redakcja może przy 
pomocy przystępnych narzędzi dokonać samodzielnego składu kilkustronico-
wej gazety. Najlepsze zaś mogą liczyć na prezent w postaci bezpłatnego druku. 
Warto dodać, że portal oferuje szeroką gamę prezentowanych w klarowny  
i ciekawy sposób materiałów szkoleniowych dla młodych dziennikarzy, z któ-
rych i my korzystamy. Ta możliwość jest wspaniałym rozwiązaniem dla grupy 
zapaleńców dziennikarstwa, pracującej regularnie i oswojonej z tworzeniem 
gazety sposobami wskazanymi na stronie.

YoungFace.TV, czyli „ogólnopolskie medium szkolne”
Innym polem dla regularnych publikacji uczniowskich jest „młody”, bo 

istniejący od nieco ponad roku, portal YoungFace.TV, który okazał się dla nas 
wspaniałą opcją i alternatywą dla gazety wydawanej w szkole, bo pozwalającą 
„ominąć” kwestie składu czy konieczności pozyskania funduszy na druk. Stronę 
założyli w czerwcu 2014 roku dziennikarze: Przemysław Martyński i Bartosz 
Pawłowski. Ideą było stworzenie „ogólnopolskiego medium szkolnego”. 

Na co pozwala YoungFace.TV? Członkowie szkolnej redakcji pod opieką 
nauczyciela mogą tam publikować artykuły, fotorelacje i filmy. Na portalu 
zyskują one atrakcyjną graficznie formę, a zamieszczanie tekstu trwa zwykle 
zaledwie kilka minut. Materiały publikowane przez uczniów gromadzone są 
na stronie danej szkoły w ramach portalu. YoungFace.TV pozwala również na 
skonfrontowanie własnych prób dziennikarskich z doświadczeniami młodych 
publicystów z różnych stron Polski. Wyróżnione przez redaktorów materiały są 
kierowane na stronę główną, redakcje szkół natomiast konkurują w rankingu 
publikacji. Twórcy portalu nie pozostawiają dziennikarzy i ich opiekunów bez 
pomocy. Można skorzystać z ciągle poszerzanego zasobu filmów szkoleniowych 
dotyczących różnych aspektów warsztatu dziennikarskiego.

Oba przedstawione portale mogą być nieocenioną pomocą dla szkolnych 
dziennikarzy. Platformę YoungFace.TV uznaliśmy jednak za przydatniejszą dla 
naszych potrzeb z kilku względów, które zostały już zasygnalizowane – warto 
jednak je zestawić. Przede wszystkim brany był pod uwagę profil klas – „dzien-
nikarstwo internetowe” – oraz wspomniane we wstępie preferencje młodzieży. 
Skład gazety jest co prawda bardzo ambitnym zadaniem, ale jednocześnie 
kształtuje często długość tekstów oraz prowokuje ograniczenie liczebności 
zespołu redakcyjnego. Publikacje internetowe eliminują te kwestie. Zespół re-
dagujący stronę w ramach portalu YoungFace.TV może z powodzeniem liczyć 
kilkudziesięciu dziennikarzy-amatorów publikujących z różną częstotliwością. 

Marta Kumorek
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Innymi słowy, każdy uczeń uczestniczący w warsztatach może stać się członkiem 
redakcji. Dla zobrazowania skali zjawiska dodam, że aktualnie naszą szkolną 
redakcję tworzy… 80 uczniów. Każdego wpisu dokonuje sam autor, kierując 
się bardzo prostą instrukcją. Publikacje natomiast ukazują się jako równorzędne 
wpisy na stronie. Portal pozwala również na motywowanie uczniów. Publikować 
mogą nie tylko ci, którzy piszą świetnie lub bardzo dobrze, miejsce znajdzie 
się także dla tekstów po prostu poprawnych, będących jednak indywidualnym 
głosem młodego człowieka, stworzonym na miarę jego możliwości. Poszczególne 
publikacje można łatwo promować przy pomocy portali społecznościowych. 

Obok dziennikarstwa pisanego platforma stwarza również możliwość 
publikowania fotorelacji oraz filmów. Pracując z YounFace.TV, uzyskaliśmy 
także cenne porady dotyczące legalnego publikowania materiałów graficznych.

Dla szkoły i środowiska lokalnego

Publikacje na YoungFace.TV były dla nas rodzajem osi działań, stanowiły 
dowód pracy ciągłej i regularnej. Młodzi dziennikarze byli jednak aktywni także 
na innych polach. Ich artykuły i notki dotyczące bieżących wydarzeń wzbogacały 
zasoby szkolnej strony internetowej i profilu facebookowego. Staraliśmy się 
również sami tworzyć warte opisania okoliczności. Niektóre warsztaty dzien-
nikarskie były spotkaniami z gośćmi, którzy realizują ciekawe pasje lub pracują 
w wymarzonym zawodzie. Takie ćwiczenia mają zawsze fragmenty nazywane 
przez nas żartobliwie „konferencjami prasowymi”. Nasi goście często dziwią 
się, że uczestnicy spotkania robią notatki, autoryzują cytaty lub starają się  
o jak najlepsze zdjęcia do artykułów. Spotkania takie zawsze owocują szeregiem 
publikacji, a szkolni dziennikarze pokazują, że wiedzą, co robią. 

Udało nam się również nawiązać kontakt z lokalnymi mediami, tradycyj-
nymi i elektronicznymi, dzięki czemu sporo uczniowskich artykułów zostało 
rozpowszechnionych w najbliższym środowisku. Współpracowaliśmy również 
z instytucjami kultury. W tej sferze na szczególną uwagę zasługuje wspaniała 
możliwość stworzona nam przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łańcucie. 
Uczniowie w charakterze dziennikarzy-reporterów byli zapraszani na wiele 
imprez organizowanych przez tę instytucję, a ich teksty publikowane były na 
stronie biblioteki oraz w lokalnych mediach. Przykłady działań – wydawałoby 
się – służebnych w istocie dają obopólne korzyści. Media czy instytucje otrzy-
mują rzetelne, często gotowe do publikacji treści, stworzone przez amatorów, ale 
z wykorzystaniem znajomości podstawowych prawideł sztuki dziennikarskiej. 

Jak się ma „szkolne dziennikarstwo”?
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Dla uczniów natomiast jest rodzajem prestiżowego docenienia fakt zobaczenia 
własnego nazwiska na popularnym lokalnym portalu czy przedstawienia jako 
reportera podczas wernisażu czy spotkania autorskiego. W ten sposób wkracza-
my na teren badania celowości i skutków publikacji uczniowskich. Warsztaty, 
artykuły, zaistnienie w lokalnym środowisku, ale…

…po co?

Przecież uczniowie nierzadko zadają takie pytania, a choć ich częstotliwość 
bywa kłopotliwa, wskazują wyraźnie na coraz mocniej artykułowaną potrzebę 
świadomości celu działania. Spróbuję spojrzeć na tę kwestię, uwzględniając 
zarówno perspektywę nauczycielską, jak i uczniowską, cele zakładane oraz te, 
które poznaliśmy już w trakcie pracy.

Pierwsza oczywista polonistyczna korzyść to po prostu ćwiczenia w świa-
domym czytaniu i pisaniu. Konieczne jest podkreślanie różnic między stylem 
prac publicystycznych i szkolnych wypracowań, jednak przy regularnym pisaniu 
jednych i drugich większość uczniów nie ma problemu z dostosowaniem doboru 
środków językowych do sytuacji. Co więcej, efektywniej rozpoznają cechy stylu 
publicystycznego oraz własne błędy. Pisząc teksty dziennikarskie, uczniowie 
często mogą sami wybrać temat, mając za zadanie na przykład stworzenie danej 
formy publicystycznej albo wybranie do naświetlenia szczegółowego zjawiska 
z ram szerzej nakreślonego zagadnienia. Innymi słowy, mogą przemawiać 
„własnym głosem”.

Ważną korzyścią jest po prostu… radość publikacji, zobaczenia własnego 
nazwiska obok tekstu. Mogłabym zostać posądzona o fantazjowanie, sugerując, 
że każdy uczeń z publikacji się ucieszy. Owszem, niektórych bardziej zainte-
resuje ocena albo po prostu dokonają publikacji na prośbę nauczyciela, ale 
grupa tych, którzy mają rzeczywistą satysfakcję jest bardzo duża. Słyszę często, 
że całe rodziny czytały opublikowany tekst, a niekiedy nawet „ciocia z Amery-
ki” zostawiła „fejsbukowego lajka”. Czytane i komentowane są również teksty 
koleżanek i kolegów. Wspólnie w klasach dziennikarskich robimy „przeglądy 
publikacyjne”, spontanicznie oklaskując autorów. I to jest ważne, tak!

Gdy nabraliśmy już publikacyjnego rozpędu, okazało się dla mnie jasne, 
jak wielką rolę wychowawczą mogą pełnić uczniowskie publikacje. Często są 
pretekstem do przemyślenia własnych poglądów na wybrany temat, do porzu-
cenia miałkości myślenia i dokładnego zbadania zagadnienia. Wielu osobom 
znacznie łatwiej jest opisać zjawisko niż na przykład zabrać głos w dyskusji. 

Marta Kumorek
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Nie mogę pominąć osobistego zachwytu tym, jak wiele można się dowiedzieć  
o uczniach z pisanych przez nich tekstów, jak wiele zainteresowań, poglądów czy 
zdolności może zostać odkrytych. Sporo publikacji z powodzeniem da się sko-
relować z konkretnymi zadaniami wychowawczymi. Wspomniane wyżej teksty  
o organizowanych w klasach spotkaniach (na przykład z absolwentami szkoły) 
czy robione przez uczniów wywiady mogą być bardzo mocnym głosem w ramach 
tworzenia planów edukacyjnych lub zawodowych. Wiele artykułów porusza 
kwestie profilaktyczne, psychologiczne i socjologiczne. Młodzież kształtuje też 
swoją wrażliwość oraz wyobraźnię.

To najważniejsze elementy zestawu korzyści z uczniowskich prac dzienni-
karskich, a lista stale się poszerza. 

Sama wiele się wspólnie z młodzieżą uczę, a najważniejszą z tych nauk jest 
zdobywanie wiedzy o samych uczniach, którzy mogą pokazać, że zainteresowali 
się street-artem, zrecenzować płytę ulubionego zespołu lub wyspecjalizować się  
w dziennikarstwie sportowym. Staramy się regularnie do publikacji odwoływać  
i rozsądnie precyzować motywacje, a te – jak wspomniałam wyżej – można mno-
żyć. Celowo nie umieściłam wśród nich przygotowania do zawodu dziennikarza. 
Jeśli jednostki wykorzystają szkolne ćwiczenia w pracy zawodowej – świetnie, 
dla większości jednak ważniejsze są aspekty pisania związane z wrażliwszym  
i wnikliwszym spojrzeniem na otoczenie, czy samym otwieraniem się i odważ-
niejszym wyrażaniem własnych poglądów, wreszcie świadomym czytaniem 
tekstów publicystycznych. Niekiedy przy okazji rozwijają się pasje, zaczynają 
powstawać blogi lub umieszczane na specjalistycznych stronach recenzje.

Tak się przedstawia – z konieczności selektywny – przegląd naszych rocz-
nych dziennikarskich doświadczeń. Czy warto prowadzić takie prace w szkole? 
Oczywiście! A ja z radością czekam na wakacyjne teksty uczniów (tak, są!), zaś 
z ciekawością – na kierunki rozwoju warsztatu, które obierzemy w przyszłym 
roku.

Marta Kumorek jest polonistką w II LO w Łańcucie.

Jak się ma „szkolne dziennikarstwo”?
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Małgorzata Zajączkowska

Sposób na uczniowskie (nie)
czytanie

„Czytaj, Gosia, czytaj”- prosi Mama kilkuletnią dziewczynkę pochyloną 
nad książką. „Nie dam już rady…nie chcę…jeszcze linijka i już nie będę żyła!” 
– rozpaczliwe broni się dziecko przed nielubianym obowiązkiem.

Kilka lat później sytuacja jest odwrotna. Ta sama dziewczyna, teraz już nastolatka, 
zaszyła się z książką na gałęziach lipy rosnącej nad rzeką i zupełnie nie reaguje na nawo-
ływania Mamy, wzywającej na posiłek lub przypominającej o innych obowiązkach…

Takie były właśnie początki mojej przygody czytelniczej. Dziś jako dorosła 
osoba, nauczycielka języka polskiego, dosłownie kradnę każdą minutę i prze-
znaczam ją na przeczytanie chociaż kilku linijek. A – wbrew obiegowej opinii  
o nauczycielach – nie jest to łatwe, bo ciągle ważniejsze są kartkówki, spraw-
dziany, zeszyty, sprawozdania. Pracując przez lata w liceum, miałam okazję 
przekonać się, iż nastoletnich czytelników jest coraz mniej. Młodzież chętnie 
sięga po gry komputerowe lub telewizyjne. Książka kojarzy im się jedynie  
z lekturą, czyli przykrym obowiązkiem, nie zaś z przyjemnością czy przygodą,  
o wiele bardziej rozwijającą niż wcielanie się w rolę pogromcy wirtualnych po-
tworów. Gdy sobie pomyślę, co by było, gdyby energię poświęconą na unikanie 
czytania lektur i próby oszukania polonisty przeznaczyli na wyszukiwanie ciekawych 
pozycji książkowych, to moja wyobraźnia zaczyna opuszczać realny świat, przeno-
sząc się w obszary pięknych wypracowań maturalnych, elokwentnych odpowiedzi 
ustnych, sensownych dyskusji… Niestety, szkoła średnia to okres, w którym 
lepiej nie pokazywać swojej inności, „nie wychylać się”, bo wtedy klasa wyśmieje, 
odrzuci. Dlatego te nieliczne osoby, które odważyły się sięgnąć po coś więcej niż 
lektura obowiązkowa, raczej się do tego nie przyznają. Na temat dodatkowych 
książek przeczytanych przez uczniów rozmawiałam z nimi na przerwach, z daleka 
od innych, często będąc narażona na niewybredne żarty i podejrzenia, zarówno ze 
strony nieczytających uczniów, jak i kolegów nauczycieli, bo „kto to widział całą 
przerwę z dzieciakami spędzać zamiast w pokoju nauczycielskim”. Czułam się jak 
słynny Don Kichot walczący z wiatrakami i…przegrywający.

Przejście do szkoły podstawowej dało mi nieco nadziei na przywrócenie czy-
telnictwa do łask. Oczywiście, nie było łatwo. Niektórym Rodzicom trudno było 
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zrozumieć, dlaczego zarządziłam, iż co miesiąc będziemy rozmawiać na temat jednej 
lektury, skoro w Internecie wyczytali, że w szkole podstawowej wystarczy „omówić” 
w całości cztery. Oczywiście, tłumaczyłam, że ustawa mówi „przynajmniej cztery”, 
czyli więcej też można, ale nie wydawali się do końca przekonani. 

Przełomowy pomysł wpadł mi do głowy podczas dyżuru na korytarzu. 
Wśród uczniów grających na telefonach, nieco z boku dostrzegłam dziewczynkę 
zagłębioną w lekturze. Gdy podeszłam bliżej, zorientowałam się, iż nie jest to 
wcale pozycja obowiązkowa. Uczennica czytała pierwszy tom młodzieżowej 
serii Dar Julii. Podeszłam, zapytałam o Jej zdanie na temat tej książki i czy 
mi ją pożyczy, jak już skończy. Zgodziła się, ale nie dało się nie zauważyć wy-
razu zdziwienia na jej twarzy. Oczywiście, książkę pożyczyła, przeczytałam ją 
i spodobała mi się. Zawsze chciałam poznać to, co ciekawi moich uczniów  
i teraz oto zaczynałam dostrzegać szansę na zrealizowanie tego marzenia. Kiedy 
oddawałam uczennicy Jej własność, nie mogłam się powstrzymać, by przez 
kilka minut nie podyskutować na ten temat. Reszta klasy siedziała i patrzyła 
na nas szeroko otwartymi oczami. Najwyraźniej czytanie przez nauczycielkę 
książek młodzieżowych, wymienianie się nimi z uczniami i dyskutowanie na 
temat bohaterów i wydarzeń było dla nich nowością. Posypały się pytania  
o książkę, o to, czy koleżanka potem im pożyczy. Pamiętam, że zaraz po pracy 
pobiegłam do Centrum Taniej Książki i spędziłam tam kilka godzin, wyszu-
kując odpowiednie pozycje. Czytałam recenzje, rozmawiałam ze sprzedaw-
cami, a nawet dzwoniłam do koleżanek mających nastoletnie dzieci z prośbą  
o podpowiedzenie kilku tytułów, które mogłabym przeczytać i polecić uczniom. 
Tymczasem w klasie z jednej czytającej książki dziewczynki zrobiły się dwie,  
a potem, stopniowo coraz więcej uczniów i uczennic dołączało do naszego gro-
na. Jak się po pewnym czasie dowiedziałam, niektórzy zrobili to z nudów, inni  
z zazdrości (bo też chcieli wiedzieć, o czym nauczyciel mówi i włączać się do 
dyskusji), a jeszcze inni dlatego, że wcześniej jakoś nie mieli odwagi zamienić 
telefonu na książkę, a teraz stało się to normą w czasie przerw. 

Po dwóch latach nikogo już nie dziwi, że uczeń podchodzi do biurka  
i kładzie na nim Dom pod Pękniętym Niebem, po czym bez słowa odchodzi, 
bo wiadomo, że pani weźmie, przeczyta, powie, co o tym myśli i zapyta  
o zdanie właściciela książki. Dzięki tym wymianom poznałam serię Zwia-
dowcy, Rywalki, Dary Anioła i wiele, wiele innych wartościowych i ciekawych 
książek, które rozwiną wyobraźnię, pokażą, o co warto w życiu walczyć  
i zabiegać oraz wzbogacą słownictwo nastolatków. Jestem pewna, że gdy staną 
się licealistami, nie będą mieli problemów z ujawnieniem swojej czytelniczej 
pasji na forum klasy.

Sposób na uczniowskie (nie)czytanie
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Na zakończenie chciałabym przedstawić opinie kilku moich uczniów. Prosiłam 
ich, by podzielili się swoimi odczuciami i poglądami na temat tej naszej czytelniczej 
współpracy. Wypowiedzi przepisałam w całości, ingerując jedynie w ortografię.

Moim zdaniem wypożyczanie książek pomiędzy uczniem a nauczycielem jest dobrym 
pomysłem. Można w ten sposób przeczytać więcej różnorodnych historii i nie wydawać 
zbyt dużo pieniędzy na książki. W ten sposób możemy trochę poznać siebie nawzajem. 
Mamy możliwość porozmawiania z kimś o swojej pasji, książkach i czytaniu. Także można 
dowiadywać się wzajemnie o powieściach, o których wcześniej się nie wiedziało, a mogą 
nas zainteresować. Chciałabym, żeby coraz więcej ludzi tak robiło. (Marlena kl. 6)

Pożyczanie książek nauczycielowi, a także uczniom przez nauczyciela jest bardzo dobrym 
rozwiązaniem na nudę i edukację oraz polszczyznę. Każdy może przynieść książkę, a jest 
to gwarantowane, że zostanie przez kogoś przeczytana i podawana z ręki do ręki. Dzięki 
temu dowiadujemy się, jakie są obyczaje danych miast lub państw, z jakimi problemami, 
zazwyczaj nastolatki, muszą się uporać oraz utrwalamy sobie ortografię. Bardzo podoba mi 
się ten pomysł o pożyczaniu sobie nawzajem książek, ponieważ dzięki temu przeczytałam 
wiele ciekawych, mądrych i fantastycznych książek. (Wiktoria kl. 5)

Pożyczanie książek między dziećmi, a nauczycielami jest naprawdę genialnym pomysłem. 
Można się dzięki temu dowiedzieć, jaki rodzaj literatury czyta nauczyciel bądź uczeń. Ja 
i moja wychowawczyni często wymieniamy się książkami. Ostatnio dostałam od Pani 
Małgorzaty bardzo ciekawą książkę, którą uznałam za najlepszą przeczytaną do tej pory. 
Gdy skończyłam ją czytać, przeżyłam duże zaskoczenie, ponieważ nigdy nie spodziewa-
łabym się, że Pani Małgosia kiedykolwiek sięgnęłaby po taki rodzaj literatury. Osobiście 
uważam, że to świetny pomysł i myślę, że ostatnia pożyczona książka od Pani nie była 
ostatnią, jaką przeczytałam. (Dominika kl.5)

Osoby młode (np. uczniowie szkół podstawowych czy gimnazjaliści), które bardzo dbają  
o książki, niechętnie pożyczają je swoim rówieśnikom z obawy o ich zniszczenie. Połamane 
grzbiety, zagięte rogi, czy podarte kartki często są skutkami pożyczania książek, co jest 
nieco problematyczną sprawą. Inaczej ma się rzecz w relacji uczeń - nauczyciel. Pożycza-
nie książki osobie dorosłej (pedagogowi) daje pewną gwarancję, że pozycja wróci do nas  
w stanie nienaruszonym. Wymiana książek między nauczycielem, a uczniem przełamuje 
bariery pokoleniowe, pozwala podejmować dyskusje na tematy inne niż lekcyjne. Na-
uczyciel lepiej poznaje zainteresowania i pasje uczniów, ich ulubione gatunki literackie 
[…]. To sprzyja zacieśnianiu się więzi pomiędzy uczniami, a nauczycielami, daje zdrowy 
dystans w tych relacjach, pomaga zrozumieć zachowania uczniów, ich marzenia, reakcje 
(czasem nietypowe), odzwierciedla osobowość. Dotyczy to głównie młodszej części kadry 
nauczycielskiej, która stara się nadążać za młodzieżą – idąc z duchem czasu. (Klaudia kl.6)

Małgorzata Zajączkowska jest polonistką, pracuje w Ogólnokształcącej 
Szkole Muzycznej I st. w Zespole Szkół Muzycznych nr 2 w Rzeszowie.

Małgorzata Zajączkowska
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Książka Ucząca się szkoła. Od 
rozwoju jednostek do rozwoju wspól-
noty poświęcona jest problematyce 
oświatowej. Obejmuje zbiór tekstów 
oraz informacje z badań prezento-
wane przez autorów podejmują-
cych rozważania na temat uczącej 
się szkoły. Grzegorz Mazurkiewicz, 
pod którego redakcją przygotowano  
i wydano recenzowaną publikację, 
to socjolog, nauczyciel akademicki, 
pracownik Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Jest także koordynatorem  
II i III etapu projektu systemowego 
„Program wzmocnienia efektywności 
systemu nadzoru pedagogicznego  
i oceny jakości pracy”, realizowanego 
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  
w partnerstwie z Uniwersytetem Ja-
giellońskim i Erą Ewaluacji. Zajmuje 
się prowadzeniem badań dotyczących  
w szczególności zagadnień związanych 
z pracą nauczycieli, przywództwem 
edukacyjnym oraz kadrą kształcącą 
dorosłych. Zaangażowany jest w re-
alizację różnych projektów edukacji 
dorosłych, polityki oświatowej, dosko-
nalenia nauczycieli i dyrektorów szkół.

Publikacja ma charakter teore-
tyczny oraz empiryczny. Składa się 

z dwudziestu różnych tematycznie, 
choć logicznie ze sobą powiązanych 
artykułów, ujętych w trzech częściach: 
I – Ku szkole uczącej się, II – Budowanie 
jakości szkoły – w poszukiwaniu źródeł 
zmiany, III – Proces dydaktyczny – nowe 
wyzwania, poprzedzonych Wstępem. 
Autorami tekstów są specjaliści zaj-
mujący się w szczególności edukacją 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
Wśród nich są znani pracownicy na-
ukowi polskich, a także zagranicznych 
ośrodków naukowych z Niemiec, 
Stanów Zjednoczonych i Finlandii, 
pedagodzy, psychologowie, socjolo-
gowie, nauczyciele i dyrektorzy szkół/
placówek, konsultanci oraz trenerzy 
szkoleń.

W czterech artykułach zamiesz-
czonych w pierwszej części publikacji 
podejmowane są refleksje na temat 
ewolucji od uczących się jednostek 
do uczącej się wspólnoty, niemieckiej 
dyskusji dotyczącej rozwoju szkoły, 
metafory „uczącej się szkoły”, funkcjo-
nowania systemu edukacji w Finlandii, 
misji edukacji wobec zmieniającego się 
świata i nowego przywództwa eduka-
cyjnego oraz doświadczeń zdobytych 
poprzez badania empiryczne w zakre-

Grzegorz Mazurkiewicz (red.),  
Ucząca się szkoła. Od rozwoju jedno-
stek do rozwoju wspólnoty 
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sie edukacji antydyskryminacyjnej. 
Grzegorz Mazurkiewicz prowadzi 
ciekawe rozważania na temat szkoły 
uczącej się, umożliwiającej wspólne 
uczenie się i konstruktywne rozwią-
zywanie problemów, jako miejsc,  
w których wspólne działania i różno-
rodne aktywności przyczynią się do 
wprowadzania zmian edukacyjnych, 
a tym samym do rozwoju placówek. 
Koncepcję wprowadzenia zmian 
poprzez uczenie się trafnie pokazuje 
Peter Senge – amerykański teoretyk 
zarządzania, twórca i przewodnik 
idei rozwijania organizacji uczących 
się. W swojej książce Piąta dyscyplina 
zdefiniował organizację uczącą się 
jako miejsce, w którym ludzie rozwi-
jają swoje zdolności w celu osiągania 
wspólnie zamierzonych celów, mogą 
realizować swoje ambicje, stale uczą 
się tego, jak się uczyć, wspólnie budują 
wizje, realizują misje, angażują się  
w proces doskonalenia organizacji, 
przyczyniając się do jej rozwoju.

Warto zauważyć, że omówione 
przez Ulricha Hammerschmidta przy-
kłady przywództwa, zorganizowania 
uczenia się we współpracy nauczycieli 
oraz uczenia się parami przedstawiają 
ewolucyjne rozumienie szkoły i kie-
rowanie jej rozwojem. Bowiem o roz-
woju szkoły należy myśleć, rozpoczy-
nając od człowieka oraz oddziaływań 
nauczyciela i ucznia na lekcji. Należy 
rozumieć, że przywództwo szko-
ły podlega ewolucji, wykorzystywać 

przywództwo dla człowieka, oparte 
na szacunku i zaufaniu, zaakceptować 
zachodzące powolnie zmiany oraz 
wspierać ucznia. 

Mika Risku, na podstawie wła-
snych doświadczeń, podjął ważny  
i bardzo interesujący temat dotyczący 
zmiany paradygmatu. Świat oparty 
na prostych prawach, pozwalający 
sobą sterować, przewidywalny, staje 
się światem chaotycznym, niepewnym 
i nieprzewidywalnym. Zmianom 
podlega także edukacja. W związku 
z tym na nowo należy zdefiniować 
przywództwo edukacyjne, zmienić 
rolę przywódcy. Podstawą wprowadza-
nych modyfikacji powinien być dialog. 
Skoro istotą szkoły jest uczenie się  
i zmienianie, dlatego też autor słusznie 
stwierdza, iż potrzebne jest szerokie 
przywództwo edukacyjne. Zaś Magda-
lena Chustecka przedstawia aktualną 
i istotną dla szkoły uczącej się proble-
matykę nierównego traktowania dzieci 
i młodzieży w szkole oraz potrzebę 
edukacji uczniów do równości i róż-
norodności. Wyjaśnia pojęcia i opisuje 
proces badawczy. Przytaczając wyniki 
badań oraz formując własne tezy, 
udowadnia, iż brakuje kwalifikacji do 
prowadzenia przez nauczycieli edu-
kacji antydyskryminacyjnej. Oferta 
kształcenia i doskonalenia nauczycieli 
w tym zakresie nie jest pełna oraz 
utrudnia dostęp nauczycielom do 
potrzebnych kwalifikacji. Także reali-
zacja treści antydyskryminacyjnych  
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w nauczaniu zależy od chęci nauczy-
ciela, a podręczniki w niewielkim 
stopniu uwzględniają tematykę doty-
czącą równości, różnorodności i prze-
ciwdziałania dyskryminacji. Zawierają 
treści konwencjonalne i nie zawsze 
zgodne ze stanem faktycznym. 

Problematyka dotycząca zjawiska 
dyskryminacji została ujęta w załącz-
niku do rozporządzenia w sprawie 
nadzoru pedagogicznego. Stanowi 
jedną z części badania opatrzonego 
tytułem: W szkole lub placówce są 
realizowane działania antydyskrymi-
nacyjne obejmujące całą społeczność 
szkoły lub placówki, określonym na 
poziomie podstawowym w wymaga-
niu: Szkoła lub placówka wspomaga 
rozwój uczniów, z uwzględnieniem 
ich indywidualnej sytuacji. Źródłem 
informacji są uczniowie, rodzice, 
nauczyciele i dyrektor. W tym obszarze 
szczególnie istotna jest adekwatność 
podejmowanych w szkole działań an-
tydyskryminacyjnych do jej specyfiki 
oraz powszechność działań podejmo-
wanych przez nauczycieli. Towarzy-
stwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 
stwierdza: „Szkoła powinna prowadzić 
edukację antydyskryminacyjną. Rozu-
mianą tutaj jako świadome działanie 
podnoszące poziom wiedzy, umiejęt-
ności i wpływające na postawy, które 
ma na celu przeciwdziałanie dyskrymi-
nacji i przemocy motywowanej uprze-
dzeniami oraz wspieranie równości  
i różnorodności w celu zapobiegania 

dyskryminacji, o czym jest mowa  
w podstawie programowej”. Oznacza 
to, że szkoła pomimo braku zdiagno-
zowania w niej przejawów dyskry-
minacji nie może nie podejmować 
działań jej przeciwdziałających.

Druga część publikacji zawiera 
sześć tekstów. Ich autorami są: Stefan 
Wlazło, Beata Kacprowicz, Krzysztof 
Durnaś, Bożena Kula, Aleksandra 
Mikulska oraz Ewa Kędracka, Anna 
Rappei, Ewa Stożek. Przedstawiają oni 
różnorodne sposoby odnoszenia się 
do problematyki budowania systemu 
jakości w szkołach, zapewniającego 
uczniom rozwój edukacyjny. Podają 
przykłady zmian wprowadzanych 
w placówkach oraz znaczenie wy-
korzystywania przez szkoły metody 
edukacyjnej wartości dodanej. Pod-
jęto tu również rozważania na temat 
koncepcji pracy szkoły, korzyści, jakie 
można odnieść z wprowadzania sys-
temu jakości pracy edukacyjnej. Kie-
rując się własnymi doświadczeniami, 
autorzy przedstawiają bardzo ciekawe 
spojrzenia na demokratyczne zarzą-
dzanie szkołą, które najlepiej sprzyja 
jej społeczności, gdyż wszyscy czują 
się współodpowiedzialni, niezbędni, 
mają możliwość współdecydowania w 
sprawach szkoły. Dokładnie omówio-
no poszczególne etapy wprowadzania 
zmiany w zakresie jakości nauczania 
oraz wdrażania oceniania kształtują-
cego. Zwrócono uwagę na istotną rolę 
przywódcy zmiany, efekty, opór wobec 
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zmiany oraz na tak ważną w doskona-
leniu jakości pracę zespołową nauczy-
cieli. Zainteresowanie budzi również 
analizowany przez Bożenę Kulę, na 
podstawie czteroletnich doświadczeń 
oraz opinii nauczycieli i dyrektorów, 
program wspierania rozwoju szkół 
podnoszących efektywność kształcenia 
Razem Łatwiej, realizowany przez 
ośrodek doskonalenia nauczycieli we 
współpracy ze szkołami. Jego celem 
było wsparcie szkół we wprowadzaniu 
zmian zmierzających do osiągnięcia 
lepszych efektów kształcenia oraz roz-
wijanie zdolności do poprawy jakości 
kształcenia. Ciekawe są spostrzeżenia 
autorki na temat realizacji programu. 
Podaje ona również cenne wskazów-
ki do pracy nauczycieli. Podzielam 
zdanie, że stworzenie nauczycie-
lom możliwości współdecydowania  
o zmianach wprowadzanych w szkole 
sprzyja osiąganiu pozytywnych re-
zultatów w budowaniu dobrej szko-
ły. Inne rozwiązanie wprowadzone  
w szkole, omówione przez Aleksandrę 
Mikulską, dotyczy stworzenia okre-
ślonej procedury wdrażania zmian 
poprzez wprowadzenie obserwacji 
koleżeńskich. Autorka krok po kroku 
przestawiła proces zmiany. 

W publikacji wiele miejsca po-
święcono zagadnieniu jakości pracy 
szkół oraz wprowadzaniu zmian na 
podstawie konkretnych przykładów. 
W mojej ocenie dobrze się stało, że 
autorzy podjęli ważne i jakże aktu-

alne tematy. Dodam, że realizacja 
reform edukacyjnych, o czym mo-
żemy przeczytać w raporcie Orga-
nizacji Współpracy Gospodarczej  
i Rozwoju (OECD), koncentruje się 
na zapewnieniu jakości i równości  
w szkole. Wiele krajów skupia się na 
polepszaniu jakości i wartości pro-
gramów kształcenia. Podjęte w tym 
zakresie działania zmierzają do coraz 
lepszego przygotowania uczniów do 
podejmowania inicjatyw. Z raportu 
Education Policy Outlook 2015 – 
Making Reforms Happen wynika, że 
w ramach podejmowanych reform 
najlepsze efekty daje koncentrowanie 
się na uczniach i uczeniu się, dosko-
naleniu kompetencji nauczycieli oraz 
aktywizowaniu wszystkich podmio-
tów społeczności szkolnej. W opinii 
ekspertów OECD głównym celem 
Polski powinien być rozwój polityki 
oświatowej. Ich zdaniem, aby efektyw-
nie zarządzać oświatą należy solidnie 
analizować i sprawdzać wprowadzane 
zmiany, a następnie projektować na-
stępne reformy. 

Z kolei Ewa Kędracka, Anna Rap-
pe, Ewa Stożek w ostatnim artykule tej 
części publikacji, w sposób praktyczny 
zwracają uwagę na metodę edukacyjnej 
wartości dodanej (EWD). Przedstawia-
ją pięć poziomów wykorzystania EWD 
przez szkoły w analizach wyników egza-
minacyjnych i do oceny efektywności 
nauczania. Z mojego punktu widzenia 
wskaźniki EWD są użyteczne w reali-
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zacji przez szkoły i placówki wymagań 
państwa, dlatego dobrze się stało, że 
autorki podzieliły się krótko swoimi 
przemyśleniami. Wskaźniki EWD 
stanowią istotne źródło informacji 
przydatne w ewaluacji wewnętrznej 
i zewnętrznej. Obserwowanie zmian 
wskaźników EWD dostarcza szkołom, 
a także wizytatorom przeprowadzają-
cym ewaluacje zewnętrzne ważnych 
informacji o pracy szkoły. Pozwala 
spojrzeć na szkołę wieloaspektowo  
i wesprzeć ją w realizacji zadań. Artykuł 
może być zachętą dla nauczycieli, dy-
rektorów i wizytatorów do poszukiwań 
i analiz oraz doskonalenia własnego 
warsztatu pracy.

Trzecia część prezentuje dziesięć 
tekstów autorów, którzy w sposób 
przejrzysty przedstawiają tematy-
kę neurodydaktyki, wykorzystania 
logodydaktyki, oceniania kształtu-
jącego, nauczania ekspedycyjnego, 
motywowania, zajęć w pracowniach, 
tutoringu, pracy z uczniem zdolnym 
oraz pracę metodą Montessori. Marek 
Kaczmarzyk nawiązuje do problema-
tyki neurodydaktyki, czyli przyjaznego 
mózgowi nauczania i uczenia się. Po-
zwala mu to z innego punktu widzenia 
spojrzeć na szkolną rzeczywistość.

Marta Chrabąszcz równie inte-
resująco przedstawia problematykę 
logodydaktyki jako koncepcji wspiera-
jącej rozwój ucznia oraz szkoły. Kom-
petencje (np. skuteczna komunikacja, 
zachowanie się w sytuacjach proble-

mowych) kształtowane za pomocą 
logodydaktyki wspierają skuteczność 
podejmowanych w szkole działań. 
Niemniej jednak w moim odczuciu 
proponowane na podstawie ustaleń 
neurodydaktyki oraz logodydaktyki 
działania szkoły były i są realizowane. 
To rozwój nauk medycznych i biolo-
gicznych umożliwił zwrócenie szerszej 
uwagi na te kwestie. Z uwagi na wcze-
śniejsze przedstawienie przez autorów 
przykładów zmian zachodzących 
w edukacji, artykuł Doroty Pintal, 
dotyczący doskonalenia procesu lek-
cyjnego przez zastosowanie oceniania 
kształtującego, lepiej byłoby przenieść 
do drugiej części publikacji.

Douglas Bell przedstawia słuszne 
argumenty w sprawie realizacji proce-
su uczenia się poza murami szkoły jako 
jednej z form programu nauczania w 
szkołach, które chcą stać się uczącymi 
się organizacjami. Autor zaprasza od-
biorcę tekstu na prawdziwą wyprawę 
edukacyjną, tj. Ekspedycję w Głąb 
Kultury nad jeziorem Higgins – Hig-
gins Lake Expedition Inside Culture. 
Eksperyment ten to świetny sposób 
na aktywne zaangażowanie uczniów 
w proces uczenia się. Aktywizowanie 
uczniów to przede wszystkim tenden-
cja nowych kierunków współczesnej 
pedagogiki. Uzasadnienie potrzeby 
stworzenia miejsca dla aktywności 
uczniów nie tylko wypływa z wyma-
gań państwa wobec szkół, ale także  
z europejskich dokumentów określają-
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cych kompetencje kluczowe w uczeniu 
się przez całe życie (Kompetencje klu-
czowe w uczeniu się przez całe życie – 
europejskie ramy odniesienia załącznik 
do zalecenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 18 grudnia 2006r.). 
Powinno podkreślać się aktywność 
uczniów i stwarzać dla niej odpowied-
nie warunki. 

Krystyna Gęsiak-Piątkowska na 
podstawie własnych doświadczeń 
przedstawia praktyczne rozwiązania 
dotyczące motywowania ucznia do 
nauki i kształtowania umiejętności 
uczenia się. Chris Wills proponuje 
model nauki metodą pracowni, 
jako pomysł angażujący ucznia do 
wytworzenia określonego produk-
tu. Nauczyciel udziela informacji 
zwrotnej w czasie pracy z uczniem, 
monitorując proces dalszego ucze-
nia się i ocenia pracę ucznia. Z całą 
pewnością powinno kształtować się 
u uczniów umiejętność uczenia się, 
chociażby poprzez umożliwienie im 
podejmowania decyzji, wyrażania 
opinii, własnego zdania, poszuki-
wania różnorodnych ciekawych roz-
wiązań oraz podsumowywania zajęć. 
Uczniowie powinni mieć wpływ na 
proces uczenia się, współpracować 
w zespole, a nauczyciel motywo-
wać ucznia do aktywnego uczenia 
się poprzez wspieranie, udzielanie 
informacji zwrotnej, pomoc w sy-
tuacjach problemowych, stosowanie 
odpowiednich do potrzeb uczniów 

metod, stwarzanie im możliwości 
realizacji własnych pomysłów. 

Z kole i  a r tykuł  Mar iusza 
Budzyńskiego na temat tutorin-
gu wychowawczo-rozwojowego 
jako indywidualnej metody pracy  
z uczniem, uwzględniającej wzajem-
ne relacje w środowisku szkolnym, 
tj. nauczycieli, uczniów, rodziców  
i oparte na mocnych stronach ucznia, 
a także opracowanie Lilianny Iwony 
Zabierowskiej pt. Tutoring jako forma 
wsparcia ucznia w rozwoju osobistym 
na przykładzie liceum ogólnokształ-
cącego przekonały mnie, że tutoring  
w szkole pozwala efektywniej realizo-
wać zadania wychowawczo-opiekuń-
cze, rozwijać poczucie świadomości 
pedagogicznej nauczycieli, budować 
samodzielność i odpowiedzialność 
uczniów. Wpływa także na wzajemne 
relacje pomiędzy uczniami, rodzicami, 
nauczycielami, opartymi na dialogu, 
szacunku, zaufaniu, zrozumieniu  
i współpracy.

Edyta Bugaj-Brauze i Magda-
lena Nadolska podzieliły się swoimi 
doświadczeniami i pomysłami na 
skuteczną pracę z uczniami uzdol-
nionymi. Niemniej jednak wskazane 
przez autorki praktyczne rozwiązania 
nie wzbudziły mojego dużego zainte-
resowania, gdyż dostrzegam je w wielu 
szkołach tego typu. Ostatni artykuł 
tego opracowania zawiera efekty do-
świadczeń i ciekawych refleksji Alek-
sandry Sawickiej i Marcina Sawickiego 
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na temat wielu różnorodnych działań, 
sposobów pracy metodą Montessori, 
jakich się wspólnie podejmowali  
w trakcie ich pracy w różnych miej-
scach.

Publikacja ma wartość poznaw-
czą, dydaktyczną i metodyczną. Nie 
brakuje w niej sugestii autorów do-
tyczących kierunków zmian edukacji, 
rozwoju szkół, jakości ich pracy, 
przykładów rozwiązań edukacyjnych. 
Zaletą tej książki jest międzynarodo-
wy charakter, który pozwala poznać  
i porównać rozważaną przez autorów 
problematykę, dotyczącą jakości 
edukacji oraz doświadczenia różnych 
krajów. Publikowane teksty skłaniają 
do przemyśleń, odwołania się do 
własnych doświadczeń oraz mogą być 
impulsem do wprowadzania pożąda-

nych zmian w funkcjonowaniu szkół. 
Dlatego warto polecić publikację 
nauczycielom, dyrektorom szkół, 
studentom studiów pedagogicznych 
oraz tym wszystkim, którzy związani 
są z edukacją.

Joanna Urbańska - mgr matematyki, 
mgr pedagogiki o specjalności 
zarządzania oświatą, obecnie 
doktorantka na Wydziale Nauk 
Pedagogicznych Akademii Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  
w Warszawie. Posiada doświadczenie 
w prowadzeniu szkoleń dla kadry 
zarządzającej. Jest czynnym 
egzaminatorem maturalnym matematyki. 
Obecnie pracuje na w kuratorium 
oświaty na stanowisku wizytatora,  
w szczególności zajmując się 
prowadzeniem ewaluacji zewnętrznych 
w szkołach i placówkach.

G. Mazurkiewicz (red.), Ucząca się szkoła. Od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Warszawa – Kraków 2015, s. 294.
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Nowości wydawnicze 
dla nauczyciela, pedagoga, dyrektora, samorządowca

Edukacja, szkoła, zarządzanie szkołą

J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, Akademickie kształcenie pedagogów w procesie 
zmiany. Perspektywy teoretyczne i doświadczenia absolwentów, O.W. Impuls, 
Kraków 2015.
A. Pawłucki, Nauki o kulturze fizycznej, O.W. Impuls, Kraków 2015.
U. Dernowska, A. Tłuściak-Deliowska, Kultura szkoły. Studium teoretyczno-
-empiryczne, O.W. Impuls, Kraków 2015.
M. Banasiak, A. Wołowska (red.), Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli  
i uczniów we współczesnej szkole, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
J. Madalińska-Michalak, Dyrektor szkoły liderem – inspiracje i perspektywy, Wyd. 
Wolters-Kluwer, Warszawa 2015.
L. Marciniak, E. Piotrowska-Albin (red.), Organizacja wypoczynku dzieci  
i młodzieży, Wyd. Wolters-Kluwer, Warszawa 2015.
L. Marciniak, E. Piotrowska-Albin (red.), Urlopy wypoczynkowe nauczycieli 
placówek nieferyjnych, Wyd. Wolters-Kluwer, Warszawa 2015.
L. Marciniak, E. Piotrowska-Albin (red.), Urlopy wypoczynkowe nauczycieli 
przedszkoli, Wyd. Wolters-Kluwer, Warszawa 2015.
L. Marciniak, E. Piotrowska-Albin (red.), Rekrutacja do szkół, Cz.1. Komen-
tarz praktyczny i procedury, Cz. 2. Wzory dokumentów, Wyd. Wolters-Kluwer, 
Warszawa 2015.
L. Marciniak, E. Piotrowska-Albin (red.), Ruch kadrowy w szkołach i przedszko-
lach, Cz.1. Komentarz praktyczny, Cz. 2. Procedury i wzory dokumentów Wyd. 
Wolters-Kluwer, Warszawa 2015.

Nauczyciele, uczniowie, rodzice

B. Dobrowolska, Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura 
szkoły. Studium społeczno-pedagogiczne, O.W. Impuls, Kraków 2015.
A. Wilczyńska (red.), Młodzież na biegunach życia społecznego, W.N. PWN, 
Warszawa 2014.
M. Czerwińska-Jasiewicz, Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu 
ludzkiego życia, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
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M. Karwatowska, L. Tymiakin, Światy uczniowskie, Wyd. UMCS, Lublin 2014.
S. Korczyński, Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży, Wyd. Difin, War-
szawa 2015.
J. Baniak, Od akceptacji do kontestacji. Moralność katolicka w krytycznym ujęciu 
i ocenie młodzieży polskiej, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
I. Kawecki, S. Trusz, A. Kwatera, B. Majerek, Dzieci migrantów zarobkowych 
– obywatele Europy czy eurosieroty?, Wyd. UP, Kraków 2015.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

M. Magda-Adamowicz, Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się 
kontekstów społecznych. Tom 1, WAM, Kraków 2014.
M. Magda-Adamowicz, A. Olczak, Pedagogika przedszkolna. Oblicza i poszu-
kiwania, WAM, Kraków 2014.
T. Lewandowska-Kidoń, D. Wosik-Kawala, Rozwijanie poczucia własnej wartości 
u dzieci w młodszym wieku szkolnym, Kraków 2015.
A. Bujnowska, B. Sidor-Piekarska, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  
w teorii i w praktyce, Wyd. KUL, Lublin 2015.
R. Piotrowicz, Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka. Wy-
brane zagadnienia, Wyd. APS, Warszawa 2015.
S.G. Blythe, Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki, W.N. PWN, Warszawa 2015.
M. Bogdanowicz, M. Szewczyk, Metoda dobrego startu. Od głoski do słowa. 
Program wspomagania rozwoju małych dzieci oraz dzieci z opóźnionym rozwojem 
językowym i wadą słuchu, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.
F. Hauser, Pamiętaj chemiku młody…, Wyd. Jedność, Kielce 2015.
G. Billewicz, B. Nowak, W. Ziajka, Sprawność językowa dziecka a gotowość 
szkolna, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.
A. Zadura-Wnuk, Angielski w zabawie. Scenariusze gier i zabaw językowych dla 
młodszych dzieci. Praktyczny przewodnik dla lektorów i rodziców, Wyd. Wagros, 
Poznań 2015.
K. Michalec, Scenariusze zabaw plastycznych dla przedszkolaków, Wyd. Omni-
bus, Lublin 2015.

Edukacja w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

E. Suwalska, Ćwiczenia w terapii dysleksji i dysortografii dla uczniów klas IV–VI. 
Zmiękczenia, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.
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G. Giełdon, Już lubię czytać. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów 
szkoły podstawowej i gimnazjum, GWP, Gdańsk 2014.
E. Warmuz-Warmuzińska, Filmoterapia scenariusze zajęć w edukacji filmowej 
dzieci i dorosłych, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
E. Molska, Kaktusy dojrzewania. Scenariusze lekcji wychowawczych nie tylko dla 
gimnazjum, Wyd. eMPi2, Poznań 2015.
B. Charczuk, Szkoła dialogu. Scenariusze i prezentacje multimedialne na spotkania 
z rodzicami, Wyd. Rubikon, Kraków 2015.

Pedagogika specjalna 

J. Bladowska, A. Szakiewicz, Poznajemy zawody i miejsca pracy. Materiały eduka-
cyjne rozwijające i kształtujące procesy poznawcze dla dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.
O. Speck, Osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Podręcznik dla celów wy-
chowawczych i edukacyjnych, Wyd. Harmonia, Kielce 2015.
J. Piekarska, Błędy językowe uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna, Wyd. 
Difin, Warszawa 2015.
A. Bujnowska, B. Sidor-Piekarska, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  
w teorii i w praktyce, Wyd. KUL, Lublin 2015.
G. Reid, S. Green, 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją, Wyd. 
Harmonia, Gdańsk 2015.

Opracowała:
Dorota Szumna
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międzyszkolny konkurs literacko-teatralny 
„W świecie literackich wartości”
(Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi) 

Wartości moralne są niezwykle ważne w życiu każdego człowieka. W dzisiejszym 
świecie coraz częściej mówi się o kryzysie wartości, więc warto przypominać rolę, jaką 
pełni (szczególnie w życiu młodego człowieka) miłość, przyjaźń, wierność, oddanie, 
poświęcenie czy tolerancja. W tym celu w naszej szkole zorganizowaliśmy 12 maja 
2015 roku Międzyszkolny Konkurs Literacko - Teatralny „W świecie literackich 
wartości”. Organizatorkami były Panie: Monika Gancarczyk-Dul oraz Małgorzata 
Szczepan. Do konkursu zgłosiło się 22 uczniów z 11 rzeszowskich szkół. Uczniowie 
prezentowali utwory w trzech kategoriach:

I kategoria – recytacja: szkoła podstawowa,
II kategoria – recytacja: gimnazjum,
III kategoria – teatr jednego aktora gimnazjum.
Występy wszystkich uczestników oceniała profesjonalna komisja oceniająca, 

w składzie: 
dr Magdalena Patro-Kucab –  Uniwersytet Rzeszowski, 
mgr Robert Nowak – aktor, pracujący również z młodzieżą w MDK w Rzeszowie,
mgr Iwona Oczoś –  Osiedlowy Domu Kultury 
mgr Ewelina Kutyła-Stręciwilk – Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna  

w Rzeszowie.
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Sprawozdania

W swojej ocenie komisja oceniająca brała pod uwagę następujące kryteria:
- dobór tekstu do tematu konkursu, 
- opanowanie pamięciowe utworu,
- trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja 

głosu, tempo,       pauza),
- kulturę słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie),
- ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony gest sceniczny, 

element ruchu, strój, rekwizyt). 
Uczestnicy poprzez swoje kreacje artystyczne zwracali uwagę na istotne kwestie 

moralne. Motywowali słuchaczy do odpowiedzi na ważne pytania egzystencjalne: 
Jakie wartości stanowią dla współczesnej młodzieży życiowy drogowskaz? Czy jest 
możliwa prawdziwa miłość? Jakie są konsekwencje ludzkich życiowych wyborów?  
W trakcie konkursu wykonawcy potrafili zarówno rozbawiać, jak i wzruszać. 
Komisja oceniająca zwróciła uwagę na niezwykle wysoki poziom wszystkich 
prezentacji. Szczególnie uzdolnieni okazali się gimnazjaliści (oraz jeden uczestnik ze 
szkoły podstawowej), którzy prezentowali swoje umiejętności w kategorii teatralnej. 
To właśnie nad wyłonieniem zwycięzców z tej grupy jury debatowało najdłużej. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za wzięcie udziału 
w zorganizowanym przez nas konkursie. Laureatom składamy szczere gratulacje  
i oczywiście zapraszamy za rok.

oprac. Monika Gancarczyk-Dul, 
Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Fot.: archiwum szkoły
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Lista nagrodzonych:
I kategoria: recytacja – szkoła podstawowa

Miejsce Uczeń Szkoła Opiekun

I Kinga Lewieniec SP nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Rzeszowie

Anetta 
Dubiel

II brak brak brak
III Anna Sołek Publiczna Szkoła Podstawowa  

Sióstr Pijarek w Rzeszowie
Małgorzata 
Groszek

III Natalia Micał Publiczna Szkoła Podstawowa  
Sióstr Pijarek w Rzeszowie

Małgorzata 
Groszek

wyróż-
nienie

Justyna Pizło Zespół Szkół Specjalnych  
w Rzeszowie

Małgorzata 
Groszek

II kategoria: recytacja – gimnazjum

Miejsce Uczeń Szkoła Opiekun

I Karolina Kowalska Gimnazjum nr 8  
w Rzeszowie

Barbara 
Rubinkiewicz

II Karolina Zięba Gimnazjum Integracyjne nr 17  
w Rzeszowie

Liliana 
Krasoń

III Maja Mijalna Gimnazjum nr 14 w Rzeszowie Agnieszka 
Paśko - Rak

wyróż-
nienie

Monika Janiec Gimnazjum nr 8 w Rzeszowie Ewa Sak - 
Grzelczak

wyróż-
nienie

Karolina Ryczek Zespół Szkół Specjalnych w Rzeszowie Jadwiga 
Wisz

III kategoria: teatr jednego aktora – gimnazjum

Miejsce Uczeń Szkoła Opiekun

I Franciszek Sambor SP nr 17 w Rzeszowie Grażyna 
Cisek

I Zuzanna Żak Gimnazjum nr 9 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi w Rzeszowie

Alina  
Dłuska

II Sylwia Nowińska Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie Danuta 
Twaróg

II Julia Krasoń Gimnazjum Sióstr Prezentek Magdalena 
Dygoń

III brak brak brak
wyróż-
nienie

Dominika  
Adamska

Gimnazjum nr 14 w Rzeszowie Agnieszka 
Paśko - Rak

wyróż-
nienie

Jakub Wisz Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Dwuję-
zycznymi w Rzeszowie

Alina  
Dłuska
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Dobrze jest być na bieżąco. 
Ze wszystkim: pracą, rozumieniem 
zdarzeń codziennych, polityką, grą 
w macao, odpoczynkiem, a nawet 
edukacją. Własną i cudzą. Szczególnie 
cudzą, bo z własną się ma do czynienia 
od dziecka przecież. I to na niebotycz-
nym wręcz poziomie możliwości i co-
dziennych wdrożeń. Zaangażowania  
i doświadczenia. Emocji i rozumu.

Zwłaszcza gdy jest się pedagogiem 
statecznym oraz doświadczonym. 

Edukacja ma to do siebie, że jest. 
Nie występuje na wakacjach, no chyba 
że trzeba zdawać poprawki, i na po-
czątku oraz pod koniec roku, bo wtedy 
występuje biurokracja. A to – wbrew 
pozorom – nie to samo. Choć coraz 
częściej podobieństwo bywa uderzają-
ce. Bycie na bieżąco w edukacji bardzo 
często ma charakter. Mało zbawienny. 
Kojarzy się ze zmianą, a ta jawi się 
jako domena dyrektorska tudzież 
internetowa. My zaś – pospólstwo 
proletariackie nauczycielskie – czeka-
my, by zmianę zamienić na zmiankę,  
a zmiankę na wzmiankę, gdyż wszyst-
ko już było, będzie i tego się człowiek 
nie pozbędzie, więc trzeba wziąć i dać 
na wstrzymanie, ograniczyć, przyha-

mować, tj. – zazwyczaj – pryncypial-
nie skrytykować. 

Bo człowiek stateczny i doświad-
czony wie, że pewne to są wakacje  
i (coraz częściej) upał nie do wytrzy-
mania. Reszta – palcem na wodzie 
szkicowana nad jeziorem Bajkał, 
Śniardwy lub Erie. Okręt się kołysze, 
majtkowie biegają, a szyper… Widział 
ktoś szypra? Gdzie szyper?! Człowiek 
więc, sterany wiekiem i zawodem (czy-
taj: profesją), chyli ku ziemi poradlone 
czoło i giąć się myślom pozwala, tzn. 
być pod naporem nacisków różnych. 

Swego czasu to było skutecznie! 
Myśli ten od ugięć. Podręczniki były 
tak dobre i przyjazne, że ucznio-
wie swobodnie zasypiali nad nimi, 
gładko wiedzę przyswajając w stanie 
alfa paradoksalnym. Niczemu nie 
uchybili! Spróbowaliby tylko! Zaraz 
spotkaliby opiekuńczo-karcący wzrok 
nauczyciela, który – znawca świetny 
podręcznika – niechybnie znajdował 
luki i manowce uczniowskiego zaan-
gażowania, a potem je przekuwał na 
nierdzewny półpancerz praktycznej 
teoretycznej wiedzy. 

Swego czasu (dawniej) było też 
ślicznie! Młodzież w liczbie umiarko-

To lubię!
Mariusz Kalandyk

Się–gnę lub nie
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wanej, licealnie rozsądnej, kształciła 
się, nie pozwalając obyczajom uchy-
bić, językowi w pokrzywy polecieć, 
a duchowi zbaranieć. Piła ze zdroju 
wiedzy czystego z uwielbieniem  
i zachłannością, która – jedyna – przy-
stawała młodzieży zacnej i rezolutnej. 

A teraz? Zmiany spowodowały to, 
co mamy. A mamy niewiele: do gada-
nia, do wymyślania, do ingerowania. 
Tak nam się przynajmniej wydaje, bo 
wydając różne takie dyrektywy i tezy 
wzmacniające, Ministerstwo nasze, jak 
każe źródłosłów, służy nam nie tyle 
radą, co sugestią rad nie oczekującą 
ani też wymaganą. Robić mamy to, 
co instytucja centralna, w IBE różne 
uzbrojona, w postaci priorytetów 
rocznych dyrektorom wszystkim,  
a niżej nam mrówom codziennym, 
zlecić raczyła.

Czekamy więc na gotowe, a gdy 
gotowe przyjdzie, otworem gębo-
wym różne ucieszne miny stroimy, 
bo wiadomo: znów wymyślili! Dla 
wszystkich to samo w liczbie punk-
tów na przykład pięciu, jakby szkoły 
wypisz wymaluj pod jeden strychulec 
obrazkiem były na szkle malowanym. 

Myśli wówczas owa mrówa, 
przejęta bardzo, że przecież pomię-
dzy wolnością a przymusem grani-
ca cienka leży i definiować jej nie 
ma sposobu! Lepiej więc przymus 
ubrać w woluntarystyczny pozór  
i dalej robić swoje. Jak ongiś bywało!  
W nowoczesnej wersji brzmi to mniej 

więcej tak, trawestując Wieszcza: 
„Tam się-gnij, gdzie wzrok nie sięga”. 
Bądź elastyczny w znaczeniu behawio-
ralnym, nie wystawiaj rogów, bo ci 
je przytną. Nie szarżuj z pomysłami, 
gdyż nie jesteś od tego, nawet gdy ci 
wmawiają, że jesteś. Bądź rozsądny  
i nie łam głowiny nadmiernie, bo 
jedną ją masz, a do emerytury dale-
ko. Gnij się więc, miej świadomość, 
że zmiana przywołuje następną, a ta 
dwie inne i na dobrą rzecz, płynąc 
na grzbiecie fali zmian, dbać musisz 
tylko, by deska z Umrzyka Skrzyni 
nie wymknęła ci się nagle spod tyłka 
i w łeb kantem nie uderzyła. 

„Tak to Protazeńku” – szepcemy 
konfidencjonalnie do siebie. „Tak to 
belfereńku” – odpowiadamy jeszcze 
ciszej, patrząc na tłum dzieciaków  
w różne takie samsungi uzbrojonych, 
z miłością na szkołę – bo to począ-
tek wakacji przecież – patrzących, 
umorusani od atramentów, którymi 
świadectwa podpisywaliśmy seryjnie 
i leciutcy na sumieniu, gdyż robotę 
zacną wykonaliśmy dokumentnie  
z wiadomym skutkiem!

Do siego roku szkolnego, zacni 
marynarze.

Do siego roku!

Mariusz Kalandyk



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W DĘBICY
17 czerwca 2015 roku Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy świętowała 

swój jubileusz. Tego dnia obchodzono bardzo uroczyście 120 rocznicę jej powstania.
Jest to jedna z pierwszych szkół w Dębicy. Została założona wiosną roku 1895 jako szkoła 

żeńska, początkowo dwuklasowa, wchodząca w skład szkoły mieszanej. 
W ciągu 120 lat istnienia szkoła nosiła różne miana, które można odczytać z zachowanych 

dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, protokołów Rady Pedagogicznej i pierwszej kroniki 
założonej prawie dokładnie 100 lat temu – 1 czerwca 1915 roku przez pana Macieja Deszcza 
ówczesnego kierownika szkoły. 

Od początku istnienia szkołę ukończyło blisko 7000 uczniów. Trud nauczania i wychowania 
przez 120 lat podejmowało blisko 360 nauczycieli, a placówką kierowało 17 kierowników  
i dyrektorów. Pedagogami najdłużej kierującymi szkołą byli: Feliks Gajewski, Maciej Deszcz, 
Władysław Starkel, Helena Salaterska, Stefan Jałowiec, Tadeusz Świątek, Stanisława Longosz. 
Obecny dyrektor szkoły, Dorota Piękoś, pełni tę funkcję od 21 lat. 

Dzisiejsza szkoła nie przypomina tej sprzed 120 lat. Jest obszerna, jasna i nowoczesna. 
Została gruntownie wyremontowana: odrestaurowano klatkę schodową, wymieniono okna, 
wzmocniono dach, odnowiono łazienki oraz sale lekcyjne, ocieplono budynek i wykonano 
nową elewację. Wszystkie pracownie zostały wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne 
oraz laptopy i projektory multimedialne, dzięki którym zajęcia są ciekawe i urozmaicone. 

Szkoła Podstawowa nr 2 posiada świetnie wykształconą kadrę pedagogiczną, która stale 
podnosi swoje kwalifikacje. Solidna praca i zaangażowanie nauczycieli w połączeniu z bardzo 
dobrą bazą dydaktyczną i lokalową sprawiają, że placówka osiąga znaczne sukcesy edukacyjne. 
Może pochwalić się liczną grupą laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. 

W latach 1956 – 2015 w Złotej Księdze uwieczniono nazwiska 44 laureatów konkursów 
międzynarodowych, 51 laureatów konkursów ogólnopolskich oraz 334 laureatów i finalistów 
konkursów wojewódzkich. 

Uczniowie wielokrotnie zajmowali najwyższe miejsca na podium w różnego rodzaju zawo-
dach sportowych. Ostatnim sukcesem było zdobycie mistrzostwa województwa w Turnieju 
Orlika.

Od 2003 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy organizuje Minimistrzostwa Świata 
w Piłce Nożnej „Mundialito”. Jest także organizatorem cyklicznego konkursu „Pantofelek 
Królowej Jadwigi”, który pierwotnie miał formę Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskich 
Dziecięcych Zespołów Tanecznych. W 2014 roku przekształcił się w Powiatowy Turniej 
Rodzinny.

Natomiast od 2013 roku SP 2 wraz z MZO przeprowadza konkurs o tytuł „Mistrza Or-
tografii Miasta Dębicy”; przyciąga on coraz większą rzeszę miłośników pięknej polszczyzny. 

Przedstawione fakty z minionych i obecnych lat dają podstawę, by sądzić, iż przyszłość 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy będzie równie barwna, obfitująca 
w sukcesy i budząca szacunek – jak jej przeszłość. 

Opracowała Dorota Piękoś – dyrektor szkoły






