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Szanowni Państwo

Polecamy numer wiosenny naszego pisma ze szczególnych względów. Przedstawiamy 
polską wersję artykułu Profesora Joachima Bauera pt. „Wychowanie do efektywnej samoste-
rowności”. Fakt ów traktujemy z radością. Tekst Profesora dotyczy umiejętności „mądrego 
panowania nad sobą”, będącej podstawą nabywania wielu innych złożonych kompetencji. 
Równie wartościowy jest według nas wywiad z panią Bożeną Będzińską-Wosik, dyrektorką 
Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi. Bohaterka wywiadu jest przykładem niezwykłego 
zaangażowania, oddania sprawom dzieci i pedagogicznego profesjonalizmu. 

Głównym zagadnieniem poruszanym w numerze jest problem zmian dotyczących 
polskiego modelu edukacji. Redakcja chce przedstawić główne tematy dyskusji, opisać „stany 
zapalne” systemu, przypomnieć ważne głosy obserwatorów, nie tylko zresztą naukowych, oraz 
pokazać najważniejsze idee opisujące charakter koniecznych inicjatyw. Próby ich realizacji 
mają już miejsce za granicą i w Polsce. 

Polecamy również lekturę artykułu o zapomnianym poecie Galicji Walentym Gurskim 
oraz bardzo ciekawe wiersze nauczyciela polonisty Andrzeja Szwasta. Liczymy na to, że 
przeczytacie Państwo interesujący felieton panny Natalii Juchy. „W zestawie” znajdziecie 
również recenzje interesujących książek oraz sprawozdania. 

Mariusz Kalandyk



Kwartalnik Edukacyjny 1 (84) wiosna 2016 3

szkoła w obliczu zmian

Joachim Bauer

Wychowanie do efektywnej 
samosterowności
Aspekty neurobiologiczne, psychologiczne i społeczne

Zdolność do samosterowności/samoregulacji to jeden z najbardziej znaczących 
celów, do którego powinno się prowadzić dzieci i młodzież. Już przy przekra-
czaniu progu szkoły dzieci powinny posiadać pewne minimum tej kompetencji, 
która umożliwi im sterowanie uwagą i hamowanie impulsów.

Jak to się dzieje, że dużej liczbie dzieci i młodzieży – i niestety także wielu 
dorosłym – coraz trudniej wyzwolić się ze schematu życia w ustawicznym try-
bie bodziec – reakcja, wymuszającym natychmiastowe reagowanie na nadmiar 
bodźców, które oddziałują na nas od rana do nocy? Pojawienie się nowoczesnych 
mediów cyfrowych, których tutaj jednak nie powinniśmy określać generalnie 
jako złe, doprowadziło do nieznanego nigdy wcześniej natężenia impulsów, 
przede wszystkim ze smartfonów, z ustawicznie produkujących muzykę słu-
chawek i z Internetu. Jednym ze źródeł bodźców, szczególnie oddziałujących 
na młodzież, są serwisy społecznościowe i gry wideo. Wydaje się, że u dużej 
liczby dzieci i młodzieży osiągnięty został już taki stan, w którym bez tych 
bodźców – i  bez ustawicznego nerwowego reagowania na nie – zupełnie nie 
potrafiłyby żyć. Dlatego też takie stymulujące doznania, jeśli nie pojawiają się 
samoistnie, są natychmiast aktywnie poszukiwane, bowiem stan zatrzymania 
się, koncentracji czy chwili spokoju wydaje się zupełnie nie do zniesienia. 
Obserwowany na przestrzeni ostatnich lat wielki przyrost diagnoz dotyczących 
zespołu zaburzeń uwagi jest dynamicznym wskaźnikiem owego zjawiska; jest 
to jednak tylko wierzchołek góry lodowej. Również towary – przede wszystkim 
ubrania i sprzęty, tzw. gadżety – jak też oferty najczęściej tanich, niskowarto-
ściowych produktów spożywczych są źródłem bodźców, na które ustawicznie 
jesteśmy wszyscy narażani, a zwłaszcza ludzie młodzi. Dzieci i młodzież często 
same zaczynają postrzegać tę sytuację jako dręczącą. Mogła to stwierdzić moja 
grupa robocza w ramach jednego ze wspieranych przez Niemiecką Wspólnotę 
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Badawczą projektów nad uważnością, przeprowadzonego ostatnio w szkołach. 
W  jaki sposób, uwzględniając wyniki badań neurobiologicznych, można tę 
sytuację zrozumieć i co mogłoby pomóc z niej wyjść?

Bottom-up drive i top-down control: dwa fundamentalne systemy 
neurobiologiczne 

Już minimum psychologicznej zdolności do introspekcji pozwoliłoby 
większości dorosłych zrozumieć, nawet bez wiedzy specjalistycznej, co psy-
cholodzy i neurobiolodzy odkryli na przestrzeni ostatnich 25 lat, badając dwa 
fundamentalne systemy naszego wewnątrzpsychicznego życia. W opozycji do 
podstawowego systemu popędowego, nastawionego na szybkie przekazywanie 
impulsów oraz natychmiastowe zaspakajanie potrzeb, działającego bottom-up, 
stoi działający top-down neuronalny system kontrolny, który umożliwia nam 
zachowanie spokoju oraz, przy ewentualnym uwzględnieniu pewnej przemija-
jącej frustracji, czynienie rzeczy, które 
dopiero w dłuższej perspektywie oka-
żą się dla nas korzystne. Do bazowego 
systemu popędowego, działającego 
bottom-up, należą umieszczone w głę-
bi mózgu ośrodki lęku i agresji, jak też 
nastawione na przeżywanie przyjem-
nych uczuć i rozkoszy systemy mo-
tywacji (nazywane również układem 
nagrody). System ten, domagając się szybkiej redukcji napięcia i zaspokojenia 
potrzeby, pozwala nam reagować odruchowo na każdy bodziec i  skłania do 
chwytania pierwszej lepszej propozycji. Kiedy tylko dochodzi do zaspokojenia, 
stajemy się ociężali i wygodni. System kontrolny, działający top-down, składa się 
z kory przedczołowej w płatach czołowych, obszaru określanego przez badaczy 
mózgu jako kora prefrontalna (PFC). Jeśli tylko jest sprawny, pozwala nam 
spokojnie odczekać, umożliwia porównanie ofert i rezygnację z natychmiasto-
wego zaspakajania potrzeb na korzyść późniejszej większej korzyści. 

Kora prefrontalna to prawdziwa skrzynia cudów. Umiejscowione tutaj sieci 
neuronalne umożliwiają człowiekowi nie tylko dokonywanie intelektualnych 
operacji: kierowanie uwagą, rozpoznawanie aktualnie obowiązujących reguł 
w świecie zewnętrznym, szybkie dostosowanie się do ewentualnych nowych 
reguł, planowanie działania oraz porównawcze rozważenie kilku celów działa-

Zdolność do samosterowności/
samoregulacji to jeden  
z najbardziej znaczących 
celów, do którego powinno się 
prowadzić dzieci i młodzież. 

Joachim Bauer
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nia. Jeszcze bardziej zdumiewające są jej zdolności umożliwiające współżycie 
w społeczeństwie: kora prefrontalna jest w stanie magazynować informacje, 
jak postrzegane są rzeczy, które ja czynię z punktu widzenia innych ludzi. Tym 
samym umożliwia ona coś, co określamy jako zmianę perspektywy i co stanowi 
integralną część ludzkiej zdolności do rozumienia innych oraz do udzielania im 
empatycznego wsparcia. Całkowicie absurdalne jest dochodzące niekiedy do 
głosu stanowisko, że „prawdziwa natura człowieka” przejawia się tylko w za-
chowaniach, sterowanych bottom-up poprzez system bazowy, a samokontrola, 
empatia i kompetencje społeczne są rzekomo jedynie rodzajem cienkiej cywi-
lizacyjnej skorupki. W oparciu o biologiczną egzystencję naszej rozbudowanej 
kory prefrontalnej posiadamy – wykształconą u człowieka znacznie bardziej 
niż u  jakiegokolwiek innego ssaka – zdolność do przewidującego działania, 
uwzględniania perspektywy postrzegania innych i  kooperacji, co stanowi 
integralną część składową naszego naturalnego przeznaczenia. Zdolności te 
faktycznie były „ewolucyjnym biletem do sukcesu” dla gatunku homo sapiens.

Nabywanie samokontroli: część biologicznego przeznaczenia 
człowieka

Nawet jeśli, jak wykazano, zdolności dane człowiekowi za pośrednictwem 
jego kory prefrontalnej muszą być postrzegane jako część jego biologicznego 
przeznaczenia, to jednak wynikające z  tego kompetencje nie są bynajmniej 
wrodzone. Genetycznie dana jest nam jedynie zdolność do nabywania tychże 
kompetencji – a więc kontrola bodźców, sterowanie uwagą, przewidywanie 
w planowaniu działania i zmiana perspektywy postrzegania. Nasz centralny 
system nerwowy podąża za regułą use it or lose it: aby sieci neuronalne mogły 
funkcjonować, muszą być wyćwiczone i  używane. Konieczność nabywania 
tych umiejętności poprzez ćwiczenie odnajdziemy również w licznych innych 
systemach biologicznych człowieka, a zatem na przykład w motoryce. Dzieci 
w Rumunii, które w czasach przed upadkiem „żelaznej kurtyny” były zamknięte 
w nieludzkich domach dziecka bez możliwości poruszania się, a tym samym 
ćwiczenia swojej muskulatury, nabawiły się okropnych zwyrodnień. Nikomu nie 
przyszłoby do głowy z tego powodu określić zdolność człowieka do poruszania 
się i uprawiania sportu jako „cienką cywilizacyjną skorupkę”, czy też w inny 
podobny sposób. W przeniesieniu na zdolności ludzkiej kory przedczołowej 
oznacza to, że: kora przedczołowa umożliwia nam rezygnację z chwilowego 
zaspokojenia potrzeb na rzecz późniejszych korzyści. 

Wychowanie do efektywnej samosterowności
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Kto uniemożliwi dzieciom i młodzieży przyuczenie ich do rozwijania i uży-
wania kompetencji usytuowanych w korze prefrontalnej, zgrzeszy przeciwko 
biologicznemu dojrzewaniu mózgu u takich osób. Co musi się zdarzyć, aby takie 
dojrzewanie umożliwić? W przeciwieństwie do działającego bottom-up systemu 
podstawowych popędów, dalece rozwiniętego neuronalnie już przy narodzinach, 
zakorzeniony w płacie czołowym system kontrolny u noworodków jeszcze nie 
funkcjonuje. Neuronalne struktury podstawowe tego systemu są już wprawdzie 
zainstalowane, lecz dojrzewają dopiero w pierwszych 24–36 miesiącach na tyle, 
by pierwsze, operujące top-down, układy neuronalne mogły zacząć funkcjono-
wać. Dlatego też noworodki i niemowlęta nie są jeszcze zdolne do kontrolowa-
nia własnych spontanicznych bodźców. Próby wymuszenia samokontroli – na 
przykład poprzez pozbawienie miłości lub inne kary – mogą doprowadzić małe 
dziecko do traumy i długotrwale upośledzić, a nawet zniszczyć jego zdolność 
do późniejszego rozwoju samokontroli. Stąd też dzieci w pierwszych 24 mie-
siącach życia wymagają zupełnie innego podejścia pedagogicznego niż dzieci 
przedszkolne od trzeciego roku życia. Małe dzieci wymagają w przeważającej 
mierze diadycznego (dwuosobowego) kształtowania stosunków z rodzicami-
-opiekunami, którzy zauważają je indywidualnie i poprzez to oddzielnie się 
w nich odzwierciedlają. Indywidualne, diadyczne doświadczenia lustrzane są 
konieczne, aby w noworodku czy niemowlęciu powstała jaźń, ponieważ bez 
niej nie jest możliwe późniejsze wykształcenie samokontroli. To jest też powód, 
dla którego wszyscy znawcy przedmiotu, zgodnie z ostatnio przedstawionymi 
wynikami badań Fundacji Bertelsmanna, uważają za nieodzownie wskazane 
zatrudnianie w  żłobkach opiekujących się niemowlętami personelu według 
klucza 1:3, czyli standardu, który obecnie prawie nigdzie w Niemczech nie 
został osiągnięty. 

Nie ma powrotu do „czarnej pedagogiki”: samokontrola jest 
elementem szeroko pojmowanej troski o siebie 

Dzieci od trzeciego roku życia mogą, i też powinny z racji zaawansowanego 
już rozwoju kory prefrontalnej, stopniowo uczyć się czekać, dzielić się oraz 
tłumić popędy – i to nie jako cel sam w sobie, a jedynie wtedy i zawsze wtedy, 
gdy wymaga tego sytuacja społeczna, w której celem jest umożliwienie dzieciom 
i młodzieży przeżywania radości w tworzącej się wspólnocie. Taki sposób nauki 
toczy się w ramach wieloletniego procesu dialogowego, który nazywamy wycho-
waniem. Nie wymaga ono żadnych drakońskich środków, a powinno, też musi, 

Joachim Bauer
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odbywać się w serdecznej atmosferze, którą również mały człowiek jako właśnie 
taką postrzega. Ważne jest przy tym, aby dziecku – a później chłopcu lub dziew-
czynie – wyjaśniano, jakie powody i cele przewodnie kierują postępowaniem 
wychowujących. Z doświadczenia można powiedzieć, że w wielu przypadkach 
przebiegać to będzie z obopólnym zrozumieniem, jednak takie porozumienie 
z dziećmi czy młodzieżą nie zawsze jest możliwe. Tam, gdzie należy postawić 
jasno określone granice – dla dobra dziecka i jego zdrowia – wbrew jego ak-
tualnej woli, opiekunowie nie mogą pozwolić sobie na niepewność. Obawy 
niektórych rodziców, że przysporzą dziecku psychicznych szkód, jeśli w jakimś 
pojedynczym przypadku dozna ono dobrze uzasadnionej frustracji, nie mają 
podstaw, wprost przeciwnie. Tym, co sabotuje wyćwiczenie zdolności dziecka 

do powstrzymywania się 
i  szkodzi dojrzewaniu 
jego kory prefrontal-
nej są rodzice, którzy 
ustępują przy każdym 
proteście dziecka, każdej 
scenie, którą im urządza.

Samosterowność/
samoregulacja nie jest celem samym w sobie. W szczególności nie jest to za-
mierzenie skierowane przeciwko emocjonalnym potrzebom dziecka. Z  tego 
powodu nie może też ona zostać zredukowana jedynie do aspektu samokontroli, 
a więc do kontroli systemu podstawowych popędów, sprawowanej top-down. 
Samosterowność to więcej niż samokontrola, ogarnia ona swoim zasięgiem oba 
wyżej wymienione systemy fundamentalne, a więc całego człowieka. Stawia 
sobie za cel utrzymanie równowagi pomiędzy odpowiednim zaspokajaniem 
potrzeb podporządkowanych popędowemu systemowi bazowemu z  jednej 
strony i ukierunkowanymi na długofalową pomyślność oraz społeczną ugodę 
dążeniami kory prefrontalnej z drugiej strony. Samosterowność stoi w służbie 
przysposobienia dziecka do tego, by nie tylko tu i teraz, ale przede wszystkim 
w przyszłości prowadzić mogło ono dobre życie. Dwa duże, każdorazowo przez 
kilka dziesięcioleci prowadzone badania pokazują, że ludzie, którzy w dzieciń-
stwie nie mogli rozwinąć samokontroli w dostatecznej mierze, stoją jako dorośli 
na gorszej pozycji zawodowej i społecznej, dysponują mniejszą liczbą dobrych 
relacji międzyludzkich, są zagrożeni większym ryzykiem uzależnień, bardziej 
narażeni na zaburzenia zdrowia i częściej niż inni wchodzą w kolizję z prawem. 

Tam, gdzie należy postawić jasno 
określone granice – dla dobra dziecka 
i jego zdrowia – wbrew jego aktualnej 
woli, opiekunowie nie mogą pozwolić 
sobie na niepewność.

Wychowanie do efektywnej samosterowności
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Dobra samosterowność dziecka wymaga niezawodnych 
opiekunów i współpracy między rodzicami i szkołą

 Nawet jeśli dla uważnego obserwatora wychowawczej codzienności wnioski 
poznawcze z niej wypływające nie są żadną niespodzianką, to niektóre z nich 
wywierają wrażenie na wielu ludziach dopiero wówczas, gdy mogły zostać 
niezbicie udowodnione w ramach odpowiednich eksperymentów. Zdolność 
dzieci do odraczania zaspokojenia spontanicznych potrzeb na korzyść bardziej 
odległego celu spada gwałtownie, gdy doświadczyły one wcześniej, że dorośli 
są zawodni i nie dotrzymują przyrzeczeń. Jest to zupełnie sensowne, dlaczego 
bowiem dzieci miałyby wierzyć, że się opłaca – z powodu przyszłej korzyści 
– godzić się z aktualną rezygnacją, jeśli doświadczają, że na przyrzeczeniach 
dotyczących przyszłości, które czynią dorośli, nie można polegać? Jak często 
my dorośli, stojąc pod presją czasu i codziennego stresu, nie dotrzymujemy 
przyrzeczeń, które złożyliśmy dzieciom i młodzieży?! I naturalnie osłabiamy 
gotowość do wzmożonego wysiłku w szkole, jeśli młodzi ludzie dostrzegają, że 
wielu z nich po opuszczeniu szkoły nie znajdzie miejsca pracy, czy odbywania 
praktyki zawodowej. Dzieci i  młodzież mogą rozwinąć wymaganą od nich 
samokontrolę tylko wówczas, kiedy doświadczają relacji z zaufanymi opieku-
nami i jeśli postrzegają, że również społeczeństwo, w którym żyją, dotrzymuje 
obietnicy dobrej przyszłości dla wszystkich, którzy podejmują związany z tym 
wysiłek.

Tam, gdzie istnieją stosunki wzajemnego zrozumienia, są też podstawy do 
rozwinięcia dobrej samoregulacji. Jednak rodzice nie wyświadczają swoim dzie-
ciom przysługi, jeśli zwalniają je z obowiązku przestrzegania reguł społecznych 
i uwzględniania perspektywy osób trzecich – czy to równolatków, czy dorosłych. 
Dotyczy to w szczególności dobrego współżycia i udanego prowadzenia zajęć 
w naszych szkołach. Szkoły potrzebują krytycznego wsparcia ze strony rodzi-
ców, jednak równie ważne jest zbudowanie relacji zaufania między rodzicami 
a szkołą. W obliczu nieuniknionego społecznego rozwoju, który obarcza oboje 
rodziców obowiązkiem pełnoetatowej pracy zawodowej, przybywa instytucjom 
wychowawczym – żłobkom, przedszkolom i szkołom – wiele nowych zadań, do 
których nie są one jeszcze w pełni przygotowane. Dzieci i młodzież potrzebują 
czułych i odpowiedzialnych rodziców, jak również niezawodnych całodniowych 
instytucji przedszkolnych i całodniowych szkół z personelem wychowawczym 
i gronem nauczycielskim, kompetentnym w zakresie budowania relacji. Jednak 
samą tylko opieką i miłością nie da się wiele zdziałać w pedagogice. Dzieci od 
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trzeciego roku życia i młodzież powinni się uczyć samodzielnie sobą sterować. 
Dopiero wówczas mogą doświadczyć, jakie możliwości kreatywnego kształto-
wania i jakie nowe przestrzenie swobód mogą się przed nimi otworzyć.

Prof. dr n. med. Joachim Bauer pracuje jako lekarz w Klinice 
Uniwersyteckiej we Fryburgu Bryzgowijskim. Za swoje osiągnięcia 
naukowe w dziedzinie neurobiologii został wyróżniony prestiżową 
nagrodą badawczą – Organon Niemieckiego Towarzystwa 
Psychiatrii Biologicznej. Bauer jest autorem wielu poczytnych książek 
popularnonaukowych. Tej wiosny ukazała się jego nowa książka 
„Samosterowność. Powrót wolnej woli“, wydana przez Blessing-Verlag.

 

Adres: Klinik für Psychosomatische Medizin, Uniklinikum Freiburg,
Hauptstrasse 8, 79104 Freiburg
E-Mail: joachim.bauer@uniklinik-freiburg.de
Homepage: www.psychotherapie-prof-bauer.de

Wychowanie do efektywnej samosterowności
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Mariusz Kalandyk, Dorota Szumna
  …w całej przyrodzie nie ma bardziej skomplikowanego  

(i prawdopodobnie równie nieskutecznego) systemu edukacji. 

L. Tiger, R. Fox

Szkoła na drodze (r)ewolucji? 

Wstęp

W dyskusjach na temat przemian współczesnej szkoły dominuje kilka wąt-
ków. Śledzenie ich dramaturgii oraz wielości prezentowanych poglądów, idei, 
wyników badań jest siłą rzeczy zajęciem czasochłonnym, ale i fascynującym. 
Pozwala szerzej spojrzeć na różne obszary funkcjonowania systemu edukacji, 
zmusza do krytycznego oglądu działań podjętych w ostatnich latach, a co waż-
niejsze – do namysłu nad sensem kolejnych zmian. Tekst nie uzurpuje sobie 
prawa do budowania sądów autorytatywnych; autorzy chcą jedynie – w obliczu 
na nowo podjętej dyskusji o szkole – zwrócić uwagę na szczególnie palące kwe-
stie. Kwestie od lat obecne w dyskursie społecznym i naukowym, nadal jednak 
z  trudnością torujące sobie drogę do świadomości polityków i  urzędników 
oświatowych, ale też części dyrektorów szkół, nauczycieli i samych rodziców. 

Pierwszy z podjętych wątków, nazwijmy go systemowym, skupiony jest 
na reformowaniu rozumianym jako czynność organizacyjno-administracyjna1. 
Co istotne, decyzje, które tutaj zapadają, są wynikiem nie tyle debaty mery-
torycznej, związanej z wiedzą i doświadczeniem ekspertów, lecz także, a raczej 
przede wszystkim, władztwa politycznego. 

Wskazana przez wielu badaczy „polityczność” sprawia, że rozmowa o edu-
kacji często i już od dłuższego czasu bywa traktowana jako alibi, które skrywa 

1  Robert Kwaśnica umieszcza ów sposób myślenia w porządku rozumu instrumentalnego 
– po jego inwazji i  faktycznym zawłaszczeniu dyskursu edukacyjnego. Czytamy: 
„niezachwiana wiara w bezwyjątkową ważność tej racjonalności oraz w jej ideologiczną 
neutralność, będąca w istocie przejawem przedkrytycznego zniewolenia, odbierana jest 
jako świadectwo intelektualnej poprawności i  dojrzałości. W  skrócie – jako dowód 
dzisiejszej mądrości. Tą mądrością kierujemy się w dzisiejszym dyskursie edukacyjnym, 
ona jest jego archiwum, od niej zależy jego struktura”. Por.: Idem, Dyskurs edukacyjny 
po inwazji rozumu instrumentalnego. O potrzebie refleksyjności, Wrocław 2014, s. 233.
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właściwe intencje. Nie są one bynajmniej trudne do odkrycia; pozorują debatę 
po to, by spełnić formalne warunki wprowadzania zmian w obszarze edukacji. 
Owe zachowania stały się poważną przeszkodą utrudniającą sprawdzenie, w ja-
kim stopniu społeczeństwo obywatelskie bierze efektywny udział w toczącej się 
debacie o możliwych reformach systemu. 

Ciekawie brzmi w  związku z  tym opinia Kena Robinsona. „Rządy na 
całym świecie gwałtownie szarpią dziś wodze edukacji publicznej, narzucając 
szkołom to, czego mają uczyć, wprowadzając systemy egzaminowania, by móc 
je z nauczania rozliczać, i nakładając kary, jeśli nie radzą sobie wystarczająco 
dobrze”2. Przedstawiony mechanizm sprawia, że w naszym rozumieniu praca 
nad zmianą systemu ma charakter raczej zawężający, a cele reformy miały do 
tej pory charakter prostego układu cybernetycznego, w którym centrum decy-
duje o merytorycznym, administracyjnym, nadzorczym i finansowym kształcie 
systemu, zaś „prowincja” program ów ma za zadanie bezwzględnie realizować. 

Drugi z kolei wątek skupia się na relacjach autotelicznych3. Wydaje się 
on dzisiaj szczególnie istotny. Zawiera bowiem w sobie pytania o naturę refor-
mowanego systemu edukacji, opisuje jego cechy oraz wskazuje relacje między 
otoczeniem społecznym i cywilizacyjnym szkoły a właściwymi jej charakterowi 
stylami pracy oraz realizowanymi przez nią celami. Pytanie o autoteliczność 
jest w naszym rozumieniu bardziej pytaniem o zakres posiadanych swobód niż 
o zbiór dyrektyw zarządczych, odgórnie sterujących życiem instytucji. Jest rów-
nież pytaniem o wyznawane wartości sensu stricto. Pytaniem o konstytutywne 
cechy szkoły XXI wieku, rozumiane jako wartości wspólne nie tylko podmiotom 
bezpośrednio biorącym udział we wzajemnej komunikacji dotyczącej oświaty, 
lecz także pytaniem o edukację jako istotne dobro społeczne i cywilizacyjne.

Jest jeszcze wątek trzeci. Dotyczy systemu doskonalenia nauczycieli oraz 
dyskusji na temat kompetencji pedagogicznych i predyspozycji osobowościo-
wych uczących w dobie dynamicznych zmian, nowych odkryć, załamywania się 
wielu dotychczasowych paradygmatów. Kryzys szkoły nie jest czymś nowym; 
nie jest też czymś oczywistym. Wymaga uwagi, ponieważ zdążył zakrzepnąć 
w postaci wielu stereotypów opisujących szkołę drugiej dekady XXI wieku. 

Dyskurs redagowany w obszarze niezależnym od polityki, zbliżony bardziej 
do nauki, jest – co udowodnimy – z pewnością bardziej obiektywny: nie pomija 
bowiem zagrożeń i  zjawisk patologicznych. Dotyczy na przykład kompetencji 
2  K. Robinson, Kreatywne szkoły, oddolna rewolucja, która zmienia edukację, Kraków 2015, 

s. 35. 
3  Słowo „autoteliczny” oznacza w proponowanym kontekście zespół wartości konstytutywnych, 

odróżnorodniających, określających specyfikę opisywanego obiektu lub fenomenu. 

Szkoła na drodze (r)ewolucji?
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nauczycielskich odwołujących się nie tyle do wiedzy przedmiotowej, co służą-
cych wychowywaniu oraz ocenianiu4. Jest na tyle problemem istotnym, że jego 
omówienie staje się w naszym przekonaniu palącą potrzebą chwili. 

Szkoła wobec „polityczności”

Chodzi, co precyzyjnie wyłożyła Maria Dudzikowa, o pozór5. Jakkolwiek 
niełatwy do zdefiniowania, mający Proteuszowe oblicze, zdaje się stanowczo 
zbyt często trafnie opisywać prawdziwe motywy postępowania osób, które 
w  systemie otrzymały uprawnienia władcze. Działania pozorne skrywają, 
niechętnie uświadamiane, intencje retoryczne i merytoryczne w ich formach 
antyracjonalnych. Racjonalność, rozumianą jako dążenie do skutecznego od-
krywania i rozwiązywania rzeczywistych problemów, zastępują różnego rodzaju 
zachowania rytualne; może to być np.: symboliczne uwodzenie (sprawowanie 
materialnej władzy z użyciem podstępu), szukanie i wskazywanie „kozła ofiar-
nego”, wywieranie wpływu poprzez naciski tworzone przez mass media (zamiast 
debaty), uzasadnianie podejmowanych wyborów, de facto politycznych, dobrem 
dziecka i troską o jego rozwój6. 

O  polityce w  oświacie pisze Bogusław Śliwerski7. Na użytek artykułu 
warto wspomnieć o przypomnianym w książce Edukacja (w) polityce. Polityka 
(w) edukacji permanentnym „dramacie ról”, który stał się udziałem nauczycieli 
w czasach PRL-u. Pisali o  tym działacze Towarzystwa Kursów Naukowych. 
„W eksperckich analizach ujawniali, jak ówczesne władze stwarzały splot uza-
leżnień i kontroli, które prowadziły do zastraszania i zakłamania w stosunkach 
międzyludzkich w  szkołach, a  przez pauperyzację zawodu nauczycielskiego 
przyczyniały się do zredukowania poczucia wartości powołania i etyczności za-
wodowej”8. To samo zostało w dużej mierze powielone po roku 1989, a przecież, 
badacz mocno to podkreśla, nowoczesny system oświaty winien opierać się na 
trzech podstawowych zasadach: decentralizacji, samorządności i subsydiarności. 
4  Sprawa oceniania przestała być już dawno wewnętrznym problemem szkoły, odwołującym 

się do sformalizowanych zasad oceniania w zakresie wiedzy przedmiotowej, opisywanych 
w  PSO. Stanowi istotny zakres uczniowskich kompetencji intelektualnych daleko 
wykraczających poza granice nauczanego przedmiotu. 

5  Por.: Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji, M. Dudzikowa, K. Knasiecka-
Falbierska (red. nauk.), Kraków 2013.

6  Por.: ibidem, s. 16-20.
7  Por. np.: idem, Jak zmieniać szkołę?, Kraków 2008; Edukacja (w) polityce. Polityka (w) 

edukacji, Kraków 2015.
8  Cyt. za: B. Śliwerski, op. cit., (Edukacja (w) polityce…), s. 16.

Mariusz Kalandyk, Dorota Szumna
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Ład społeczny nie powinien być arbitralnie ustanawiany przez jakąkolwiek 
władzę, lecz budowany przez samą społeczność szkolną w codziennym dialogu, 
zaś sam proces kontroli powinien być objęty pozaresortowym nadzorem władz 
centralnych, jak to u świtu niepodległości zapisali uczestnicy debaty o edukacji. 
Jednym słowem idea demokratyzacji polityki oświatowej została jego zdaniem 
zmarnotrawiona przez elity polityczne9. 

„Polityczność” staje się w tym kontekście obszarem zagrożeń dla edukacji. 
Coś, co winno stanowić formę społecznej emancypacji, staje się formą rzeczy-
wistej i symbolicznej, a nieuzasadnionej, dominacji lub też przemocy. Oznacza 
bardzo często przewagę sprawności instrumentalnej bez brania pod uwagę etycz-
nych skutków podejmowanych decyzji. Wysoki poziom sprawczości staje się 
w tym ujęciu najważniejszym lub jedynym punktem odniesienia, a więc i oceny 
własnych działań10. Chodzi zwłaszcza o skutki podejmowanych decyzji w skali 
makro jako efektów w postaci spójności społecznej systemu, jego rzeczywistej 
demokratyzacji, równości szans lub odwrotnie: wywoływania anomii społecznej, 
pogłębiania różnic w dostępie do edukacji, czy też tworzenia systemu podziałów 
klasowych11. Brzmi to tylko na pozór paradoksalnie: zwycięstwo społeczeństwa 
demokratycznego winno przecież skutecznie kompromitować podobne pokusy. 
Stało się zupełnie inaczej. Najmocniej daje się poznać w miejscu, które miało 
z założenia wyrównywać deficyty – w gimnazjum. Tomasz Szkudlarek komen-
tuje to w sposób następujący: 

9  Ibidem, s. 17 i  n. „Ideały »Solidarności« zostały zrealizowane tylko połowicznie. 
Nie staliśmy się społeczeństwem współodpowiedzialności za słabszych, aktywności 
i permanentnego uczenia się” (s. 21). 

10  B. Śliwerski, Pozory sprawstwa reform oświatowych w III RP, [w:] op. cit. (Sprawcy i/lub 
ofiary działań pozornych w edukacji), s. 103-130. Czytamy tu m.in.: „im bardziej osoby 
urzędujące w resorcie edukacji chcą zachować wysoki poziom samooceny na temat własnej 
sprawczości, mogą wygaszać w sobie poczucie braku moralności, a  zarazem zabiegać 
o dowartościowanie własnej działalności jako sprawnej, skutecznej służby społecznej” 
(s. 109). 

11  Por.: T. Szkudlarek, Co z tą szkołą? Wywiad. Rozmowę przeprowadził Krzysztof Wołodźko, 
„Nowy Obywatel” 2012, nr 7, s. 48-55. Czytamy tu m.in.: „Teoretycznie rzecz biorąc, 
mamy do czynienia z publicznym systemem edukacji, powszechnie dostępnym. Natomiast 
doświadczenia pokazują, że gdy formalna dostępność wzrasta, pojawiają się inne bariery 
na drodze do edukacji o dobrej jakości. Zaczynają funkcjonować mechanizmy selekcyjne, 
które tylnymi drzwiami wprowadzają elementy segregacji. W Polsce ewidentnie mamy 
z tym do czynienia. Szczególnie jest to widoczne na poziomie ponadpodstawowym. Wyniki 
testów egzaminacyjnych są bardzo silnie skorelowane ze statusem społeczno-ekonomicznym 
rodziców, przede wszystkim z poziomem ich wykształcenia. Jeśli szkoła jest selekcyjna, 
posiada możliwość wyboru uczniów, to dobiera tych z wysokim statusem społecznym. 
Następuje powolna segregacja klasowa edukacji” (s. 48).

Szkoła na drodze (r)ewolucji?
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po wprowadzeniu reformy strukturalnej, czyli gimnazjum, wiek, w którym dokonywana 
jest selekcja do szkół wyższego szczebla, obniżył się o dwa lata. A im wcześniej dokonuje 
się wyboru szkoły, tym silniej uzależniony on jest nie od zdolności dziecka, lecz od ka-
pitału kulturowego rodziców. A to wpływa nie tylko na losy dzieci, ale także na sposób 
funkcjonowania społeczeństwa. Tracimy bowiem tutaj różnorodną kulturowo, klasowo 
i ekonomicznie szkołę powszechną, w której młodzi ludzie przez sam fakt bycia razem 
uczą się ze sobą rozmawiać, koegzystować w społeczeństwie12.

„Polityczność” odsłania tu jeszcze jedno oblicze – oblicze ideologii 
neoliberalnej. Przeniesiona do szkoły ze świata korporacji, kształtuje style 
wzajemnego komunikowania się, relacje oraz sposoby realizowania wyzna-
czonych celów. To, co w świecie dorosłych bywa od biedy do zaakceptowa-
nia w ramach określonych np. rywalizacją w obszarze produkcji, w świecie 
młodych w przeważającej mierze dewastuje psychikę i niszczy niezbędny do 
rozwoju potencjał społeczny. Szkoła, definiowana według fałszywie rozu-
mianych idei indywidualizmu, rywalizacji, konfrontacji, rankingowania oraz 
porównywania, traci coraz bardziej niezbędny dla harmonijnego rozwoju 
potencjał społeczno-cywilizacyjny. Kształci nastawioną na nieustanny wyścig 
o prymat, niepowiązaną istotnymi więzami wspólnotowymi, masę. Nie buduje 
nastawionego na współpracę społeczeństwa13. 

Jeszcze innym jej wcieleniem staje się biurokratyzacja życia szkoły. 
Fakt ów jest przejawem trendu, który dotyczy całej naszej cywilizacji z jej 
kultem obiektywizmu, pomiaru, wydajności i kontroli. Wiemy już dobrze, 
iż ów stan rzeczy narobił wiele szkód. Pomiar zniszczył ducha pedagogii 
i wychowania. Biurokratyczne prawidło, przepis i standard zasłoniły oso-
bę ucznia i nauczyciela. Procedura wyparła namysł i refleksję. Bogusław 
Śliwerski ujmuje to następująco: „Przemiana biurokracji, która miała być 
zbiorem technik służebnych wobec instytucji społecznych, w  autono-
miczną metainstytucję (jedynie nadzoru i kontroli) sprawiła, że staje się 
ona skrajnie niebezpieczna, gdyż dzięki nadwładzy rozstrzyga problemy 
12  Ibidem, s. 49.
13  Eugenia Potulicka i Joanna Rutkowiak w książce pt. Neoliberalne uwikłania edukacji 

(Kraków 2010) przedstawiają wyznaczniki neoliberalnego projektu społeczno-
politycznego. Są to m.in.: 1. pochwała indywidualizmu; egoizm jest w tym ujęciu cnotą, 
ponieważ pozwala podjąć rywalizację; litość, współczucie i  zaufanie to samobójstwo; 
2. prawa człowieka mogą być sprowadzone do prawa własności; wywodzą się 
z fundamentalnego prawa samoposiadania; 3. podmiotowość w opisywanym stanie rzeczy 
polega na przekształcaniu się w konsumenta z jednej strony, z drugiej zaś – w towar; sztuka 
życia to konsumowanie życia; 4. społeczeństwo to zbiór jednostek; jako całość nie ma 
żadnych celów, cele mają jednostki; kluczowe w tym ujęciu staje się pojęcie konsumpcji; 
przejmuje ono kluczową rolę, dawniej była to praca. Por.: s. 45-52.
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natury moralnej, społecznej i politycznej14. „Biurokratyczność” oznacza 
dominację procedur, a  to z kolei rodzi pokusę formalizmu. W polskiej 
szkole mamy z nim coraz częściej do czynienia. Formalizm konstruuje 
specyficzne postawy wobec zastanej rzeczywistości. Na pierwszym miejscu 
intelektualną bierność, zaraz po niej oczekiwanie na mentalne i  orga-
nizacyjne gotowce, w efekcie – chęć podporządkowania się ustaleniom 
płynącym z Centrali nawet wówczas, gdy przewidywalne skutki dla ucznia 
mogą być opłakane15. Wyliczmy je:
•	 utylitaryzm (liczy się nie osoba, a wynik); zdaniem wielu badaczy, w tym  

E. Potulickiej, młodzież uczy się głównie tego, co bezpośrednio przydatne, 
korzystne, utylitarne i podlega sprawdzeniu, np. na egzaminie, a margi-
nalizuje treści rzeczywiście rozwojowe, sprzyjające ćwiczeniu krytycznego, 
autonomicznego myślenia,

•	 zgoda na nieustanną rywalizację (zamiast współpracy konfrontacja oraz 
nadmiar testów o charakterze różnicującym), 

•	 nierozumienie roli kontekstu społecznego w  efektywnym uczeniu się 
(duża liczebność klas, organizacja procesu nauczania według niewolniczo 
reprodukowanych „siatek godzin”, ciągły pośpiech utrudniający budowanie 
prawdziwych i pozytywnych relacji), 

•	 podejście do obowiązków szkolnych w ich aspekcie statystycznym, ma-
sowym (uczeń staje się składnikiem „uogólnionych” i  „uśrednionych” 
wyników nauczania, a nie osobą, podmiotem),

•	 last but non least – podejrzliwość wobec tzw. „nowinek”, które zagrażają 
szkolnemu status quo, a dotyczą na przykład wiedzy o tym, jak efektywnie 
uczy się ludzki mózg lub też, co oznacza w praktyce utrzymywanie spraw-
dzonych, lecz nieefektywnych paradygmatów zarządzania szkołą, stylów 
nauczania, oceniania, ich aksjologicznych podstaw itd. 
Na osobną uwagę zasługuje jeszcze „system nomenklaturowy powoły-

wania kadr w resorcie edukacji”16. Upolitycznienie ma bowiem jeszcze tę, 
mało subtelną, twarz. Zwracają na nią uwagę liczni obserwatorzy edukacyjnej 
zmiany. 

14  B. Śliwerski, op. cit. (Edukacja (w) polityce…), s. 289. 
15  Eugenia Potulicka nazywa ów proces przechodzeniem nauczycieli z pozycji uznanych 

fachowców na stanowisko „edukacyjnych techników”. Por.: op. cit. (Neoliberalne 
uwikłania edukacji).

16  Por.: B. Śliwerski, Kadrowe gry polityczne administracji państwowej i samorządowej, [w:] 
Idem, op. cit. (Edukacja (w) polityce…), s. 278-287.
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W obszarze wartości autotelicznych – myślenie w logice zmiany

Czy jesteśmy gotowi na zmianę szkoły? Czy w dzisiejszym społeczeństwie 
jest zapotrzebowanie na inną szkołę? Kto miałby ją zmieniać? I jak? To pytania, 
które zadać muszą sobie wszyscy zainteresowani szkołą, poczynając od uczniów, 
rodziców i nauczycieli, a na oświatowych decydentach kończąc. Poszukując 
zaś odpowiedzi, postawić na dialog, definitywnie odrzucając drogę „»przymu-
sowego wykonawstwa« odgórnych decyzji kolejnych ekip władz oświatowych 
różnego szczebla”17.

Czy w ogóle potrzebna nam kolejna zmiana? Czego miałaby dotyczyć? 
Sięgnijmy do dostępnej literatury oraz badań rzeczywistości szkolnej. Jaki obraz 
szkoły się z nich wyłania? Bynajmniej nie miejsca przyjaznego uczniom ani też 
nauczycielom. Ci pierwsi kojarzą ją głównie z „wyścigiem szczurów” oraz rolą 
„królików doświadczalnych” i ich negatywnymi następstwami18, drudzy – po-
noszą konsekwencje „»wmontowani[a]« w mechanizmy działań pozornych, (…) 
osaczeni[a] biurokracją i wymogiem podnoszenia »konkurencyjności szkoły«”19. 
W sytuacji nasilającej się rywalizacji, nierównoważonej rozwijaniem gotowości 
do współpracy i wymiany, dewastacji ulegają więzi międzyludzkie, tak wśród 
młodzieży, jak i nauczycieli. Przekreślona zostaje idea wielostronnego rozwoju 
dziecka. Szkoła staje się „fabryką produkującą absolwentów”, w której do głosu 
dochodzi nierzadko „porządek dżungli”20.

Ukierunkowanie na wyniki i bezwzględną konkurencyjność rodzi szereg 
wątpliwości co do podejmowania przez szkoły działań sprzyjających wielo-
stronnemu rozwojowi młodych pokoleń. To temat wielokrotnie podejmowany 
przez pedagogów, dotychczas bez odzewu ze strony władz oświatowych. Nadal 

17  M. Dudzikowa, Oznaki dehumanizacji szkoły. W perspektywie metaforyki odzwierzęcej, 
[w:] Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w  przestrzeni szkolnej,  
H. Kwiatkowska (red.), Kraków 2015, s. 254. Formę przymusu, o której mowa, B. 
Śliwerski ujmuje za pomocą metafory gorsetu, nakładanego na uczących, „by nie tyle 
uwydatnić piękno pełnionej przez nauczycieli służby publicznej, ile odpowiednio 
ukształtować ich sylwetki”(…); „jako producent gorsetów dla nauczycieli” MEN przez 
lata „szył im reguły, standardy, procedury”. Ciągłe dostosowywanie się do nowych 
pomysłów kolejnych władz resortu edukacji prowadzi do wyzbywania się przez nauczycieli 
zawodowej autonomii i niezależności oraz do „ograniczeń w samostanowieniu przez nich 
o pełnieniu roli społeczno-zawodowej”. B. Śliwerski, Nauczyciele w gorsecie MENskich 
regulacji, [w:] Uczłowieczyć komunikację…, op. cit., s. 57–58, 60.

18  Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-
empiryczne, M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda (red.), Kraków 2011.

19  M. Dudzikowa, op. cit. (Oznaki dehumanizacji szkoły…), s. 254.
20  Ibidem, s. 270, 241.
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wiele osób (w  tym sami rodzice) zainteresowanych jest bardziej wynikami 
i  rankingami niż rzeczywistym rozwojem dzieci i  młodzieży. Współczesna 
szkoła – zgodnie ze społecznymi oczekiwaniami – przykładnie realizuje ukry-
ty program, który zdaniem J. Danilewskiej można by nazwać: „go! go! go!”. 
„Małe »szczurki« biegną… pierwszy! pierwszy! – gdy dorosną, będą gotowe, 
by brać udział w nieustającym world’s economy »rats race«. Realizacja programu 
ukrytego polega na zbiorowym uczestnictwie w nakręcaniu spirali edukacyjnego 
dopingu opartego na rywalizacji. (…) Dopingują władze szkolne, rodzice, 
środki masowego przekazu. (…) Im silniejszy doping, tym lepiej. (...) Presja 
społeczna, by doping stosować jest tak silna, że sami nauczyciele i rodzice nie 
potrafią się jej oprzeć. Też ulegają dopingowi i dopingują się nawzajem; nikt 
nie chce okazać się gorszy”21. Tresujemy zatem młodych, nie bacząc na konse-
kwencje, jakie wynikają z tego stanu rzeczy dla nich samych i społeczeństwa, 
mniej lub bardziej świadomie przyczyniając się do umacniania „szkół wyczy-
nowych”, podczas gdy pilnie potrzebujemy „szkół szacunku i dialogu”22. Tym 
samym szkoła nie bierze udziału w podnoszeniu kapitału społecznego23, który 
w naszym społeczeństwie od lat pozostaje na wyjątkowo niskim poziomie24. 
Tracą na tym wszyscy. Kapitał społeczny, wyrażający się głównie we wzajem-
nym zaufaniu i gotowości do współdziałania, stanowi bowiem istotny czynnik 
rozwoju gospodarczego kraju oraz jest podstawą budowania społeczeństwa 
obywatelskiego25. Czy nie czas zatem na zerwanie z ogłupiającym wyścigiem 
szczurów? Czy zależy nam jeszcze na szkole tworzącej przestrzeń do rozwoju? 
Pesymistycznie w tej sytuacji brzmią słowa wybitnej pedagog M. Dudzikowej: 
„[E]wentualna »ucieczka« szkoły z wyścigu szczurów związana byłaby ze zmianą 
ideologii edukacji, na co się dziś nie zanosi”26.

Wyznaczająca rytm pracy dzisiejszej szkoły konkurencja odbija się także 
na relacjach między nauczycielami. „Jest w nas olbrzymi stres, lęk przed utratą 
21  J. Danilewska, Edukacyjny doping ery globalizacji – czy potrafimy go zrównoważyć?, [w:] 

Wspólnota pedagogicznego niepokoju, J. Danilewska (red.), Kraków 2008, s. 28–29.
22  Za: W. Mariański, „Szkoła szacunku i dialogu”, blog na Osi świata: https://osswiata.pl/

marianski/2013/08/26/szkola-szacunku-i-dialogu-2/
23  M. Dudzikowa, S. Jaskulska, R. Wawrzyniak-Beszterda, E. Bochno, I. Bochno, K. 

Knasiecka-Falbierska, M. Marciniak, Kapitał społeczny w  szkołach różnego szczebla. 
Diagnoza i uwarunkowania, Kraków 2011. 

24  Polska smuta. Rozmowa z  prof. J. Czapińskim o  kryzysie zaufania, nepotyzmie oraz 
dobrym i  złym kapitale społecznym. Dostępny w  Internecie: http://www.polityka.pl/
tygodnikpolityka/kraj/287610,1,polska-smuta.read Dostęp: 8.04.2016.

25  A. Zając, Stan i znaczenie kapitału ludzkiego oraz społecznego w cywilizacji wiedzy, Rzeszów 
2013.

26  Idem, op. cit. (Oznaki dehumanizacji szkoły…), s. 253.
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pracy (…). Przestajemy widzieć w koledze z pracy człowieka, a zaczynamy go 
postrzegać wyłącznie jako rywala” – przytoczmy za M. Dudzikową wypowiedź 
nauczycielki gimnazjum27. Nieustanna rywalizacja i ciągła walka o utrzymanie 
zatrudnienia niszczy „wzajemne zaufanie, więzi społeczne i współpracę. Pedago-
dzy, którzy biorą udział w twardej, konkurencyjnej walce o zachowanie swojego 
stanowiska w szkole, nie mogą sobie pozwolić na prospołeczne postawy, a często 
nawet wzajemną życzliwość, stając się samotnikami z wyboru lub konieczno-
ści”28. Przy wielu innych te dodatkowe obciążenia pogłębiają stres i frustrację 
nauczycieli. Wraz z upływem lat pracy wzrasta wśród nich poczucie przeciążenia 
i wypalenia zawodowego, a z nimi obniżeniu ulega poziom satysfakcji z pracy29. 
Przypomnijmy jeszcze, że jednym z objawów wypalenia zawodowego jest zja-
wisko dehumanizacji, doświadczane przez nauczycieli obciążenia nie mogą się 
więc nie odbić na relacjach z uczniami, a w konsekwencji na efektach ich pracy.

Problemy współczesnej szkoły dotykają i innych aspektów. Wyraźnie za-
znaczają się m.in. w organizacji i przebiegu procesu kształcenia. Uczniowskie 
odczucia nudy i nieatrakcyjności lekcji30 pozostają w bezpośrednim związku 
z mocno ugruntowaną w naszych szkołach transmisyjną strategią nauczania, 
opartą na uczeniu „po śladzie nauczyciela”, narzuconych celach i  treściach, 
sztywnym schemacie lekcji, dominacji metod podawczych. Nie ma w niej zbyt 
wiele miejsca na uczniowską autonomię, kreatywność, krytyczne myślenie, 
własne poglądy, błędy, dyskusje, poszukiwania31. W zdecydowanej większości 
placówek wciąż mamy do czynienia z dominacją nauczyciela, autorytarnym 
stylem komunikacji, preferującym nauczycielski monolog w miejsce dialogu 
(nauczyciela z uczniem, uczniów między sobą). To nauczyciel ma prawo mó-
wienia, wydawania opinii i sądów, nieograniczone żadnymi zakazami (może 
mówić, kiedy chce, jak długo chce, do kogo chce i o czym chce), gdy tymcza-
sem uczniów obowiązuje zakaz „zajmowania się innymi, mówienia, gdy się nie 
jest pytanym (…), rozmowy w czasie pracy”32. Obok wskazanego już wymogu 
konkurencyjności, wspierającego transmisyjną edukację, istotnym czynnikiem 
blokującym dialog jest brak zaufania nauczycieli do możliwości uczniów, 
27  Ibidem, s. 256.
28  B. Śliwerski, op. cit. (Nauczyciele w gorsecie…), s. 78.
29  S. Korczyński, Stres w pracy zawodowej nauczycieli, Kraków 2014.
30  Spośród uczuć negatywnych związanych ze szkołą najbardziej powszechna jest nuda. 

Ponad połowa uczniów nudzi się na lekcjach. Przemoc w szkole. Raport z badań, lipiec 
2011. Dostępny w Internecie: http://www.szkolabezprzemocy.pl/479,badania (dostęp: 
8.04.2016).

31  Nie zaprzeczamy istnieniu dobrych szkół, problem w tym, że jest ich ciągle zbyt mało. 
32  R. Gloton, C. Clero, Twórcza aktywność dziecka, Warszawa 1976, s. 4.
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ich osobistej wiedzy i kompetencji nabytych poza szkołą. „Brak zaufania do 
kompetencji uczniów – pisze D. Klus-Stańska – i leżąca u jego podstaw wizja 
uczenia się jako reakcji na nauczanie mogą być jedną z najsilniejszych barier 
dla zmiany edukacji”33. Ta zmiana, jeśli ma się dokonać, wymaga przemodelo-
wania myślenia o specyfice uczenia się i nabywania wiedzy, a w konsekwencji 
o istocie nauczania. 

W pułapce „dobrej oceny”

Jest tajemnicą poliszynela, że to utrwalone style oceniania stanowią ukryty 
mechanizm utrwalający ustrój oraz „właściwy” program działania szkoły. Tworzą 
jej strukturalną i organizacyjną tkankę. Oceny kreują rankingi, a każdy rodzaj 
sformalizowanego rankingowania jest przyjmowany z ogromnym zaintereso-
waniem. Stanowi ono dla wielu uczniów, ich rodziców, nauczycieli, nadzoru 
pedagogicznego i organów prowadzących główną informację o jakości pracy 
szkoły. Rzadko towarzyszy temu świadomość konsekwencji tego stanu rzeczy 
dla codziennej pracy nauczycieli i uczniów34.

Istniejący sposób oceniania budzi jednak wielorakie wątpliwości; w tym te 
natury aksjologicznej. Bardzo często bywa po prostu niesprawiedliwy35. Przyjęty 
przez teoretyków dydaktyki, akceptowany jako oczywistość przez nauczycieli 
i prawnie usankcjonowany w rozporządzeniach o ocenianiu, w swojej pragmaty-
ce jest bardzo wygodny. Pozwala szybko, na pozór dość obiektywnie i skutecznie, 
waloryzować uczniowskie kompetencje. O różnych funkcjach oceny wiadomo 
wszystko, a obecni studenci nie mają wątpliwości, czemu ma służyć ocenianie. 
Tylko czy służy? Mamy prawo mieć poważne co do tego zastrzeżenia. 

Ocenianie według tradycją uświęconych reguł „w porządku cyfrowym” lub 
innej umownej skali pomiarowej od dawna nie jest już wydolne, gdy bierzemy 
pod uwagę proces efektywnego uczenia się w murach szkoły. Ma charakter 
przede wszystkim różnicujący (selekcyjny) i sumujący. Bywa odbierany przez 
uczniów jako bezapelacyjny, niepodlegający dyskusji, „co wpisuje cały proces 

33  D. Klus-Stańska: Dezintegracja tożsamości i  wiedzy jako proces i  efekt edukacji 
wczesnoszkolnej. W: D. Klus-Stańska (red.): (Anty)edukacja wczesnoszkolna. Kraków 
2014, s. 52.

34  Zob.: M. Groenwald, Etyczne aspekty egzaminów szkolnych, Gdańsk 2011; P. Kołodziej, 
Szkoła w świecie pozoru, [w:] Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, 
M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Kraków 2013.

35  Por.: G. Szyling, Obiektywizm i  sprawiedliwość – (nie)wygodne kategorie szkolnego 
oceniania, [w:] op. cit. (Sprawcy i/lub ofiary…), s. 255-272.
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w relacje władzy absolutnej sprawowanej przez nauczyciela-egzaminatora”36. 
Wzmacnia mechanizm rywalizacji i  wspomniane wyżej zjawisko „wyścigu 
szczurów”. Jest również źródłem pogłębiającej się patologii37. Rzadko bywa, bo 
uczynić tego z oczywistych względów nie może, przekazem wspomagającym 
ucznia w jego wysiłkach. Stanowi zazwyczaj informację ex post: o tym, co się 
wydarzyło, a nie o tym, co jest i co powinno mieć miejsce. 

Nie przypadkiem coraz częściej zaczyna się mówić o roli oceny wspiera-
jącej. Stanowi ona nie tyle alternatywę, co propozycję równoległą. W swoich 
założeniach metodycznych zwraca uwagę na dialogiczność procesu nabywania 
różnorakich kompetencji oraz wiedzy. Zwraca również uwagę na konieczność 
przemyślenia pozycji nauczyciela w  całym procesie. Owa ostatnia sugestia 
wydaje się stanowić warunek sine qua non projektowania efektywnej zmiany 
dydaktycznego i  edukacyjnego stanu rzeczy38. Nauczyciel i  uczeń przestają 
być ustawiani w pozycji konfrontacyjnej. Sam uczeń z kolei nie jest już tylko 
przedmiotem oddziaływań pedagogicznych, staje się uczestnikiem edukacyjne-
go dialogu, w którym ma brać żywy udział: pytać, projektować, podejmować 
decyzje, oceniać i porównywać efekty swojej działalności z działaniami innych 
uczestników szkolnej praxis. Brać odpowiedzialność za swoje uczenie się39.

W  proponowanym modelu to nie arbitralna opinia nauczyciela, lecz 
efektywna, bo dokładna, informacja zwrotna decyduje o sukcesie. Co ważne, 
przedstawiony zamysł wydaje się także likwidować moralną dwuznaczność 
36  Ibidem, s. 260.
37  Wystarczy przy tej okazji prześledzić listę doraźnie tworzonych wszechnic świadczących 

usługi korepetycji. Wsłuchać się także w rozmowy rodziców o najlepszych korepetytorach 
w mieście. 

38  Ciekawa wydaje się być w  związku z  tym propozycja Teresy Kosyry-Cieślak. 
„Wewnątrzszkolny system oceniania ma służyć przede wszystkim uczniowi i wspierać 
jego rozwój, w dalszej zaś kolejności wspomagać nauczyciela, dostarczając mu informacji 
o  jakości jego pracy”. Por.: Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka polskiego 
w klasach I–III (gimnazjum), Warszawa 2005, s. 7.

39  Warte dyskusji i propagowania są pomysły zawarte w idei Oceniania Kształtującego. 
Oprócz Informacji Zwrotnej pojawia się w tym zamyśle pedagogicznym zbiór technik, 
które ułatwiają nie tylko uczenie się na lekcji, lecz także planowanie własnego kształcenia 
się, budowanie dobrych relacji w grupie, samoocenę i ocenę koleżeńską. Stąd cele w języku 
ucznia, kryteria osiągania sukcesu, zdania podsumowujące, atmosfera („duch klasy”). 
Ocenianie przestaje być żmudnym, mało finezyjnym i  sformalizowanym zespołem 
pedagogicznych gestów. Staje się dynamicznym procesem ściśle związanym z uczeniem 
się. Ma przy tym budować kompetencje społeczne, kompromituje „dydaktykę szukania 
błędów”, wzmacnia motywację dzięki indywidualizacji uczenia się oraz sposobom 
dochodzenia do określonych wniosków. Por.: D. Sterna, Uczę (się) w szkole, Warszawa 
2014; C. M. Moss, S. M. Brookhart, Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą 
lekcję, Warszawa 2014. 
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oceniania, ponieważ nauczyciel nie wchodzi w role „sędziego” lub „adwokata”; 
nie relatywizuje zasad sprawiedliwości poprzez kategorie wyrozumiałości czy 
też fałszywego współczucia. Nie czyni aktu oceniania nieprzejrzystym40. „Do-
bro ucznia” przestaje być uwikłane w moralne rozterki typu: „stara się, dam 
mu ocenę pozytywną mimo nieprzystawania do obowiązujących kryteriów”. 
Przestaje być też narzędziem represji, sposobem karania: „jest zdolny, ale się nie 
stara, więc obniżę mu stopień”. Tworzy zręby nowej szkoły41. 

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli – w służbie czy przeciw 
zmianie?

Kto ma zmieniać szkołę? W sytuacji przedstawionych ograniczeń systemo-
wych oraz nikłej świadomości społecznej, iż taka zmiana jest konieczna, odpo-
wiedź nie wydaje się oczywista. Duże oczekiwania kierowane są pod adresem 
nauczycieli, których przygotowanie uznaje się za ważny czynnik powodzenia 
wszelkich reform oświatowych42. Reformatorzy często o tym zapominają, całą 
energię skupiając na tym, jakie elementy i jak szybko da się „przerobić”. Nie 
o tempo przeobrażeń chodzi, a ich sensowność, zrozumienie i akceptację oraz 
ostateczne skutki. 

By zmienić szkołę, potrzebujemy niewątpliwie dobrze wykształconych 
i niezależnie myślących nauczycieli, a nie „bezrefleksyjnych rzemieślników, ru-
tynowo i bezwolnie wykonujących zadaną pracę tak, »jak się tego nauczyli«”43. 
Techniczność nauczyciela staje się antywartością44 przy nieustannie kurczącym 
się, z powodu zewnętrznych i wewnętrznych ograniczeń, obszarze wolności45. 
40  Por.: G. Szyling, op. cit., s. 261-264.
41  Intrygująco w związku z tym jawi się projekt „budzących się szkół”. W książce Margret 

Rasfeld i Stephana Breidenbacha możemy przeczytać m. in.: „Dotychczasowy system 
ocen stawia w  centrum materiał nauczania, a  nie osobowość. Oceny z  reguły mają 
negatywne skutki na motywację do nauki słabszych uczniów, poza tym osłabiają 
motywację wewnętrzną również u  uczniów lepszych. Rozwój potencjału natomiast 
następuje poprzez docenienie tego, co jest dobre, i stawianie wyzwań w tym obszarze, 
nad którym trzeba jeszcze popracować. Jednowymiarowy system ocen nie jest w stanie 
tego oddać” (podkr. MK). M. Rasfeld, S. Breidenbach, Budząca się szkoła, Słupsk 2015, 
s. 125-126. Jeannette Vos z kolei sugeruje, że na tzw. ocenę powinno się składać: 50% 
samooceny, 30% oceny koleżeńskiej i 20% opinii nauczyciela. Por.: G. Dryden, J. Vos, 
Rewolucja w uczeniu, Poznań 2003, s. 458.

42  K. Denek, Ku dobrej edukacji, Toruń – Leszno 2005.
43  D. Klus-Stańska, Mentalne zniewolenie nauczycieli wczesnej edukacji – epizod czy prawidłowość, 

„Problemy Wczesnej Edukacji” 2005, nr 1, s. 65.
44  J. Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków 2013, s. 52.
45  D. Klus-Stańska, op. cit. (Mentalne zniewolenie nauczycieli…), s. 55.
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Obok kompetencji zawodowych szeroko omawianych w  literaturze pedeu-
tologicznej46, nauczyciele potrzebują solidnego wykształcenia ogólnego jako 
podstawy autonomicznego, refleksyjnego funkcjonowania w  zawodzie. Ten 
namysł już od początku pracy zawodowej winien obejmować m.in. preferowany 
model szkoły, rozumienie jej zasadniczych celów, istoty zachodzących w niej 
procesów i relacji międzyludzkich. M.in. od jakości przygotowania zawodowe-
go i stworzenia uczącym optymalnych warunków do ciągłego rozwoju zależy, 
na ile chętnie podejmą działania zmierzające do upowszechnienia „model[u] 
szkoły preferującej koncepcję człowieka aktywnego, zdolnego do samooce-
ny i ukierunkowania własnych działań na cele zgodne z zainteresowaniami, 
przyjmującego odpowiedzialność za własne doskonalenie się i rozwój”, której  
„[c]elem […] jest umożliwienie uczniowi nabywania i doskonalenia kompeten-
cji poprzez ułatwianie nauki i pomoc w uczeniu się w atmosferze intelektualno-
-emocjonalnej stymulacji do niezależnego, krytycznego i twórczego myślenia”47. 
Modelu, na którym nam dzisiaj zależy. 

Wymaga on m.in. dobrych relacji z  uczniami, niszczonych – z  jednej 
strony – przez atmosferę rywalizacji i  skupienie na wynikach, z drugiej zaś 
wynikających z deficytu przygotowania do pracy zawodowej, wyrażającego się 
właśnie w braku umiejętności budowania takich relacji. Nie wystarczy profe-
sjonalizm i szeroka wiedza merytoryczna, jeśli te relacje szwankują. „Ludzie 
jako gatunek są neurobiologicznie istotami nastawionymi na tworzenie więzi 
międzyludzkich i akceptację społeczną”48. Współczesna szkoła zdaje się o tym 
nie pamiętać. Tymczasem jakość wzajemnych relacji ma wpływ nie tylko na 
dobre samopoczucie, co nie jest bez znaczenia, biorąc pod uwagę liczbę godzin 
spędzanych w szkole przez obie strony procesu edukacyjnego, ale też na efekty 
wspólnych działań. Niezbędne jest w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli 
zwrócenie uwagi na komunikację pedagogiczną, przede wszystkim z uczniami, 
ale też rodzicami. Nauczyciel powinien m.in. zdobyć umiejętność wyrażania 
konstruktywnej krytyki, której wielu nadal brakuje. Ironiczne, sarkastyczne 
czy złośliwe i upokarzające uwagi wywołują daleko idące konsekwencje, także 
dla motywacji uczniów, z  których nauczyciele muszą zdawać sobie sprawę. 
Ponieważ znaczenie ma nie tylko to, co mówimy, ale też jak to robimy, kolejna 

46  J. Szempruch, op. cit.; W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, Kompetencje nauczyciela 
szkoły współczesnej, Poznań 2003; R. Kwaśnica, Wprrowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] 
Pedagogika, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Warszawa 2004.

47  J. Szempruch, op. cit. (Pedeutologia…), s. 127.
48  M. Żylińska, Wykład Joachima Bauera. Dostęp: 29.04.2016. Dostępny w Internecie: https://

osswiata.pl/zylinska/2015/12/29/wyklad-joachima-bauera/ 
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pilna potrzeba dotyczy nabywania przez nauczycieli umiejętności związanych 
z komunikacją niewerbalną. Mimika i ton głosu, także jego barwa, bardzo moc-
no oddziałują na uczniów i mogą być wykorzystane w celach motywujących. 
W szkole chodziłoby zatem o komunikację wspierającą rozwój. 

Nie bez znaczenia jest również pasja i przekonanie, że jest się na właściwym 
miejscu. Potrzebujemy wiarygodnych w swej roli nauczycieli, zafascynowanych 
dziedziną, którą się zajmują, pedagogów z pasją. Bez niej trudno oczekiwać, 
by nauczyciel „stawał się dla swoich wychowanków wzorem, idolem, postacią 
znaczącą. Ci bowiem odczytują z jego postaw lub zachowań, także słownych, 
[…] rozgoryczenie, zmęczenie, zniechęcenie, frustrację, żal do świata, że jest, 
a raczej musi być nauczycielem”49. 

Wybiórczo nakreślone nauczycielskie kompetencje nie dadzą się zamknąć 
w czasie przewidzianym na przygotowanie do zawodu. Aby sprostać rosną-
cym wciąż wymaganiom, a nadto być wiarygodnym propagatorem idei usta-
wicznego uczenia się50, nauczyciel pozostaje uczącym się dorosłym. Stajemy 
w tym przypadku przed według nas problemem kluczowym. Co powinno 
stanowić warunek prawdziwego, niefingowanego przez czynności pozorne, 
rozwoju i awansu zawodowego? W teorii powinny to być rzeczywiste osią-
gnięcia edukacyjno-wychowawcze odpowiadające wymaganiom określonym 
w przepisach51. Wiemy jednak, iż osiągnięcia te i rzeczywiste kompetencje 
nauczycieli „przepadają” w systemie mierzonym liczbą zgromadzonych certy-
fikatów, a to już od dawna przestaje stanowić rzeczywisty miernik osiągnięć 
zawodowych, ponieważ wypiera je urzędnicza skrupulatność i formalistyczna 
dokładność. „[C]elem kariery nauczyciela staje się certyfikacja, posiadanie 
formalnych dowodów rozwoju zawodowego, a nie realnych kompetencji 
mogących służyć codziennej praktyce pedagogicznej”52. 

Sam system awansu, z wielu zresztą powodów, budzi wątpliwości. Drogę 
awansu, wyjąwszy stopień profesora oświaty, nauczyciel może zakończyć po 
około 10 latach pracy. W wielu przypadkach obowiązująca procedura stała się 
rytualną drogą pokonywania określonych barier formalnych wyznaczonych 
49  B. Śliwerski, op. cit. (Nauczyciele w gorsecie…), s. 81.
50  Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw 

Edukacji dla XXI wieku – pod przewodnictwem J. Delorsa, Warszawa 1999.
51  Por.: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 1 marca 2013 r. w  sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, D.U. z 26 III 2013 r. poz. 393; 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Rozdział 3 a. 

52  H. Kędzierska, Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty – wzory – pola dyskursu, Toruń 
2012, s. 311.
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przez kalendarz: czas trwania stażu i wymóg pozytywnej oceny dorobku zawo-
dowego. Jedną z patologii (chyba najgroźniejszą) jest intelektualny i metodyczny 
zastój osoby, która osiągnęła w zawodzie wszystko i teraz – świadoma swoich 
możliwości warsztatowych – może robić wiele, ale równie często – nie robić nic. 
Działania zawodowe zostały bowiem ściśle określone przez Centralę w ramach 
wyznaczanych dyrektyw prawnych (czytaj: urzędniczych), świat zobowiązań 
metodycznych zdefiniowały hojne niezwykle wydawnictwa edukacyjne, a pró-
by (liczne przecież) działań zindywidualizowanych, autorskich paraliżowane 
są przez bezwład systemu i liczne rytuały maskujące prawdziwy stan rzeczy53.

Oczekiwane zmiany wciąż wydają się odległe – powołajmy się chociażby na 
głos członków Sekcji Polityki Oświatowej KNP PAN w sprawie charakterystyk 
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charak-
terze zawodowym54. Czytamy tu: „Projekty Rozporządzeń zawierają koncepcję 
dalszej biurokratyzacji systemu kształcenia. Widoczna jest w nich postępująca 
formalizacja i  unifikacja celów, sprowadzanych do sfragmentaryzowanych, 
nadmiernie uszczegółowionych, a jednocześnie wybiórczych wskaźników. […] 
Projekty Rozporządzeń bazują na koncepcjach rozwoju, które stoją w sprzecz-
ności z istniejącym współcześnie dorobkiem psychologii i pedagogiki, i bazują 
na naiwnych teoriach umysłu i uczenia się. Są to bezrefleksyjnie i niekrytycznie 
przyjmowane przez Autorów projektu potoczne koncepcje […].W projekcie 
położono nacisk na długotrwałe (obejmujące niższe poziomy) narzucanie 
form pracy ucznia opartych na zewnętrznym kierowaniu i instruowaniu przez 
nauczyciela. Uczeń – zgodnie z wytycznymi w projekcie – ma pracować „we-
dług szczegółowych wskazówek”, „uczyć się pod bezpośrednim kierunkiem”, 
„wykonywać zadania według instrukcji” itd. Jest to idea sprzeczna z naukową 
wiedzą psychologiczną i pedagogiczną, i wynikami badań dotyczącymi rozwoju 
poznawczego dzieci i warunków do ich efektywnego uczenia się. Jej wdrożenie 
umocni istniejące już od dawna problemy polskich uczniów z radzeniem sobie 
z zadaniami i sytuacjami wymagającymi samodzielnego myślenia, projektowania 
i działania”55.

W prezentowanym stanie rzeczy rozmowa o efektywnym i skutecznym 
projekcie rozwoju cech nauczyciela budujących prawdziwe kompetencje zawo-
dowe, służące własnemu rozwojowi i kreowaniu optymalnych warunków do 
53  Por. M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), op. cit. (Sprawcy i ofiary…). Tu zwłaszcza: 

Pozór w edukacji – diagnoza, próby rozwiązań. 
54  Opinia udostępniona na blogu: B. Śliwerski, Pedagog. Dostępny 27 IV 2016 r.. Dostęp: 

http://sliwerski-pedagog.blogspot.co.ke
55  Ibidem.
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rozwoju uczniów, staje się niesłychanie trudna. Sam nauczyciel staje bowiem 
w centrum zjawisk, o których piszą autorzy ekspertyzy, wskazując ich możliwe 
niedobre skutki.

W kręgu idei szkół kreatywnych 

Zmiana szkoły nie może się udać bez rzeczywistego udziału tych, dla 
których to, co się w niej dzieje każdego dnia, ma największe znaczenie. Ich 
podmiotowy udział w zmianach i poczucie wpływu na kształt edukacji ma 
zasadnicze znaczenie. Takie były pierwotne założenia reformy – miała ona 
przywrócić podmiotowość uczniom, rodzicom, nauczycielom56. Przez kolejne 
lata nie tylko zagubiono tę ideę, ale wręcz zniszczono dążenia nauczycieli do wła-
snej podmiotowości. Uprzedmiotowienie głównych podmiotów edukacyjnych 
w systemie szkolnym jest faktem, a podmiotowość funkcjonuje jedynie w sferze 
deklaracji. Nie można wymagać od nauczyciela bycia liderem, przewodnikiem 
dla swoich uczniów, gdy jednocześnie odsuwa się go od podejmowania zasad-
niczych decyzji w sprawach bezpośrednio go dotyczących, a jedynie oczekuje 
podporządkowania ustanawianym poza nim dyrektywom. Trudno jest być 
autorytetem dla młodych, gdy się nie jest traktowanym jako autorytet nie tylko 
przez własne władze, ale i przez ogół społeczeństwa. 

W literaturze znajdziemy niemało przykładów na to, jak wiele zależy od 
nauczycieli i jakie działania wpisują się w wizję szkoły efektywnej, przyjaznej 
uczniowi i dającej perspektywy dalszego rozwoju oraz znalezienia satysfakcjo-
nującej pracy57. Wśród znaczących czynników Gordon Dryden i Jeannette Vos 
wymieniają: budowanie poczucia własnej wartości oraz poczucia sprawstwa, 
stwarzanie właściwego nastroju i  przyciąganie uwagi uczniów, samodzielne 
wyznaczanie celów i ich realizacja, znajomość własnych możliwości i talentów, 
zintegrowany i elastyczny program nauki, nauka zespołowa, praca poza szkołą, 
pragmatyzm rozumiany jako wykonywanie praktycznych czynności z wykorzy-
staniem posiadanej i zdobywanej na bieżąco wiedzy, bycie uczącym i nauczanym, 
częsty wybór metod opartych na myśleniu dedukcyjnym (od ogólnego planu 
do szczegółu), korzystanie z nowych technologii informatycznych58.

Zdaniem Kena Robinsona klucz do efektywnego nauczania tkwi we 
właściwym podejściu do idei programu nauczania. Fundamentem autor czyni 
56  A. Kłakówna, Podmiotowość z deklaracji i w praktyce [w:] op. cit. (Sprawcy i/lub ofiary…), s. 152.
57  Por.: G. Dryden, J. Vos, op. cit.
58  Ibidem. Por. także rozdział: Dwanaście kroków wiodących ku zmianie państwowych systemów 

szkolnictwa, s. 437-464.
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zestaw kluczowych cech, które należy rozwijać. Są to: ciekawość, kreatywność, 
krytyka, komunikacja, współpraca, współczucie, wewnętrzny spokój i postawy 
obywatelskie59. To one służą czterem nadrzędnym celom edukacji: gospodar-
czym, kulturowym, społecznym i osobistym. Najistotniejsze w omawianym 
stylu myślenia o edukacji wydaje się przekonanie, iż „konwencjonalna koncepcja 
podziału na przedmioty jest zbyt ograniczona, by mogła stanowić podstawę 
planowania programu nauczania dla szkół. [...] Jeśli chodzi o budowanie planu 
nauczania, znacznie bardziej odpowiada mi idea dyscyplin” – pisze Robinson60. 
Alternatywą wydaje się być założenie następujące: „powszechny w  szkołach 
podział na zajęcia naukowe i praktyczne jest chybiony i może mieć katastrofal-
ne skutki. Marginalizuje on uczniów, których prawdziwe talenty i entuzjazm 
nakierowane są na zastosowanie wiedzy. Zaszczepianie tej dynamiki powinno 
się znajdować w centrum, a nie na obrzeżach programu nauczania”61. Podobnie 
rzecz całą ujmuje Margret Rasfeld. W jej rozumieniu szkoła przyszłości musi 
odpowiedzieć na pytania dotyczące kultury nauczania, która stawia na samo-
dzielność, interdyscyplinarność i  ciągłe czerpanie z  życiowych doświadczeń. 
Nie ma w niej strachu, a jest wiara w możliwości ucznia, nie ma kostyczności 
i schematyzmu w planowaniu premiującym zachowawczość, a jest otwartość 
na skutki i wyniki podjętych prac62. Rozwiązania praktyczne odwołujące się do 
tych założeń pojawiają się w następstwie dostrzeżenia ograniczonych możliwości 
odgórnego reformowania edukacji i podjęcia wysiłku przemyślenia na nowo 
jej fundamentów63. W ramach oddolnych inicjatyw wspomniane idee stają się 
podstawą działania także polskich szkół, w których zmiana się dokonuje, będąc 
inspiracją dla innych. Rzeczywista, a nie jedynie deklarowana, podmiotowość 
oraz podjęty przez wszystkie zainteresowane strony dialog tworzy tu dogodne 
warunki dla akceptowanej przez wszystkich zmiany64.

Bardzo interesująco „na naszym gruncie” brzmią uwagi Zofii Agnieszki 
Kłakówny. W książce, której jest współautorką, pt. Pakt dla szkoły... przed-

59  K. Robinson, op. cit.; omówienie: s. 172-178.
60  Ibidem, s. 179.
61  Ibidem, s. 184. Autor cytuje jeszcze następującą opinię prof. Alison Wolf: „To, żeby 

ludzie wyszli z klas i robili rzeczy z samej istoty różne, a więc takie, których nie można 
objąć programem nauczania, musi stać się oficjalną częścią programu szkół, jednym 
z zadań, które trzeba odhaczyć na liście” (s. 185).

62  M. Rasfeld, S. Breidenbach, op. cit., s. 114 i n.
63  Zob.: Ibidem.
64  Budzacasieszkola.pl. Zobacz też zamieszczony w tym samym numerze wywiad z B. Będzińską-

Wosik, dyrektorem SP 81 w Łodzi. 
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stawia dwanaście założeń fundamentalnych65. Wśród nich znajdujemy m.in. 
następujące:
•	 Edukacja szkolna powinna respektować podmiotowość uczącego się.
•	 Edukacja szkolna ma służyć rozbudzaniu, podtrzymaniu i  rozwijaniu 

naturalnych potrzeb poznawczych uczącego się. 
•	 Edukacja szkolna ma na celu wspieranie uczącego się w coraz lepszym 

rozumieniu siebie, świata i miejsca człowieka w świecie.
•	 Edukacja szkolna powinna służyć rozwijaniu samodzielności i kreatywno-

ści uczącego się, a także inspirować go do samokształcenia, otwartości na 
świat i samokształcenia.

•	 Edukacja szkolna winna mieć na względzie funkcjonalność, czyli zacho-
wywać dostrzegalny i  zrozumiały dla uczącego się związek z otaczającą 
rzeczywistością i praktyką życia codziennego oraz służyć ich rozumieniu66.
Przytaczamy je celowo. Sama autorka w  innych wypowiedziach67 trak-

tuje swój Pakt... oraz historię podjętych w Polsce reform oświatowych jako 
fiasko. Dla nas jest dowodem na organiczną żywotność pewnych idei w wielu 
miejscach świata i wielu środowiskach. Stanowi przykład trafności rozpoznań 
sytuacji kryzysowych oraz konieczności, którym prędzej czy później będziemy 
musieli dać posłuch. 

Zakończenie 

Zmiana, także w naszym przekonaniu, jest konieczna, jednakże doraźne 
zmienianie wybranych obszarów pracy szkoły może zniweczyć na nowo roz-
budzone nadzieje i przynieść kolejne rozczarowanie. Szczególnie gdy projek-
towanie zmiany – powołajmy się na Roberta Kwaśnicę68 – będzie się odbywać 
w oderwaniu od warunków, od których zależy możliwość jej urzeczywistnienia.

Zdaniem Kwaśnicy dzisiejsza szkoła, którą rządzi systemowa i biurokra-
tyczna logika działania, pracuje tak, jak jest to „możliwe i konieczne dzięki 
jej strukturze i czego wymaga od niej system, którego jest częścią”69. Nie jest 
zatem uzasadnione oczekiwanie „nowych, odpowiadających naszym czasom 
rezultatów” bez zmiany warunków, które je umożliwiają. W przeciwnym razie 
65  A. Kłakówna, P. Kołodziej, J. Waligóra, Pakt dla szkoły. Zarys koncepcji kształcenia 

ogólnego, Gdańsk 2011, s. 59-65
66  Ibidem, s. 59.
67  Z.A. Kłakówna, Jakoś i jakość, Kraków 2014, s. 333, przypis 3.
68  R. Kwaśnica, op. cit. (Dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumentalnego...). 
69  Ibidem, s. 182.

Szkoła na drodze (r)ewolucji?
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reformatorzy musieliby „wykonać niewykonalne postulaty, ale w taki sposób, 
aby nie naruszać zasad dzisiejszej szkoły, które to wykonanie blokują”. W konse-
kwencji „tak zmieniać szkołę, żeby w jej istocie wszystko pozostało bez zmian” 70. 

Rzeczywista zmiana musiałaby sięgnąć fundamentów, czyli zasad, według 
których szkoła działa. To, co aktualnie obserwujemy jest – w opinii Kwaśnicy 
– właśnie kryzysem zasad, nie zaś kryzysem wykonania. Jak zauważa w jednym 
z najnowszych wpisów na swoim blogu Witold Kołodziejczyk: „Myślenie o re-
formowaniu edukacji powinno odbywać się nie na poziomie „co zmieniać”, ale 
refleksji o istocie szkoły jako instytucji. Koncentrujemy się jedynie na objawach 
jej kryzysu, a nie szukamy zasad będących przyczyną powstania modelu dzisiej-
szej szkoły, nie odwołujemy się do zasad definiujących ją jako ideę”71. Nie są to 
bynajmniej głosy odosobnione. Wpisują się w nurt myślenia, który – pokazując 
źródła kryzysu instytucji nauczania – w praktyce przedstawia sposoby jego prze-
zwyciężenia. Zmian nie da się uniknąć. Coraz dobitniej zdajemy sobie z tego 
sprawę i jednocześnie – obawiając się negatywnych skutków – konserwujemy 
coraz bardziej niewydolne i stare edukacyjne mechanizmy. 

dr Dorota Szumna jest adiunktem na Wydziale Pedagogicznym 
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz nauczycielem konsultantem 
w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

dr Mariusz Kalandyk jest polonistą, nauczycielem konsultantem 
w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

70  Ibidem, s. 195, 196, 198.
71  Edukacja przyszłości, Witold Kołodziejczyk. Dostęp: 29.04.2016. Dostępny online: http://

edukacjaprzyszlosci.blogspot.com/2016/02/iluzja-zmian.html
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Joanna Inglot-Kulas

Polskiej szkole potrzeba 
„edukacji myślenia”

Wprowadzenie

W  opracowaniu podjęto próbę przedstawienia założeń teoretyczno-
-praktycznych dotyczących efektywnego procesu uczenia się, w którym jego 
podstawowe podmioty, zarówno uczeń jak i nauczyciel, wykorzystując zasadę 
kooperacji oraz podstawy neurodydaktyki inicjują proces stałego, obustron-
nego rozwoju, tworząc tym samym społeczeństwo wiedzy oparte na „edukacji 
myślenia”.

„Społeczeństwo kognitariuszy” – społeczeństwem wiedzy

W ostatnich dekadach wręcz lawinowo wzrosła liczba ludzi profesjonalnie 
zajmujących się tworzeniem wiedzy, jej organizowaniem, przechowywaniem, 
uczeniem się, praktycznym wykorzystywaniem informacji, nadawaniem jej 
sensu i wartości1. Osoby te Józef Kozielecki nazywa grupą kognitariuszy (cognito 
– poznanie), a społeczeństwo oparte na wiedzy społeczeństwem kognitariuszy, 
będących „sercem nowoczesnego społeczeństwa”, stopniowo zmieniającym 
prawa rządzące ludzkim życiem oraz kierunki rozwoju cywilizacji2. Cechą 
konstytutywną kapitału wiedzy jest to, że musi on być odnawialny. Aktualiza-
cja i stałe poszerzanie wiadomości z różnych dziedzin staje się koniecznością, 
a samokształcenie ustawicznym zadaniem każdej jednostki.

Edukacja, z łac. educere3, oznacza „ciągnąć w górę, rozwijać”. Termin ten 
jest tożsamy ze współczesnym rozumieniem istoty edukacyjnego procesu, 
którego głównym celem jest stwarzanie optymalnych warunków sprzyjających 

1  Z. Kawka, Edukacja szansą na integrację społeczną, [w:] M. Kozłowski (red.), Edukacja jako 
szansa na integrację społeczną, Skierniewice 2010, s. 41.

2  J. Kozielecki, Koniec wieku nieodpowiedzialności, Warszawa 1995, s. 39.
3  J. Wilk, Edukacja [w:] A. Maryniarczyk (red.) Powszechna encyklopedia filozofii, t. III, Lublin 

2002, s. 14.
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rozwojowi oraz wykorzystywanie potencjalnych możliwości każdej jednostki 
tworzącej społeczeństwo wiedzy. W  nowoczesnym społeczeństwie wiedzy, 
bardzo ważnym staje się rozwój pięciu typów umiejętności:
•	 myślenia (klasyfikacji faktów, rozumienia związków, budowy tez),
•	 uczenia się (przyswajania nowych metod i technik, odnawiania wiedzy, 

planowania, organizacji i zarządzania czasem, samooceny własnego uczenia 
się, znajomości własnego stylu uczenia się),

•	 kreatywności (zdolności do innowacji, twórczego i  niestandardowego 
rozwiązywania problemów),

•	 skutecznej komunikacji (znajomości języków obcych, technologii ko-
munikacyjnych, plastyczności wypowiedzi),

•	 efektywnego współdziałania w zespole (budowy kapitału społecznego 
opartego na zaufaniu)4.

Szkoła „wczoraj” i szkoła „jutra”

Edukacja w XXI wieku przestaje być postrzegana jako misja czy powołanie, 
a często pojmowana jest w kategoriach rynkowych, stając się niejako usługą 
świadczoną określonemu i bardzo wymagającemu klientowi. Nastawienie na 
jego rozwój nakazuje uznać za najważniejszy składnik procesu kształcenia – 
uczenie się5. O jakości współczesnej pracy nauczycieli i nauczania w „szkole 
jutra” decyduje to, w jakim stopniu czynności pedagogów wspierają skutecz-
ność uczenia się uczniów oraz jak sprzyjają temu uczeniu się, jakie stwarzają 
ku temu warunki.

Głównym celem edukacji przyszłości powinno być rozwijanie ludzi, którzy 
będą umieli wnieść i zaprezentować coś nowego, do zawrotnego tempa zmian 
w XXI wieku. Parlament Europejski ustanowił rok 2009 Europejskim Rokiem 
Twórczości i Innowacyjności, uznając tym samym twórczość i zdolności inno-
wacyjne za kompetencje kluczowe. Howard Gardner, twórca teorii wielorakich 
inteligencji6, wskazuje na konieczność rozwijania we współczesnym świecie no-
wych umysłów, takich jak: dyscyplinarny, syntetyzujący, kreatywny, respektujący 
i etyczny. Tylko edukacja nakierowana na rozwijanie takich umysłów dopro-
4  Z. Kawka, op. cit., s. 42.
5  K. Stróżyński, Jakość pracy szkoły, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. Pilch (red.), 

T. 2, Warszawa 2010, s. 438–439.
6  Zob.: H. Gardner, Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce, Warszawa 2009; 

H. Gardner, M. Kornhaber, W. Wake, Inteligencja. Wielorakie perspektywy, Warszawa 2001; 
H. Gardner, Pięć umysłów przyszłości, Kielce 2009.
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wadzi do rozwoju jednostek zdolnych do syntetyzowania wiedzy, kreatywnych 
i innowacyjnych, pełnych szacunku i kierujących się etyką. Jednostek, które 
będą w stanie sprostać wymaganiom coraz trudniejszej przyszłości7.

„Wczorajsza” szkoła oparta na tradycyjnych systemach organizacyjnych, 
służących do przekazywania rozdrobnionej wiedzy i realizacji odgórnie opraco-
wanego programu, nie jest gotowa na przyjęcie przemian zachodzących w spo-
łeczeństwach oraz sprostanie narastającym zmianom życia i rozwoju człowieka8. 
W wielu współczesnych szkołach próbuje się wtłoczyć uczniów w odgórnie 
przyjęte, jednakowe ramy. Uczniowie, którzy nie poddają się zastosowanym 
metodom, zgodnym z odgórnym planem, są określani jako słabi, często jako 
mający trudności w uczeniu się9.

Trudności w uczeniu się (learning disabilities, LD) są rozpoznawane, gdy 
dziecko nie przyswaja takich umiejętności szkolnych, jak: pisanie, czytanie czy 
liczenie. Trudności te polegają w dużej mierze na niedostatecznym rozwoju 
umiejętności szkolnych, a nie na utracie funkcji wcześniej nabytej. Zmiany 
w mózgu również mogą być przyczyną deficytów poznawczych, niekorzystnie 
wpływających na czytanie, pisanie i liczenie. Trudności w uczeniu definiowa-
ne są jako nieoczekiwanie niski poziom osiągnieć w zakresie jednej lub kilku 
podstawowych umiejętności szkolnych, co oznacza, że istnieje jeden lub więcej 
deficytów, których nie należało się spodziewać, uwzględniając historię danego 
dziecka, aktualne okoliczności oraz określone oczekiwania10. 

Stosowane dzisiaj na świecie modele edukacyjne nie stanowią środowiska 
umożliwiającego optymalne wykorzystanie indywidualnego potencjału, z jakim 
dzieci przychodzą do szkół11. Trzeba zmienić podejście – jeśli jakaś metoda 
nauczania nie przynosi efektów, po prostu trzeba szukać innej. Metoda uczenia 
się decyduje o tym, w jaki sposób wiedza zostanie zapisana w pamięci12. Należy 
wziąć pod uwagę, że każdy wychowanek jest inny, bowiem pochodzi z innego 
środowiska, w którym do tej pory kształtował się jego mózg. Każdy człowiek 
ma inny mózg i  każdy uczy się inaczej. Im bogatsze w bodźce środowisko 
7  Por.: A. Gajdzica, E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, Edukacja małego dziecka, Szkoła – 

przemiany instytucji i jej funkcji, T. 9, Kraków 2014.
8  S. Włoch, A. Włoch, Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Warszawa 

2009, s. 12.
9  M. Żylińska, Neurodydaktyka czyli edukacja przyjazna mózgowi, „Gaga” 2015, nr 3, s. 41.
10  G.K. Deutsch, R.N. Davis, Trudności w uczeniu się, [w:] C.L. Amstrong, L. Morrow (red.), 

Neuropsychologia medyczna, t.1, Warszawa 2014, s. 375–376.
11  M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń 2013, s. 17.
12  M. Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Słupsk 

2013, s. 157. 
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edukacyjne, tym lepszy rozwój mózgu13. Określony rodzaj ćwiczeń i uczenie 
się zależne od doświadczenia (experience-dependent learning) najskuteczniej 
wpływają na jego plastyczność14. 

Uczenie – aktywny proces pobudzania mózgu

Uczenie się jest procesem aktywnym. Wymaga różnych form aktywności 
oraz wielorakich bodźców. Mózg najlepiej uczy się wielozmysłowo. Im więcej 
zmysłów zostanie zaangażowane w poznanie danego zagadnienia, tym większy 
obszar struktur mózgowych będzie aktywny i bardziej się rozwinie15. Bill Lu-
cas16 w ciekawy sposób określa najważniejsze zasady dotyczące funkcjonowania 
ludzkiego mózgu:
•	 mózg lubi tworzyć połączenia i skojarzenia, a uczenie odbywa się przez 

doświadczenie; im więcej człowiek się uczy, tym bardziej zwiększa możli-
wości swojego umysłu; to właśnie liczba połączeń (synaps), a nie komórek, 
determinuje możliwości mózgu;

•	 mózg uwielbia poznawać świat i doszukiwać się w nim sensu, nieustan-
nie poszukuje nowych doświadczeń; mózg radzi sobie najlepiej, kiedy może 
posłużyć się mapą lub wie, dokąd zmierza;

•	 mózg chętnie korzysta ze wzorców i schematów, które są jedną z podstaw 
systemu przechowywania w nim informacji i zdolności rozumienia tego, 
czego się uczy. Wzorce w naturalny sposób wytwarzają się pod wpływem 
wielokrotnego doświadczenia, co usprawnia działanie człowieka;

•	 mózg uwielbia naśladować; zdolność tworzenia schematów łączy się 
ze zdolnością naśladowania. Efektywnym sposobem tworzenia nowych 
połączeń w mózgu, a więc uczenia się, jest przyglądanie się innym i naśla-
dowanie tego, co robią;

•	 mózg nie funkcjonuje dobrze pod wpływem zbyt silnego stresu, który 
pogarsza funkcjonowanie pamięci. Wyzwania służą rozwojowi mózgu i są 
podstawą jego ewolucji, toteż, aby skutecznie się uczyć, człowiek powinien 
zachować odpowiednie proporcje między dużym wyzwaniem a małym 
zagrożeniem17.

13  M. Żylińska, op. cit. (Neurodydaktyka…), s. 41.
14  C.L. Amstrong, L. Morrow (red.), Neuropsychologia medyczna, t.2, Warszawa 2014, s. 381.
15  M. Żylińska, op. cit. (Neurodydaktyka…), s. 42.
16  Zob.: B. Lucas, Twój umysł stać na więcej, Poznań 2005.
17  A. Kubala-Kulpińska, Tajemnice ludzkiego mózgu, czyli słów kilka o neurodydaktyce, „Życie 

Szkoły” 2014, nr 8, s. 8.
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Proces uczenia się przebiega najintensywniej, gdy uczeń zapomina o tym, 
że się uczy. Siłą sprawczą stają się pasje oraz motywacja wewnętrzna, która 
„dodaje skrzydeł”, siły i  wytrwałości (to tak zwane uczucie flow – uczucie 
przepływu)18. Wyzwaniem dla szkoły staje się dzisiaj deficyt uwagi i trudno-
ści, jaką wielozadaniowcom sprawia „koncentracja na jednym konkretnym 
zadaniu”. Młodzi ludzie „pokolenia Google’a” mają również sporo kłopotów 
z wyszukiwaniem informacji oraz oceną ich jakości. W mniejszym stopniu 
niż poprzednie generacje przyswajają fachową wiedzę, bowiem utrwalaniu jej 
w mózgu zapobiega świadomość nieustannego dostępu do wszelkiego rodzaju 
informacji w Internecie19. Bardzo ważna jest tutaj rola wychowawców w zakresie 
nauki młodych ludzi krytycznego myślenia20 – narzędzia, dzięki któremu będą 
mogli rozwiązywać wiele problemów, podejmować mądre decyzje i wyciągać 
właściwe wnioski.

Uwarunkowania efektywności procesu uczenia się

Uczenie się jest procesem złożonym i  długotrwałym. Rezultaty zależą 
nie tylko od zdolności ucznia, ale przede wszystkim od jego zaangażowania, 
wytrwałości i konsekwencji. A na to z kolei bardzo duży wpływ ma postawa 
nauczycieli21. Miarą sukcesu szkoły „myślenia” jest to, czy dzieci zachowują 
w niej swoją naturalną chęć do uczenia się, czy są szczęśliwe i czy się rozwi-
jają. Rozwój daje radość – to wynika z  działania mózgu. Neuronaukowcy 
przekonują, że istnieje ścisła zależność między jakością relacji międzyludzkich 
a osiąganymi wynikami. Żeby uczeń chciał się uczyć od nauczyciela, musi go 
najpierw polubić. Dobry nauczyciel to ten, którego uczniowie lubią, z którym 
chętnie spędzają czas, któremu zadają pytania i uzyskują od niego odpowiedzi. 
To nauczyciel, który poświęca im uwagę, rozwija ich ciekawość poznawczą, 
potencjał i chęć do nauki w szkole – w której jest miejsce na bycie szczęśli-
wym, na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, współpracę z innymi oraz 
wzbogacanie własnych zainteresowań i talentów22. Nauczyciel powinien być 
nie tylko profesjonalistą, ale również przewodnikiem uczniów, pomagać im  
i wspierać w nabywaniu wiedzy i umiejętności. 
18  M. Żylińska, op. cit. (Neurodydaktyka…), s. 281.
19  M. Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Słupsk 

2013, s. 201.
20  Zob.: P. Pilarska, Moc krytycznego myślenia, „Psychologia w Szkole” 2014, nr 2, s. 13–17.
21  K. Lachowicz-Tabaczek, Wiara w rozwój czyni cuda, „Psychologia w Szkole” 2010, nr 1, s. 5.
22  M. Żylińska, op. cit. (Neurodydaktyka…), s. 42.
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Jednym z najistotniejszych elementów wsparcia jest motywowanie mło-
dych ludzi do wkładania wysiłku w  naukę, do osiągania dalszych etapów, 
pokonywania kolejnych szczebli drabiny rozwoju23. Bardzo duże znaczenie 
dla skuteczności uczenia się ma właśnie kontekst motywacyjny i atrakcyjność 
przekazu. Ponadto ważne jest wypracowanie szerokiego repertuaru strategii, 
które uczeń będzie mógł wykorzystać w  zależności od aktualnych potrzeb. 
Liczy się również dotychczasowa wiedza młodych ludzi i dopasowanie do niej 
podawanych informacji. Najlepiej, gdy prezentowany materiał jest częściowo 
nowy i daje możliwość połączenia go z już posiadami przez dzieci i młodzież 
doświadczeniami. Skuteczną metodą jest także stosowanie szybkiej informacji 
zwrotnej oraz przekazu informacji, który oddziałuje równocześnie na kilka 
zmysłów24.

Nauczyciele powinni umieć ocenić, jaką wartość mają konkretne zadania 
oraz co aktywizuje uczniów do pracy i stymuluje aktywność neuronalną, a co 
jedynie obciąża ich umysły25. Efektywność nauczania zależy nie tylko od czasu, 
ale również od głębokości przetwarzania informacji. Implikuje to jakość mate-
riałów edukacyjnych i rodzaj uczniowskiej aktywności stymulowanej poprzez 
zadania przygotowane przez nauczyciela. Jednak na efektywność nauczania 
wpływa nie tylko dobór metod i treści, ale również atmosfera panująca w kla-
sie26. Doświadczenia społeczne i zachowania interpersonalne stanowią ważną 
składową rozwoju, to swoistego rodzaju pomost między doświadczaniem świata 
a osiąganym rozwojem27.

Edukacja szanująca autonomię dziecka powinna bazować na bogatej ofer-
cie edukacyjnej oraz wspierać i dowartościowywać starania wychowanków28. 
Największym wrogiem efektywnej nauki jest nuda. Jeśli uczniowie nudzą się 
w szkole, oznacza to, że ich mózgi marnują swój potencjał. Zdaniem Gerharda 
Rotha niechęć uczniów do szkoły wynika z faktu nieprzystosowania mózgu do 
reprodukowania wiedzy. Najbardziej problematyczną metodą uczenia się jest tak 
zwane kucie, czyli prymitywne uczenie się nowych treści na pamięć29. Szkoła 
przyjazna mózgowi, promująca edukację myślenia, powinna stwarzać możliwie 
23  K. Lachowicz-Tabaczek, op. cit. (Wiara w rozwój…), s. 9.
24  K. Cipora, M. Szczygieł, Nie ma przepisu na geniusza, „Psychologia w Szkole”2014, nr 3, s. 96.
25  M. Żylińska, op.cit., (Neurodydaktyka…), s. 19.
26  Ibidem, s. 24–25.
27  D. Wood, Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego, Kraków 2006, 

s. 16.
28  M. Żylińska, 2013, op. cit. (Neurodydaktyka…), s. 284.
29  Za: M. Żylińska, Uczenie się jako proces konstruowania wiedzy, „Kwartalnik Edukacyjny” 

2013a , nr 4, s. 4.
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dużo sytuacji, gdzie uczniowie będą aktywnie poznawali świat, kontynuując 
rozpoczęty poza szkołą proces konstruowania własnej wiedzy. Proces, którego 
nie da się wymusić, ale i w którym nie można wyręczyć młodych ludzi; można 
natomiast im go ułatwiać30.

Nauka będzie efektywna tylko wówczas, gdy będzie dla uczniów ciekawa, 
a realizowane treści będą przez nich postrzegane jako przydatne w przyszłości. 
Jedynie dysponując gruntownym wykształceniem, można dobrze funkcjonować 
w społeczeństwie ery wiedzy. Nowe technologie mogą przynieść wielkie ko-
rzyści, jednak tylko wtedy, gdy uczniowie będą umieli wejść w rolę aktywnych 
twórców31. Warunkiem wprowadzenia nauczania przyjaznego mózgowi jest 
bogate w bodźce środowisko edukacyjne oraz zaakceptowanie faktu, iż mózgi 
wychowanków są autonomicznymi tworami, zaś najpotężniejszym mechani-
zmem umożliwiającym mózgowi uczenie się jest ciekawość poznawcza. Proces 
uczenia się nie jest prostą konsekwencją procesu nauczania – jest złożonym 
procesem konstruowania znaczeń przez autonomiczne jednostki. Im więcej 
nowych, różnorodnych bodźców, tym lepsze warunki rozwoju mózgu32. 

Mózg zmienia się przez całe życie człowieka, który w różnym wieku może 
uczyć się nowych rzeczy, zdobywać nowe umiejętności, zmieniać nawyki 
i  przyzwyczajenia, a  także doskonalić już posiadane kompetencje. Badacze 
przedmiotu są nawet zdania, iż jednostka może nauczyć się zadowolenia, czy 
szczęścia – jedyny warunek to jak najczęstsze ich przeżywanie, celem wytworze-
nia w mózgu nowych połączeń między neuronami, dzięki czemu te pozytywne 
stany emocjonalne będą intensywniej odczuwane33. Kluczowe więc dla rozwoju 
mózgu wydają się trzy zasady:

1. powtarzanie czynności lub materiału, którego osoba chce się nauczyć – 
w ten sposób zostają wzmocnione połączenia między neuronami;

2. nowo nabytą wiedzę należy umieszczać w znanym kontekście – dzięki temu 
łatwiej ją połączyć z tym, co już jednostka wie;

3. uświadomienie, że jednostka sama może wpływać na rozwój własnego 
mózgu, a dzięki wysiłkowi może zwiększać swoją inteligencję w różnych 
dziedzinach34.

30  Ibidem, s. 12–13.
31  M. Żylińska, op. cit. (Neurodydaktyka…), s. 292.
32  M. Żylińska, op. cit. (Uczenie się jako proces…), „Kwartalnik Edukacyjny” 2013, nr 4,  

s. 7–12.
33  P. Pilarska, Mózg zmienia się nieustannie, „Psychologia w Szkole” 2013, nr 3, s. 26–27.
34  Ibidem, s. 27.
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Neurodydaktyka podstawą „edukacji myślenia”

Procesy uczenia się wymagają jedynie bogatego w bodźce środowiska edu-
kacyjnego oraz atmosfery dającej uczniom poczucie bezpieczeństwa. Nauczyciel 
pełni wtedy rolę organizatora procesu uczenia się, przygotowuje inspirujące 
ćwiczenia oraz wspiera podopiecznych w ich drodze do samodzielnego odkry-
wania świata. To model bazujący na wiedzy o neurobiologicznych podstawach 
procesu uczenia się, który zakłada, że:
•	 uczniowie, przychodząc do szkoły, dysponują już wiedzą zdobytą w pierw-

szych latach życia;
•	 każdy uczeń ma inną wiedzę, która zależy od jego dotychczasowych do-

świadczeń, a te z kolei determinują strukturę połączeń neuronalnych;
•	 wiedzy tak naprawdę nikomu nie można przekazać, gdyż uczenie się 

jest samodzielnym i aktywnym procesem nadawania znaczenia nowym 
informacjom35. 
Zdaniem Joachima Bauera neurobiologia stanowi tylko element pedago-

gicznej „mozaiki”, w której wiedza o tym, jak działa mózg może znacznie pomóc 
ulepszać proces dydaktyczny. Mózg człowieka nastawiony jest na relacje społecz-
ne (social brain), stąd w szkole uznanie i akceptacja dziecka przez nauczyciela 
są tak istotne. Dla prawidłowego rozwoju zarówno ucznia, jak i nauczyciela 
konieczne jest oparcie pedagogiki na dwóch filarach: pierwszy stanowi prze-
kazywanie (konstruowanie) wiedzy, drugi zaś to relacje pedagogiczne w klasie 
i w szkole. Dobra relacja pedagogiczna między wychowawcą a wychowankiem, 
oparta na akceptacji, uznaniu i  życzliwości, buduje motywację do dalszego 
uczenia się, co z kolei przekłada się na zwiększenie aktywności ucznia. Zdaniem 
prof. Bauera w szkole odpowiednia relacja jest najważniejsza – zdecydowanie 
ważniejsza od przekazywania materiału36.

Wielu neuronaukowców uważa, iż szkołę należy wymyślić od nowa. 
Trzeba jednak najpierw wiedzieć, po co wysyłamy do niej dzieci, czego mają 
się uczyć i do czego chcemy je przygotować, ponieważ „zadaniem naszych cza-
sów jest uczyć, jak żyć, nauczanie życia i zarazem jego przeżywania”37. Należy 
dążyć przede wszystkim do tego, aby przygotować młodych Polaków do roli 

35  M. Żylińska, Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela, „Psychologia w Szkole” 2014, nr 2, 
s. 8–9.

36  M. Polak, Najważniejsze w  szkole są relacje? http://www.edunews.pl/system-edukacji/
nauczyciele/3363-najwazniejsze-w-szkole-sa-relacje [dostęp: 10.02.2016].

37  H. Dauber, Obszary uczenia się w przyszłości. Perspektywy pedagogiki humanistycznej, Kraków 
1997, s. 39.
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kreatywnych, innowacyjnie myślących twórców, ludzi umiejących wyrażać 
własne myśli, współpracować w grupie, wyszukiwać i dokonywać selekcji po-
trzebnych informacji. Miarą sukcesu edukacyjnego powinno być umożliwienie 
wychowankom rozwijania w szkole własnych zainteresowań oraz zachowanie 
i rozbudzanie dalszej motywacji i chęci do nauki38. Prawdziwy potencjał za-
pewniający społeczeństwu utrzymanie dobrobytu i zachowanie własnej kultury 
tkwi w głowach następnego pokolenia39. 

Neurodydaktyka jest dyscypliną, która opierając się na badaniach nad 
mózgiem, stawia sobie za cel tworzenie nowych koncepcji pedagogicznych 
oraz inicjuje poszukiwanie systemu edukacyjnego przyjaznego mózgowi 
i  lepiej wykorzystującego jego silne strony40. Celem neurodydaktyki jest 
dostarczenie nauczycielom, studentom, jak również rodzicom wiedzy na 
temat przebiegu procesów uczenia się i zapamiętywania41. Pojęcie neuro-
dydaktyka po raz pierwszy zostało użyte pod koniec lat osiemdziesiątych 
przez zajmującego się dydaktyką matematyki Gerharda Preißa. W latach 
dziewięćdziesiątych tematem tym zainteresował się Gerhard Friedrich. 
W języku angielskim dla pojęcia neurodydaktyka używa się terminów: brain 
based learning, brain compatible learninig, brain friendly learning (teaching). 
Głównym celem jest stworzenie koncepcji dydaktycznych, które, opierając 
się na wnioskach wyciągniętych z neuronauk, pozwolą lepiej wykorzystać 
potencjał uczniów i uczynią tym samym uczenie się nie tylko efektywniej-
szym, ale także przyjemniejszym42.

Neurodydaktyka to nauczanie i uczenie się zgodne z możliwościami 
ludzkiego mózgu. Poszerza ona i  porządkuje wiedzę jednostki na temat 
funkcjonowania człowieka oraz uzupełnia naukowo to, co do tej pory 
opierało się na obserwacji i intuicji. Nauczanie i uczenie się według zasad 
neurodydaktyki polega na nauczaniu poprzez doświadczenia, umiejętność 
współpracy, szacunek dla indywidualności i  bierze przy tym pod uwagę 
funkcjonowanie mózgu43. Nowe informacje stanowią szansę nie tylko na 
poprawę jakości pracy nauczyciela, ale również pracy uczniów. To krok do 

38  M. Żylińska, op. cit. (Neurodydaktyka…), s. 9–10.
39  M. Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Słupsk 

2013, s. 284.
40  Ibidem, s. 14.
41  Ibidem, s. 16.
42  Ibidem, s.16-17.
43  M. Talarczyk, Neurodydaktyka – przyjaciel czy wróg nauczyciela? Refleksje praktyka, „Głos 

Pedagogiczny” 2015, nr 9, s. 62.
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większej satysfakcji z wykonywanego zawodu, rozwoju osobistego, a także 
stymulacja rozwoju drugiego człowieka.

Neurodydaktyka podkreśla niepowtarzalność każdej osoby. Zachęca do 
przyglądania się dzieciom i podążania za nimi – budowania dystansu do siebie, 
odnoszenia się do własnych doświadczeń i patrzenia na swoją pracę z  innej 
perspektywy. Staje się nauczaniem przyjaznym mózgowi, a to oznacza, że:
•	 wykorzystuje silne strony mózgu;
•	 bazuje na motywacji wewnętrznej;
•	 w procesie uczenia się rozumienie odgrywa kluczową rolę;
•	 nauka jest aktywnym procesem nadawania znaczeń i wykorzystuje dotych-

czasowe doświadczenia ucznia;
•	 bazuje na ciekawości poznawczej;
•	 bazuje na rozwiązywaniu problemów, podejściu zadaniowym, odkrywaniu 

związków, szukaniu wyjaśnień;
•	 dba o atmosferę sprzyjającą efektywnej nauce oraz ułatwiającej koncentrację;
•	 uczy stawiania ważnych pytań i wspiera uczniów;
•	 wykorzystuje różne talenty i uzdolnienia wychowanków;
•	 uwzględnia zainteresowania i możliwości uczniów;
•	 postrzega uczenie się jako proces indywidualny;
•	 uwzględnia różne kanały przekazywania wiedzy, bazuje na eksperymentach 

i doświadczeniach, wykorzystuje nauczanie poglądowe, korzysta z metod 
aktywizujących;

•	 traktuje uczniów podmiotowo;
•	 dba o zadania wymagające głębokiego przetwarzania informacji;
•	 łączy wiedzę kognitywną z emocjami;
•	 łączy informacje z różnych przedmiotów;
•	 wykorzystuje metody aktywne, w tym metodę projektu; 
•	 wie, jak ważny jest proces;
•	 zakłada, że nie można uczyć się, nie popełniając błędów; potrafi twórczo 

je wykorzystywać, a uczeń wie, że ma prawo je popełniać;
•	 bazuje na pozytywnych emocjach;
•	 bazuje na podejściu konstruktywistycznym, traktującym uczenie się jako 

indywidualny proces nadawania znaczeń i  tworzenia własnej struktury 
wiedzy44.
Neurodydaktyka wymaga intensywnej współpracy biologów, neuropsycho-

logów, kognitywistów, a także nauczycieli, wychowawców, pedagogów i rodzi-
44  M. Żylińska, op. cit. (Neurodydaktyka…), s. 286–290.
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ców. Według Edwarda Wilsona, neurosocjobiologa, zwolennika i programatora 
idei konsiliencji nauk, „istnieje tylko jeden sposób na to, żeby doprowadzić do 
zjednoczenia podstawowych gałęzi wiedzy i położyć kres konfliktowi humani-
styki i nauk przyrodniczych. Musimy zacząć traktować dzielący je obszar nie 
jako granicę, ale jako dość szeroki pas pogranicza, który trzeba będzie dopiero 
zbadać wspólnymi siłami”45.

Podsumowanie 

Edukacja „jutra” wymaga od współczesnych pedagogów inicjowania 
bogatego w  różnorakie bodźce środowiska edukacyjnego, będącego jednym 
z  podstawowych czynników wpływających na efektywność uczenia się od-
biorców, praktycznie w każdym wieku. Podstawowym warunkiem osiągnięcia 
tego sukcesu jest jedynie (a jak pokazuje praktyka „aż”) stworzenie warunków 
uruchamiających ciekawość poznawczą wychowanków.

Neurodydaktyka nie stanowi panaceum na wszelkie niepowodzenia eduka-
cyjne młodych ludzi, jednak mądre i odpowiedzialne korzystanie z jej osiągnięć 
daje nie tylko szansę na ich minimalizowanie, ale także stwarza doskonałe 
warunki do rozwoju „społeczeństwa edukacji myślenia”.

dr Joanna Inglot-Kulas jest pedagogiem, psychoprofilaktykiem, wykładowcą 
w Instytucie Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-
Ekonomicznej w Jarosławiu

45  C.L. Amstrong, L. Morrow (red.), op. cit. (Neuropsychologia medyczna), s. 23.
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z warsztatu badawczego · innowacje

Małgorzata Krzeczkowska, Patryk Własiuk

Radość uczenia chemii 
a ocenianie holistyczne na 
egzaminie zewnętrznym

Jedną ze zmian, które czekają egzamin maturalny z chemii jest odejście od 
czynnościowego oceniania według klucza lub schematu punktowania na rzecz 
oceniania holistycznego na bazie schematu lub modelu rozwiązania. Ocenianie 
holistyczne ma zmienić dotychczasowe podejście maturzystów do mecha-
nicznego rozwiązywania zadań tak, aby „wstrzelić się w klucz” i uzyskać jak 
największą liczbę punktów. Uwaga egzaminatorów skupiona będzie na ocenie 
postępu, jaki egzaminowany poczynił na drodze rozwiązania przedstawionego 
mu problemu. W pracy przedstawiono przykładowe zadania maturalne wraz 
z kluczem oceniania czynnościowego i holistycznego. Dokonano również analizy 
wyników matur ocenionych z zastosowaniem obu podejść.

Rys. Graficzny abstrakt artykułu. 
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Wstęp

Radość uczenia chemii to według wielu nauczycieli podstawa zawodu 
pedagoga. Łączy się z poczuciem zadowolenia, jakiego można doświadczyć, 
patrząc na uczniów, którzy „pochłaniają” wiedzę z ogromnym zainteresowaniem 
i zaangażowaniem; ciesząc się z ich sukcesów, wspierając w kształtowaniu wielu 
kompetencji. To gwarancja, że nauczyciele nie wypalą się zawodowo, tworząc 
każdego dnia w szkole kolejne nowe interakcje z uczniami.

Zabierając na weekend do domu 60 arkuszy uczniowskich prac z przepro-
wadzonego kilka dni wcześniej sprawdzianu, nauczyciel może zadawać sobie 
różne pytania: „Lepiej poszło 2A czy 2B?”, „Które zadanie okazało się najbar-
dziej różnicującym uczniów/klasy?”, „Które zagadnienia należy powtórzyć/
przedstawić w innej formie?”… Narzędzia pomiaru dydaktycznego stanowią 
doskonałe instrumentarium do udzielenia odpowiedzi na takie pytania. Co 
więcej, odpowiednio skonstruowana kartoteka testu umożliwić może kom-
pleksową analizę dydaktycznej kondycji każdego ucznia z osobna. Wspólnym 
mianownikiem tych zabiegów jest sytuacja wewnątrzszkolna, w której pomia-
ru dokonuje jeden nauczyciel na potrzeby wynikające z założonego rozkładu 
materiału, rozwoju zawodowego lub innych uregulowań. Uczniowie kończący 
dany etap edukacyjny i przystępujący do egzaminu zewnętrznego oceniani są 
przez zespół specjalistów z komisji egzaminacyjnych. 

Niniejsza praca odwołuje się do IV etapu edukacyjnego, a uściślając, do 
egzaminu maturalnego z chemii. Majowy egzamin 2015 r. był pierwszym, dla 
którego zmienił się sposób oceniania rozwiązań zadań otwartych. Wprowadzone 
zmiany dotyczące egzaminów zewnętrznych określone są w  rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
sposobu przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych1, 
w tym w szczególności w rozporządzeniu z 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym 
powyższe rozporządzenie2. W  informatorze pt. „O  egzaminie maturalnym 
z chemii od roku szkolnego 2014/2015”3 czytamy, że „odpowiedzi udzielone 
przez zdającego są oceniane przez egzaminatorów zgodnie ze schematem punk-

1  Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.
2  Dz.U. z 2013 r., poz. 520.
3  Centralna Komisja Egzaminacyjna, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne: O egzaminie 

maturalnym z chemii od roku szkolnego 2014/2015, dostępny w Internecie: http://cke.edu.
pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Chemia_nowy.
pdf (data dostępu: 27.05.2015 r.).

Radość uczenia chemii...
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towania określonym dla każdego zadania (…). W przypadku zadań otwartych 
skala oceniania może być bardziej rozbudowana, np. od 0 do 5 punktów. Za 
odpowiedź egzaminator może przyznać wyłącznie pełne punkty (nie przyznaje 
się połówek punktu). Dokonując oceny odpowiedzi udzielonej przez zdającego 
w zadaniu otwartym, egzaminator odwołuje się do przykładowego rozwiązania 
opracowanego przez zespół ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
i  okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz konsultantów akademickich. 
Rozwiązanie to określa wyłącznie zakres merytoryczny odpowiedzi i nie jest ści-
słym wzorcem oczekiwanego sformułowania (za wyjątkiem nazw pierwiastków 
i związków chemicznych, symboli i wzorów związków chemicznych). Każda 
merytorycznie poprawna odpowiedź, spełniająca warunki zadania, zostanie 
oceniona pozytywnie. Ocena odpowiedzi zdającego w  zadaniach otwartych 
zależy od tego, jak istotnego postępu dokonał zdający i w jakim stopniu pokonał 
zasadnicze trudności na drodze do całkowitego rozwiązania zadania bądź udzie-
lenia w pełni poprawnej odpowiedzi, np. poprawnie powiązał dane z szukaną 
w zadaniach rachunkowych lub prawidłowo dobrał odczynniki w zadaniach 
doświadczalnych. Schemat punktowania uzależniony jest od maksymalnej liczby 
punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie danego zadania”.

Zrezygnowano więc z przyjętego dotychczas oceniania analitycznego na 
rzecz oceniania holistycznego, które zdaje się wychodzić naprzeciw głosom 
wyrażającym niechęć do sytuacji, w której uczeń może mieć przekonanie, że 
aby zdać dobrze, powinien „wpasować się w klucz odpowiedzi”. Genezy wcie-
lenia oceniania holistycznego w  praktykę egzaminów zewnętrznych można 
doszukiwać się również w cyklicznej metodologii badawczej 15-latków PISA 
lub w  niedostatku wykorzystaniu oceniania analitycznego do sprawdzenia 
niektórych standardów wynikających z podstawy programowej.

W  pracy przedstawiono podstawowe założenia obu modeli oceniania, 
natomiast uwagę skupiono na przeprowadzonej symulacji dotyczącej stwo-
rzenia arkusza maturalnego z chemii wraz z dwojakim schematem oceniania 
i przeanalizowania wyników.

Ocenianie czynnościowe versus ocenianie holistyczne

Zarówno ocenianie analityczne (czynnościowe) jak i  holistyczne (ca-
łościowe, globalne, nieczynnościowe) wymaga opracowania odpowiednich 
kryteriów oceny, jednakże charakterystyczne dla nich kategorie punktowe 
mają odmienne przesłanki. W pierwszym przypadku oceniane są wykonane 
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czynności, natomiast w przypadku drugim ocenia się zespół tych czynności, 
odpowiadając jednocześnie na pytanie „Jak daleko zdający dotarł do całkowi-
tego rozwiązania zadania?”. W odpowiedzi na to pytanie można rozróżnić trzy 
komponenty odnoszące się do głównych etapów rozwiązania zadania, a zwią-
zane są one z procesem dochodzenia do wyniku: (i) uczeń skierował pierwszy 
krok we właściwym kierunku, (ii) uczeń pokonał zasadniczą trudność oraz (iii) 
uczeń rozwiązał zadanie bezbłędnie. W dostępnych opracowaniach wyróżnia 
się zazwyczaj sześć poziomów rozwiązania wpisujących się w wymienione trzy 
elementy4. W zależności od liczby punktów możliwej do uzyskania za poprawne 
rozwiązanie zadania, liczba poziomów (i ich słowny opis) ulec może modyfikacji.

Starając się scharakteryzować oba podejścia do oceniania, można wyróżnić 
kilka elementów, których zestawienie przedstawia tablica 1.

Tab. 1. Porównanie oceniania analitycznego i holistycznego

Ocenianie analityczne Ocenianie holistyczne

Zestaw  
rozwiązań

Założenie wyczerpania propo-
zycji poprawnych rozwiązań  
w kluczu punktowania

Dopuszczenie wszystkich popraw-
nych rozwiązań (niekoniecznie 
znajdujących się w kluczu punk-
towania)

Przedmiot
Uwaga skoncentrowana na 
rozwiązaniu zadania  
(efekcie pracy)

Uwaga skoncentrowana na sposo-
bie rozwiązania zadania

Rezultat Przyznanie liczby punktów Przyznanie liczby punktów

Cel Skupienie się na rozwiązaniu 
danego problemu

Ocena wykorzystania umiejętności
i wiedzy zdającego do rozwiązania 
danego problemu

Egzaminator
Różni egzaminatorzy mogą 
sprawdzać te same zadania 
w różnych arkuszach

Postulat o egzaminatorach – spe-
cjalistach od konkretnego zadania 
we wszystkich arkuszach

Zastosowanie Egzaminy wewnętrzne  
i zewnętrzne

Egzaminy wewnętrzne  
i zewnętrzne

Na schemat oceniania czynnościowego (schemat punktowania) składa 
się możliwie wiele propozycji rozwiązania danego zadania w taki sposób, aby 
przewidzieć mogące się pojawić rozwiązania zdających. Każda propozycja ma 
przypisane punkty rozdzielone według koniecznych do jej zrealizowania czyn-
ności. Z kolei schemat rozwiązania (ocenianie holistyczne) składa się z jednej 
propozycji nawiązującej do ustalonej liczby poziomów rozwiązania. Enumeracji 
4  M. Bolanowska, J. Kraszewski, Matura oceniana po nowemu, „Matematyka” 2009, 62, 

11, s. 684-687.
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każdego poziomu towarzyszy zakres merytoryczny odpowiedzi, którego nie 
należy uznawać za wyczerpującą wykładnię możliwych propozycji. Odmienny 
charakter schematów obu metod oceniania przedstawia tablica 2. Uwypuklić 
również można fakt, że ocenianie czynnościowe jest wertykalne w rozumieniu, 
że dane rozwiązanie uczniowskie jest dopasowywane do propozycji rozwiązania 
z klucza, a punktowaniu podlegają czynności określone dla danej propozycji. 
Natomiast ocenianie holistyczne w ujęciu tablicy 2. jest horyzontalne, tj. punkty 
przyznawane są za obecność czynności na danym poziomie określonym przez 
klucz. Przedstawiony w tablicy 2. poziom (ii) można by rozwinąć następująco: 
rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności, zadanie rozwiązano 
do końca, jednakże z błędami rachunkowymi/usterkami (lub: zadania nie rozwiązano 
do końca). Sama konstrukcja określeń poziomu (abstrahując od dopasowania 
odpowiednich propozycji treści merytorycznych) wydaje się być zadaniem nie-
łatwym, szczególnie w kontekście obecnego w piśmiennictwie przedstawiania 
sześciopoziomowej struktury klucza punktowania holistycznego. W tegorocznym 
arkuszu maturalnym z chemii pojawiło się tylko jedno zadanie za trzy punkty, 
natomiast znakomitą część pozostałych zadań przewidziano do oceny w skali trzy- 
(0 – 2) lub dwu- (0 – 1) punktowej5. Przewidziany przez organ egzaminacyjny 
klucz będzie zatem odnosić się do określenia pełnego rozwiązania poprzedzonego 
pokonaniem zasadniczej trudności, wynikającym z dokonania istotnego postępu. 
To, co uznać należy za istotny postęp lub też zasadniczą trudność znajdować po-
winno się w propozycjach treści merytorycznych dla danego poziomu, jednakże 
nie można traktować ich jako zbioru skończonego. 
Tab. 2. Przykładowe karty oceny zadania trzypunktowego w ujęciu oceniania analitycznego oraz holistycznego (A-I – 
czynności zdającego w rozwiązaniu zadania)

Schemat oceniania  
czynnościowego Klucz punktowania holistycznego

Liczba 
punktów

Propozycja  
rozwiązania Liczba 

punktów Poziom Propozycja treści 
merytorycznych

1 2 3 4
1 A A E E 1 (i) istotny postęp A, E

1 B D F H 2 (ii) (i) + pokonanie  
zasadniczej trudności B, D, F, H

1 C C G I 3 (iii) (ii) + rozwiązanie 
bezbłędne C, G, I

5  Centralna Komisja Egzaminacyjna: Egzamin maturalny z chemii. Poziom rozszerzony, 
dostępny w Internecie: http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_
OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2015/formula_od_2015/MCH-R1_1P-152.pdf 
(data dostępu: 27.05.2015 r.).
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W ocenianiu holistycznym należy się skupić na jakości poszczególnych 
elementów rozwiązania oraz funkcjonalności całej struktury rozwiązania. Ma to 
zapewnić ocenę nie bezpośrednio efektu pracy zdającego, a ocenę zastosowania 
wiedzy i umiejętności do rozwiązania danego problemu. Przyznanie punktów 
w ocenianiu holistycznym zależy od stopnia, jaki osiągnął zdający na drodze 
do pełnego rozwiązania zadania, zatem takie ocenianie pozwala ocenić możli-
wości zdającego przy stosowaniu zintegrowanej wiedzy zarówno w sytuacjach 
typowych, jak i nietypowych6. Model rozwiązania przy ocenianiu holistycznym 
powinien spełniać rolę wspierającą dla osoby egzaminatora, który powinien 
mieć przedstawione szerokie spektrum treści merytorycznych odpowiadają-
cych punktom krytycznym rozwiązania zadania (tj. identyfikacja poziomów 
rozwiązania – np. co jest, a co nie jest istotnym postępem lub pokonaniem 
zasadniczej trudności). Musi nastąpić przestawienie trybu pracy egzaminatora 
z  wertykalnego na horyzontalny, ponieważ ocenie nie podlegają konkretne 
czynności, tylko ich zespół w  kontekście przedstawionego przez zdającego 
rozwiązania. Ocena punktowa ma odpowiadać stopniowi, w  jakim zdający 
poradził sobie z rozwiązaniem problemu, mając do dyspozycji swoją wiedzę 
i umiejętności. Horyzontalny aspekt oceniania holistycznego podkreśla fakt, że 
zaliczenie danego poziomu możliwe jest jedynie w sytuacji zaliczenia poziomu 
wcześniejszego. Nie jest dopuszczalne, tak jak w przypadku oceniania czynno-
ściowego, ocenianie rozwiązania zadania opierającego się na błędnej przesłance.

Przykładowe zadania

6  K. Jurek, Analityczna i  holistyczna metoda oceny zadania rozszerzonej odpowiedzi na 
przykładzie egzaminu maturalnego z  historii i wiedzy o  społeczeństwie [w:] Holistyczne 
i  analityczne metody diagnostyki edukacyjnej: perspektywy informatyczne egzaminów 
szkolnych, B. Niemierko, G. Szyling (red.), Gdańsk, s. 334-341.
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Obiektywność punktowania

Bolesław Niemierko7, wymieniając komponenty obiektywnego egzaminu, 
wskazuje na obiektywność punktowania przewidzianego przez klucz. Składowa 
ta to nie tylko jednoznaczność kryteriów i przygotowanie osób sprawdzających 
egzamin, ale również konsekwencja w stosowaniu klucza niezależnie od egza-
minatora. Wśród wymienianych wad oceniania holistycznego spotkać można 
stwierdzenia, że podejście to jest wartościowe jedynie w sytuacji, kiedy oceny 
dokonuje jedna osoba. W sytuacji egzaminu zewnętrznego karkołomnym za-
daniem jest określenie punktu odniesienia dla zespołu egzaminatorów, których 
percepcja postępu (istotnego!) czy też pokonania trudności (zasadniczej!) nie jest 
możliwa do uściślenia (pomimo zapewnienia dla każdego z poziomu propozycji 
treści merytorycznych). I choć rzetelność punktowania przez różnych egzami-
natorów ocenić można metodami statystycznymi (np. poprzez współczynnik 
korelacji), to ich wykorzystanie in situ w czasie zgrupowania egzaminatorów 
7  B. Niemierko, Pomiar sprawdzający w dydaktyce, Warszawa 1990, s. 116-119.
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do ewentualnych działań naprawczych mija się z celem z oczywistych wzglę-
dów. Toteż kryterium egzaminatora i zastosowania mają charakter krytyczny 
w porównaniu obu podejść do oceniania (patrz tablica 1.).

Czy jest zatem tak, że przyznana liczba punktów dla danego arkusza różni 
się, jeżeli oceniając wykorzysta się schemat punktowania (przy ocenianiu czyn-
nościowym) oraz schemat rozwiązania (przy ocenianiu nie czynnościowym)? 
W celu odpowiedzi na to pytanie przeprowadzono symulację polegającą na 
stworzeniu arkusza maturalnego z chemii z dwoma kluczami odpowiedzi od-
powiadającymi analitycznemu i holistycznemu podejściu do oceniania. Arkusz 
składał się z 17 zadań, w tym 12 zadań otwartych i 5 zamkniętych. W symu-
lacji wzięło udział 13 studentów odgrywających rolę egzaminatorów (twórców 
i specjalistów danego zadania), którzy ocenili 12 arkuszy rozwiązanych przez 
tegorocznych maturzystów. Studenci, przyszli nauczyciele, w ramach kursu Po-
miar dydaktyczny, oprócz stworzenia arkusza, przygotowali schematy oceniania 
oraz modele rozwiązań, bazując na ogólnodostępnych materiałach CKE. To 
działanie symuluje rzeczywiste przygotowania nauczycieli do stosowania na 
co dzień oceniania holistycznego w praktyce szkolnej. Ponieważ celem było 
porównanie wyników matur w kontekście dwóch procedur ich oceniania, zde-
cydowano się na analizowanie jedynie zadań otwartych. Końcową notę oparto 
o wynik procentowy uznając za 100% sumę punktów możliwych do zdobycia 
za rozwiązanie wszystkich zadań otwartych.

Na rysunku 1. przedstawiono porównanie wyników matur w kontekście 
dwojakiego klucza odpowiedzi. Pomiędzy wynikami matur istnieje silny związek 
korelacyjny (R2 ≈ 0,88), jednakże analiza wykresu Blanda-Altmana wskazuje, 
że istnieje błąd systemiczny, objawiający się przyznawaniem większej liczby 
punktów, wykorzystując klucz oceniania holistycznego. Wysnuć można wniosek 
o ekwiwalentności wyników matur otrzymanych na drodze stosowania dwóch 
różnych systemów oceniania, na względzie należy mieć tendencję do otrzymy-
wania wyników wyższych, stosując nową procedurę oceniania. Zaobserwowanej 
skłonności można przypisać wytłumaczenie polegające na charakterze pracy 
studentów (twórców arkusza), którzy sami określali punkty krytyczne ocenia-
nia holistycznego (identyfikacja właściwego kierunku – punktu startowego 
w rozwiązaniu zadania, zasadniczej trudności oraz drobnych usterek czy też 
błędów). Po ocenieniu wszystkich arkuszy studenci, podobnie jak w pracach 
zespołu egzaminatorów, decydowali o możliwości modyfikacji nie tylko treści 
samych zadań, ale również elementów będących podstawą schematów i modeli 
rozwiązania. W przeprowadzonej symulacji wszyscy egzaminowani przekroczyli 
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30-procentowy próg zdawalności; w kontekście powyższego zasugerować można 
byłoby zmianę wartości dla tego progu tak, aby odzwierciedlić zaobserwowaną 
zmianę systematyczną. Nie jest to jednak propozycja skrupulatna, gdyż nie 
udało się w pełni zdiagnozować przyczyny systematycznego zawyżania wyni-
ków. Uzyskane wyniki nie pozwalają na ściśle analogiczne wnioski wyciągnięte 
w podobnych badaniach8.

Rys. 1. Korelacja (a) pomiędzy wynikami matur ocenionych analitycznie (OA) i holistycznie (OH) oraz wykres Blanda-Altmana (b) 
przedstawiający różnicę pomiędzy procentowym wynikiem dla danego arkusza ocenionego zgodnie z OA i OH względem średniej tych 
wyników (liniami poziomymi zaznaczono średnią różnicę oraz ± 1,96 odchylenie standardowe tych różnic); współczynnik kierunkowy jest 
istotny statystycznie (p << 0,01), natomiast wyraz wolny nie (p = 0,7525).

Podsumowanie i wnioski

Nowy system oceniania nie jest rewolucją w  pracy egzaminatorów, 
ocenianie holistyczne w porównaniu z ocenianiem analitycznym różni się 
przede wszystkim punktowaniem poprawnego ciągu myślowego: od słusznych 
przesłanek, poprzez pokonanie zasadniczej trudności, do pełnego rozwiąza-
nia. Zmiana trybu pracy egzaminatora opiera się na odejściu od wertykal-
nego wykorzystania klucza odpowiedzi na rzecz podejścia horyzontalnego. 
Z przeprowadzonej symulacji oceny arkuszy maturalnych wynika, że wyniki 
matur ocenianych holistycznie są systematycznie wyższe od wyników matur 
ocenionych czynnościowo. Nie udało się jednak zdiagnozować przyczyny tej 

8  K. Kołodziej, U. Mazur, W drodze do oceniania holistycznego egzaminu gimnazjalnego 
w  części matematyczno-przyrodniczej, Materiały konferencyjne XVI Konferencji 
Diagnostyki Edukacyjnej, Toruń 2010, s. 605-617, dostępny w Internecie: http://www.
oke.krakow.pl/inf/filemgmt/index.php?id=2724 (dostęp: 27.05.2015 r.).

Małgorzata Krzeczkowska, Patryk Własiuk
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tendencji; przyczyny można upatrywać w konstrukcji studenckich schema-
tów – wprowadzone przez studentów (egzaminatorów) poprawki do arkuszy 
i schematów oceniania miały jednak na celu zmianę parametrów stworzonego 
testu (np. mocy różnicującej poszczególnych zadań). Przygotowana przez 
CKE matura z chemii 2015 zdaje się nie wykorzystywać w pełni potencjału 
oceniania holistycznego, gdyż oferowane są w głównej mierze zadania za 1 
i 2 punkty (tylko jedno zadanie jest za 3 punkty). Sprowadzenie sytuacji do 
konieczności identyfikacji i diagnozy ograniczonej liczby poziomów rozwią-
zania nie wpisuje się w postulat o potrzebie różnicującego charakteru metod 
testujących.

Ocenianie holistyczne z pewnością wykazuje się korzystniejszą charak-
terystyką w  porównaniu z  ocenianiem czynnościowym – jeszcze bardziej 
uwydatniona jest geneza znaczeniowa pedagogiki mającej stanowić podążanie 
za dzieckiem (w kontekście oceniania holistycznego oceniany jest zespół po-
czynań dziecka prowadzący do rozwiązania problemu). W pracy z uczniami 
przygotowującymi się do egzaminu zewnętrznego należy przekazać informacje 
o nowym sposobie oceniania tak, aby obronić maturzystów przed ich mecha-
nicznym podejściem do rozwiązywania zadań, wynikającym z „taśmowego” 
zaznajamiania się z maturalnymi zbiorami zadań treningowych. Sam uczeń nie 
będzie potrafił przeanalizować przykładowego rozwiązania zadania, a przecież 
chodzi o to, aby poprzez tę analizę potrafił określić elementy ważne, na które 
należy zwrócić uwagę, a w konsekwencji przejść z metody oceniania na właści-
wy sposób uczenia się. Nauczyciele, w trakcie pracy dydaktycznej, sprawdzając 
zadania otwarte uczniów w sposób bardzo dokładny i w skupieniu, powinni 
starać się znaleźć i określić wysiłek ucznia, znaleźć jego osiągnięcia, a nie ich 
brak. Niewątpliwie uzasadnia to wprowadzenie oceniania holistycznego na 
egzaminie zewnętrznym.

W czasie praktyki szkolnej nauczyciele powinni w odpowiedni sposób 
projektować swoje lekcje, tworząc różnorodne sytuacje dydaktyczne, wspo-
magając jednocześnie realizację procesu uczenia się w ramach podstawowych 
kompetencji kluczowych. Zadaniem nauczycieli jest dokonywanie rekonstruk-
cji procesu myślowego ucznia: Czy wystarczy, że uczeń pozna prawidłową 
odpowiedź do zadania? Należy pokazać na czym polega proces dochodzenia 
do poprawnego rozwiązania, jaki jest pierwszy kluczowy krok i  na czym 
polegają pułapki powodujące niepowodzenia i  oddalanie od bezbłędnego 
rozwiązania. I choć wymienione działania wydają się być konieczną kompo-
nentą codziennej pracy dydaktycznej, to niestety często są one zastępowane 

Radość uczenia chemii...
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podejściem „taśmowym”. Te wszystkie dobrze zaplanowane działania świa-
domego nauczyciela na pewno nie odbiorą radości nauczania chemii.

Podziękowania

Wszystkim studentom uczestnikom tegorocznego kursu „Pomiar dydaktyczny” dziękujemy za 
zaangażowanie, a szczególne podziękowania za przygotowanie zadań dla Państwa: Karolina 
Węder, Bartosz Kosior oraz Mateusz Zając. 

dr Małgorzata Krzeczkowska pracuje w Zakładzie Dydaktyki Chemii 
UJ. Jest autorką lub/i współautorką wielu książek („Zbiór zadań  
z chemii”, „Repetytorium z chemii”, „Trener. Chemia”, „Kompendium 
wiedzy. Chemia”). Entuzjastka edukacji alternatywnej.  

mgr Patryk Własiuk jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. Zainteresowania naukowe autora, związane 
z dydaktyką, obejmują teorię pomiaru dydaktycznego oraz diagnostykę 
edukacyjną.

Małgorzata Krzeczkowska, Patryk Własiuk
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Patryk Lisikiewicz

Poziom stresu w szkole a fantazje 
i poziom samooceny

Wstęp

Termin self-esteem tłumaczony jako „samoocena” jest synonimem świado-
mej postawy wobec Ja. Samoocena jest subiektywną oceną samego siebie, jest 
pozytywna bądź negatywna. Wyraża się ona w odczuciach dotyczących tego, 
czy i w jakim stopniu dana osoba uważa się za wartościową. Jest ona wypad-
kową schematów Ja obejmujących różne atrybuty, takie jak: wygląd fizyczny 
(Ja szczupłe, ładne, młode), inteligencję (Ja mądre), uczciwość (Ja moralne), 
status ekonomiczny (Ja bogate) i tym podobne. Wypadkowa ocen tych różnych 
aspektów Ja jest określana jako globalna samoocena1. Chociaż stały poziom 
samooceny ma swoje początki w dzieciństwie, metaanaliza 50 badań nad sa-
mooceną przeprowadzona przez Robinsa i współpracowników2 pokazała, że w 
biegu życia ogólna skłonność osoby do wysokiej lub niskiej samooceny może 
ulegać zmianom. Samoocena okazała się najbardziej stabilna u osób w wieku 
20 lat i pozostała stabilna do okresu średniej dorosłości3. Samoocena stabilna 
to stały system opinii i sądów o sobie samym, który nie ulega gwałtownym 
zmianom.  Ten rodzaj samooceny dotyczy osób, u których „ja idealne” jest 
mniej więcej zbliżone jest do „ja realnego” oraz jednostek posiadających w miarę 
dokładną wiedzę o sobie samych. Samoocena niestabilna dotyczy osób, które 
charakteryzują częste zmiany opinii o sobie. Ten typ samooceny często świadczy 
o niedojrzałej osobowości i braku równowagi procesów emocjonalnych. Bander 
wyróżnia w samoocenie 3 właściwości, takie jak:
•	 podstawową potrzebę do harmonijnego i pełnego rozwoju człowieka;
•	 automatyczną konsekwencję sumy wszystkich indywidualnych wyborów;
•	 tło dla wszystkich swoich myśli, uczuć, emocji i działań4.

1  W. Wosińska, Psychologia życia społecznego, Gdańsk 2004, s. 67.
2  J. Robbins, Zdrowi stulatkowie, Wrocław 2006.
3  R. Crisp, J. Rhiannon, N. Turner, Psychologia społeczna, Warszawa 2009, s. 44.
4  W. Bander, Defining self-esteem, New York 1969.



z 
w

a
r

sz
ta

tu
 b

a
d

a
w

c
ze

g
o

 · 
in

n
o

w
a

c
je

54

Reykowski definiuje samoocenę jako przewidywanie zakresu swoich 
możliwości, które jest tożsame i ściśle związane z poczuciem własnej wartości5. 
Podobnego zdania jest również Grzegorzewska-Klarkowska, która uważa, że 
wyznacznikiem własnej wartości jest globalna samoocena6, traktowana także 
jako konstrukt jednowymiarowy7. Jednakże jednostki z taką samą samooceną 
ogólną mogą mieć różną ocenę własnych szczegółowych cech, wchodzących w 
skład globalnej samooceny8. Rosenberg, twórca najbardziej popularnej Skali 
Samooceny SES, uważa, że każda jednostka ma inną postawę wobec różnych 
obiektów, a własne Ja jest jednym z tych obiektów. Samoocena jest więc ne-
gatywną lub pozytywną oceną własnego Ja9. W 1965 r. Rosenberg i teoretycy 
psychologii zaczęli traktować poczucie własnej wartości jako samoocenę10.  
W obrębie samooceny wyróżniamy również samoocenę jawną i ukrytą. Samo-
ocenę jawną, dostępną świadomości, mierzoną poprzez skale Rosenberga, oraz 
samoocenę ukrytą, pozwalającą przewidzieć inne cechy, jak np. spontaniczne 
reakcje afektywne11. Samoocena ukryta decyduje również o stabilności samo-
oceny jawnej w przypadku, kiedy samoocena ukryta jest niska a jawna wysoka, 
ta ostatnia jest mało stabilna12.

Samoocena odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie regulacji zachowa-
nia. Jest to spowodowane tym, że jednostka, podejmując jakiekolwiek dzia-
łania, musi w nich uwzględnić własne możliwości. Jeśli jednostka otrzymuje  
z zewnątrz informacje podnoszące jej samoocenę, w efekcie wywołuje to w niej 
emocje pozytywne, jeśli natomiast otrzymuje informacje obniżające jej wartość, 
wówczas wywołuje to emocje negatywne.

Zaniżona samoocena ma miejsce wówczas, gdy jednostka przypisuje sobie 
niższe możliwości niż ma w ocenie obiektywnej. Nie docenia swoich możliwości 
i wybiera łatwiejsze zadania.
5  J. Reykowski, Osobowość, Warszawa 1992.
6  H. Grzegorzewska-Klarkowska, Determinanty mechanizmów obronnych osobowości: studium 

empiryczne z perspektywy psychologii poznawczej, Wrocław 1989.
7  J. Cocker, B. Major,  Social stigma and self-esteem: The self-protective proprietes of stigma. 

Psychological Review, 96, New York 1989, s. 608-630; Ch. Mruk, Defining self-esteem: An ofted 
overlooked issue with crucial implications, New York 2006.

8  H. Marsh, Positive and negative global self-esteem: A substantively meaningful distinction  
or artifactors?, New York 1996.

9  M. Rosenberg, Society and adolescent self-image, New York 1965, s. 30–31.
10  M. Rosenberg, Society and self-esteem, New York 1989.
11  A. Greenwald, S. Farnham, Using Implicit self-esteem. Psychological Inquiry, 14, New York 

2000, s. 35–38.
12  J Bosson, Conceptualization, measurment, and functioning of nonconscious self-esteem, New 

York 2006, s. 53–59.

Patryk Lisikiewicz
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Podwyższona samoocena charakteryzuje się tym, że jednostki przypisują 
sobie wyższe możliwości niż mają w rzeczywistości, co skutkuje większą ilością 
niepowodzeń i stresu13.

Dodatkowo jednostki o wysokiej samoocenie bardziej reagują na pozytywne 
sytuacje niż jednostki z niższą samooceną, gdyż lepiej potrafią regulować swój 
nastrój. Natomiast jednostki z niższą samooceną mają skłonność do wygaszania po-
zytywnych emocji i rozmyślania nad doświadczeniami i negatywnymi uczuciami14.

Capbell i Fehr zwracają uwagę na adaptacyjną rolę niskiej samooceny, 
przejawiającą się w różnych zachowaniach. Jednostki z wysoką samooceną czę-
ściej ignorują negatywne informacje, chętniej przyjmują pozytywne i chętniej 
eksponują swoje zalety, jak również są bardziej pewne siebie. Osoby z niską 
samooceną rzadziej ulegają tym tendencjom. Unikają ryzyka, zwracania na sie-
bie uwagi, ukrywają wady i stosują mechanizmy obronne15. Dodatkowo osoby  
z niską samooceną silniej motywuje lęk przed klęską niż pragnienie pozytywnego 
wzmocnienia przez otoczenie16.

Osoby z wysoką samooceną przejawiają większą skłonność do podejmo-
wania ryzykownych działań, natomiast w pracy jednostki te wykazują silne 
poczucie odpowiedzialności, postrzegają siebie jako ważnych, efektywnych i 
cennych pracowników. Osoby z niską samooceną wykazują większą ostrożność, 
chroniąc dobre mniemanie o sobie.

Podsumowując: osoby z wysoką samooceną są ukierunkowane na umac-
nianie siebie, a osoby z niską na ochranianiu siebie17.

Badania pokazują, że większość osób typowanych na lidera posiadało wysoką 
samoocenę, jak również to, że im wyższą jednostka ma samoocenę, tym zwiększa 
szansę na aktywne uczestniczenie w dyskusji18. Nie wykazano natomiast korela-
cji pomiędzy samooceną a popularnością w grupie19. Jednakże osoby z wysoką 

13  N. Ogińska-Bulik, Z. Juczyński, Osobowość stres a zdrowie, Warszawa 2010.
14  R. Crisp, J. Rhiannon, N. Turner, Psychologia społeczna, op. cit., s. 44.
15  J. Capbell, B. Fehr, Self-esteem and perceptions of conveyed impressions: Is negative affectivity 

associated with  greater realism? Journal of Personality and Social Psychology, 58, New York 
1990, s. 122–133

16  P. Oleś, Wprowadzenie do psychologii osobowości, Warszawa 2003.
17  N. Ogińska-Bulik, Z. Juczyński, Osobowość stres a zdrowie, Warszawa 2010.
18  M. Rosenberg, Society and adolescent self-image, New York 1965, s. 30–31.
19  A. Bishop, H. Inderbitzen, Peer acceptance and friendship: An investigation of their relation 

to self-esteem. Journal of Early Adolescence, 15, New York 1995, s. 476–489; G. Adams,  
B. Ryan, M. Ketsetzis, L. Keating, Rule compliance and peer sociability: A study of family 
process, school-forced parent-child interactions, and children’s classroom behavior. Journal of 
Family Psychology, 14, New York 2000,  s. 237–250.

Poziom stresu w szkole...
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samooceną uważają same siebie za bardziej lubiane niż jest to w rzeczywistości20. 
Osoby z niską samooceną są bardziej konformistyczne niż z wysoką21 oraz uważają, 
że otrzymują mniejsze wsparcie społeczne. Jest to czynnik mogący wywoływać 
depresję i poczucie beznadziejności22.

Jednostki z  niską samooceną wybierają sobie partnerów, którzy myślą 
o nich negatywnie, gdyż wówczas potwierdzają swoją samoocenę, natomiast 
wycofują się z relacji, gdzie są wysoko oceniane. W związkach osoby z niską 
samooceną doświadczają częściej miłości nieodwzajemnionej23 oraz nie wierzą 
w wyrażaną przez partnera miłość i wsparcie. Jak również oczekują odrzucenia, 
i tego że partner ich porzuci24.

Stres  jest definiowany jako stan wzmożonego napięcia nerwowego, będący 
reakcją na działanie negatywnych bodźców fizycznych lub psychicznych25. To, 
czy dana sytuacja jest stresująca, jest zależne od indywidualnych cech jednostki 
(m.in. od osobowości, temperamentu, wychowania, doświadczeń, sposobu 
myślenia i funkcjonowania). Te cechy wpływają na odporność i wytrzymałość 
jednostki, jak również na to: czy dany bodziec wywoła reakcję stresową, czy 
też nie. W przypadku, kiedy dla jednostki dany bodziec jest stresogenny, mogą 
wystąpić mechanizmy obronne, takie jak: racjonalizacja, projekcja, dysocjacja, 
substytucja, regresja, fiksacja. Dzieci i młodzież często w przypadku problemów 
jako mechanizm ucieczkowy wybierają fantazjowanie, umożliwiające „życie” 
w idealnym świecie. Mechanizm ten zmniejsza na pewien czas napięcie zwią-
zane z czynnikiem stresującym. Długotrwały stres powoduje m.in zaburzenia 
procesu kształcenia, wychowania oraz niepowodzenia dydaktyczne.

Materiały i metody

Badanie przeprowadzono w klasach 1–3 w jednym Pszczyńskim gimna-
zjum. Przebadano łącznie 280 osób.

20  V. Battistich, D. Solomon, K. Delucchi, Interaction processes and student outcomes in cooperative 
learning groups, „The Elementary School Journal” 1993, nr 94, s. 19–32.

21  D. Doliński, Niepewność samooceny a  konformizm, „Przegląd Psychologiczny” 1993,  
nr 36(1), s. 27–37.

22  S. Harter, Causes and consequences of low self-esteem in children and adolescents, New York 1993.
23  K. Dion, K. Dion, Self-esteem and romantic love, „Journal of Personality” 1975, nr 43,  

s. 39–57.
24  S. Murray, R.P. Bellavia, G. Holmes, J.G. Kushe, When rejection stings: How self-esteem 

constrains relationship-enhencement process, „Journal of Personality and Social Psychology 
2002, nr 83, s. 556–573.

25  Encyklopedia PWN, Warszawa 2015.

Patryk Lisikiewicz
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Pytania badawcze:
•	 Czy występuje związek pomiędzy poziomem stresu w szkole a poziomem 

samooceny? 
•	 Czy występuje związek pomiędzy poziomem stresu w szkole a występo-

waniem fantazji?
•	 Czy występuje związek pomiędzy poziomem samooceny a występowaniem 

fantazji?
Hipotezy badawcze: 

•	 Poziom stresu w szkole jest negatywnie skorelowany z poziomem samo-
oceny; 

•	 Poziom stresu w szkole jest pozytywnie skorelowany z występowaniem fantazji;
•	 Poziomem samooceny jest negatywnie skorelowany z występowaniem fantazji.

Do badania wykorzystano metryczkę, zawierająca podstawowe informację 
personalne, oraz ankietę składającą się z 10 pytań diagnostycznych dotyczących 
poziomu stresu, samooceny oraz występowania fantazji.

Wyniki

W celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze i prze-
testowania postawionych hipotez przeprowadzono analizy statystyczne przy 
użyciu pakietu IBM SPSS Statistics. Za jego pomocą wykonano analizę pod-
stawowych statystyk opisowych oraz szereg analiz korelacji ze współczynnikiem 
rho Spearmana oraz test Manna-Whitneya. Za poziom istotności w niniejszym 
rozdziale uznano p < 0,05. 

W pierwszym kroku wyliczone zostały podstawowe statystyki opisowe wraz 
z testem Kołmogorowa-Smirnowa badającym normalność rozkładu wszystkich 
zmiennych ilościowych. W jego wyniku okazało się, że rozkłady wszystkich 
mierzonych zmiennych nie są zgodne z rozkładem normalnym. Podjęto za-
tem decyzję o użyciu w niniejszej pracy nieparametrycznych odpowiedników 
analiz. Zbiorczo wyniki statystyk opisowych oraz testu normalności rozkładu 
zawiera tabela 1.
Tabela 1. Podstawowe statystyki opisowe wraz z testem Kołmogorowa-Smirnowa badającym normalność rozkładu 
zmiennych ilościowych.

M Mdn SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istotność

poziom stresu 2,54 2,00 1,46 0,23 -1,51 1,00 5,00 4,21 <0,001

Poziom stresu w szkole...
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M Mdn SD Sk. Kurt. Min. Maks. K-S Istotność

poziom fantazji 2,94 3,00 1,21 0,22 -1,13 1,00 5,00 4,24 <0,001

poziom samooceny 3,12 3,00 1,40 0,08 -1,36 1,00 5,00 3,48 <0,001

M – średnia; Mdn – mediana; SD – odchylenie standardowe; Sk. – skośność; Kurt. –  kurtoza; K-S – wynik testu Kołmogorowa-Smirnowa

W kolejnym kroku zbadano czy zachodzi istotny statystycznie związek 
pomiędzy poziomem stresu w  szkole a  poziomem fantazji i  poziomem sa-
mooceny. W tym celu ponownie wykonano analizę korelacji ze współczyn-
nikiem rho Spearmana. Uzyskano wynik istotny statystycznie. Poziom stresu 
koreluje bardzo silnie z poziomem fantazji oraz poziomem samooceny, przy 
czym pierwszy związek ma charakter dodatni, a drugi ujemny. Oznacza to, że 
im wyższy poziom stresu odczuwają badani, tym mają niższą samoocenę, ale 
wyższy poziom fantazji. Natomiast poziom fantazji koreluje ujemnie i bardzo 
silnie z poziomem samooceny, a co za tym idzie im badanych cechuje wyższy 
poziom fantazji, tym maja niższą samoocenę.

Tabela 3.

Analiza korelacji pomiędzy poziomem stresu w szkole a poziomem fantazji i poziomem samooceny.

poziom stresu poziom fantazji

poziom fantazji
rho Spearmana 0,82

Istotność <0,001

poziom samooceny
rho Spearmana -0,84 -0,70

Istotność <0,001 <0,001

Przy użyciu nieparametrycznego testu Manna-Whitneya zbadano czy 
płeć różnicuje istotnie statystycznie badaną próbę pod względem zmiennych 
głównych. W jego wyniku okazało się, że istnieją różnice istotne statystycznie 
pomiędzy średnimi porównywanych grup. Kobiety charakteryzują się istotnie 
wyższym poziomem stresu oraz fantazji w porównaniu z mężczyznami. Z kolei 
mężczyzn cechuje wyższy poziom samoocen.
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Tabela 4

Różnice w średnich zmiennych głównych w grupie kobiet i mężczyzn.

kobiety  
(n = 144 )

mężczyźni  
(n = 135 )

M SD M SD Z p r

poziom stresu 2,95 1,38 2,10 1,42 -4,845 <0,001 0,290

poziom fantazji 3,13 1,25 2,73 1,13 -2,881 0,004 0,172

poziom samooceny 2,67 1,27 3,61 1,37 -5,574 <0,001 0,334

Rysunek 1. Porównanie średnich wyników zmiennych głównych w grupie kobiet i mężczyzn

Poziom stresu w szkole...
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Dyskusja

Wcześniej postawione hipotezy badawcze: 
•	 Poziom stresu w szkole jest negatywnie skorelowany z poziomem samooceny; 
•	 Poziom stresu w  szkole jest pozytywnie skorelowany z występowaniem 

fantazji;
•	 Poziom samooceny jest negatywnie skorelowany z występowaniem fantazji.

Zostały one potwierdzone, były istotne oraz charakteryzują się dużą siłą 
(wszystkie uzyskały wartość pomiędzy 0,70 a 0,84). Zaobserwowano również 
różnicę pomiędzy płciami. Kobiety charakteryzują się wyższym poziomem stresu 
oraz fantazji i niższym poziomem samooceny w porównaniu z mężczyznami. 
Pewną trudnością było zbieranie danych, gdyż uzyskanie rzetelnych informacji 
od adolescentów, wymagało wielu rozmów i ustaleń przed rozdaniem ankiet, 
by osoby badane były pewne anonimowości udzielanych odpowiedzi. Zarazem, 
zdawały sobie sprawę z istotności odpowiedzi i by były one zgodne ze stanem 
faktycznym.

Wnioski

Z przeprowadzonego badania wynika, iż występuje zależność pomiędzy 
poziomem stresu w szkole a występowaniem fantazji i poziomem samooceny. 
Co więcej, występują różnice w nasileniu tych cech pomiędzy płciami. Zależność 
ta jest spójna z konstruktem teoretycznym mówiącym, że przy występowaniu 
stresu jednostka może zastosować mechanizmy obronne, a w przypadku dzieci 
uciekać w świat fantazji. Natomiast wysoki poziom stresu może łączyć się z niską 
samooceną, czyli po części niskim poczuciem własnej skuteczności. Możliwe, 
że dziecko czuje, że sobie nie poradzi w szkole i to powoduje podwyższony 
poziom stresu. Ostatnia sugestia wymaga dodatkowych badań.

mgr Patryk Lisikiewicz pracuje w ZOZ w Oświęcimiu na oddziale 
rehabilitacji neurologicznej na stanowisku psychologa klinicznego  
oraz w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie na stanowisku psychologa 
szkolnego.

Patryk Lisikiewicz
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Janusz Zieliński

Syndrom wrogości profilem 
różnicującym uczniów  
o odmiennych poziomach 
uzdolnień poznawczych

Wprowadzenie 

W języku wrogości budowanie obrazu „innego” opiera się na kilku me-
chanizmach: dyskredytacji, umniejszania wartości danej osoby lub grupy. Dys-
kredytacja dokonuje się przez proces piętnowania określonych cech, sposobów 
działania. Naznaczanie zakłada istnienie relacji: jedna osoba naznacza, a druga, 
jako nosiciel pożądanej przez nas cechy, jest naznaczana. Ponadto piętnowanie 
osadzone jest w konkretnej sytuacji. To, czy jakaś cecha będzie postrzegana jako 
niepożądana i w konsekwencji stanie się przedmiotem napiętnowania (a wraz 
z nią jej nosiciel), zależy od danej interakcji, jej uczestników1.

Nie zawsze mamy świadomość problemów i potrzeb uczniów zdolnych. 
Młodzież uzdolniona ma trudności w utrzymywaniu dobrych kontaktów z ko-
legami i otoczeniem. Przyjaciół o dyspozycjach twórczych dobiera po dużej 
selekcji, stąd syndrom wycofania i niekiedy wrogości ujawniający się wśród 
rówieśników. Nie zawsze instytucje czy osoby pozostające w kontakcie z nimi 
są przygotowane do wyjścia naprzeciw ich oczekiwaniom. Zdarza się również 
brak codziennej troski o najzdolniejszych i brak chęci niesienia im pomocy, 
gdy znajdują się w trudnej sytuacji2.
1  M. Coleman Lerita, Stigma. An Enigma Demystified, [w:] The Disability Studies Reader. 

Second Edition, Routledge, Leonard J. Davis (red.), New York, London 2006, s. 143. 
E. Goffman, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, 1963, tłum: A. Dzierżyńska,  
J. Tokarska-Bakir, Gdańsk 2007, s. 82; A. Siemaszko, Granice tolerancji: o  teoriach 
zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1993, s. 272; J. Sowa, Kulturowe założenia pojęcia 
normalności w psychiatrii, Warszawa 1984.

2  I. Borzym, Uczniowie zdolni. Psychologiczne i społeczne determinanty osiągnięć szkolnych, 
Warszawa 1979, s. 5.
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Sposób traktowania ucznia uzdolnionego przez grupę może po prostu 
obejmować lekceważenie, ale również zachowania agresywne i nienawistne3. 
„Inny” w języku wrogości nie jest po prostu kimś, kto się od nas różni. W wy-
niku działań, a także w obszarze werbalnym, staje się on „obcym”, a więc kimś, 
kogo inność czyni go gorszym od nas4.

W procesie piętnowania nie chodzi o samą cechę czy działanie, ale o re-
akcję na nią. Jesteśmy przekonani, że dane cechy łączą się z innymi, a te skła-
dają się na określoną tożsamość społeczną. Pozostaje to kwestią stereotypów, 
uproszczeń, racjonalizacji oraz ideologii wyjaśniających taki, a nie inny status 
społeczny danych osób5. Jeżeli uwierzymy, że posiadanie jednej niepożądanej 
społecznie cechy czyni daną osobę diametralnie różną od nas, łatwiejsze staje 
się przypisywanie jej całego zespołu negatywnych cech utartych społecznych 
przekonań czy stereotypów. 

W literaturze przedmiotu można doszukać się różnych rodzajów przy-
czyn wrogości różnych grup społecznych6. Przyczynami wrogości, współ-
występującymi w interakcjach społecznych są również zachowania, które są 
traktowane jako destruktywny sposób radzenia sobie młodzieży z poczuciem 
alienacji7 i  anonimowość uczestników życia społecznego spotęgowane 
,,osamotnieniem cywilizacyjnym” a może ,,sieroctwem cywilizacyjnym”8. 
Okazuje się, że również płciowość jednostki warunkuje jej rodzaj zacho-
wania. Mężczyźni częściej niż kobiety, podczas rozwiązywania różnych 
trudnych sytuacji, preferują zachowania siłowe oraz naruszają ład społecz-
ny9. Wszystkie determinanty wrogości, agresywności ludzi sprowadzają 
się do środowiska rodzinnego. Ze względu na współczesną transformację 
cywilizacyjną w rodzinach rozbitych, podwyższonego ryzyka, zdezintegro-
3  X. Bukowska, B. Markowska, To oni są wszystkiemu winni... Język wrogości w polskim 

dyskursie publicznym, Warszawa 2013, s. 91.
4  Por.: M. Karwat, O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa 2006.
5  E. Czykwin, Stygmat społeczny, Warszawa 2007, s. 81–115; E. Goffman, op. cit.,  

s. 35; T.F. Heatherton i in., Społeczna psychologia piętna, red. pol. K. Skarżyńska, tłum.,  
J. Radzicki, M. Szuster, T. Szustowa, Warszawa 2008, s. 56.

6  D. Hobbs, D. Robins, The boy donegood: football violence, changes and continuities, „The 
Sociological Review” 1991, nr 39(3), s. 551–579; V. Duke, L. Crolley, Football spectator 
behaviour in Argentina: a  case of separatee volution, „The Sociological Review”1996,  
nr 44, s. 272–293.

7  P. Piotrowski, Coping with Football-Related Hooliganism: Healing Symptoms versus Causes 
Prevention, „Journal of Applied Social Psychology” 2006, 36, 3, s. 629–643.

8  Ph. G. Zimbardo, F. L. Ruch, Psychologia i życie. Przeł. J. Radzicki. Warszawa 1994,  
s. 602; J. Zieliński, Pryzmaty współczesnego wychowania, Warszaw 2014, s. 112–119.

9  F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Przeł.  
B. Pietrzyk, Kraków 2004, s. 154–160.

Janusz Zieliński
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wanych, zdezorganizowanych czy dysfunkcjonalnych odbywa się kształto-
wanie u młodego człowieka osobowości częściej podatnej na zachowania 
aspołeczne czy antyspołeczne niż prospołeczne10.

Znawca ludzkich ustosunkowań interpersonalnych J. Stanik11 stwierdził, 
że każdy człowiek charakteryzuje się specyficznym sposobem społecznego funk-
cjonowania w zależności od przynależności grupowej. Istotnym w niniejszej 
rozprawie stało się zbadanie zróżnicowania „stylów” wrogich, ujawniających 
się poprzez nieufność, podejrzliwość oraz jawną agresję w grupach młodzieży 
o ponadprzeciętnych i optymalnych uzdolnieniach poznawczych w kontekście 
ich zachowań wolnoczasowych.

Cel badań 

Celem niniejszych badań, powtórzmy, była próba uchwycenia zróżnico-
wania nasilenia wrogości u młodzieży szkolnej z uwzględnieniem ich pozio-
mu uzdolnień poznawczych (młodzież o ponadprzeciętnych i  optymalnych 
uzdolnieniach poznawczych) w kontekście ich zachowań wolnoczasowych. Aby 
dokładnie rozwiązać niniejszy problem badawczy, poszukiwano odpowiedzi na 
następujące pytania: 
•	 Czy skłonności do występowania syndromu wrogości różnicują młodzież 

szkolną o odmiennych uzdolnieniach poznawczych? 
•	 Czy w dwóch grupach badawczych (respondentów z ponadprzeciętnymi 

i  optymalnymi uzdolnieniami poznawczymi) występuje zróżnicowanie 
nieufności wobec innych ludzi? 

•	 Czy występuje zróżnicowanie podejrzliwości wobec innych ludzi w posta-
wach osób badanych? 

•	 Jaki jest poziom agresji u badanej młodzieży szkolnej?
•	 Czy zachowania wolnoczasowe różnicują badaną młodzież pod względem 

ujawniania się syndromu wrogości? 
•	 Czy zachowania wolnoczasowe różnicują badaną młodzież pod względem 

poziomu agresji? 

10  J. Pięta, Pedagogika czasu wolnego, Warszawa 2004, s. 130; J. Zieliński, op.cit., s. 112–119.
11  J.M. Stanik, Asocjalność nieletnich przestępców jako przedmiot psychologicznej diagnozy 

klinicznej, Warszawa1980; J.M. Stanik, Możliwości diagnozy różnicowej stanów reaktywnych 
za pomocą testu SUI, „Postępy Psychiatrii i  Neurologii”1997, nr 6; J.M. Stanik, Skala 
Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI), Katowice 1994. 

Syndrom wrogości...
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Materiał, metoda

Badaniem objęto ogółem 120 osiemnastoletnich respondentów z woje-
wództwa podkarpackiego, 60 reprezentantów poszczególnych szkół na Kra-
jowych i  Międzynarodowych Olimpiadach Przedmiotowych, które odbyły 
się w latach 2011–2013 (grupa zasadnicza) oraz 60 uczniów o optymalnych 
uzdolnieniach edukacyjnych (grupa porównawcza). Dobór próby badawczej 
grupy zasadniczej został dokonany z uwzględnieniem wysokich sukcesów edu-
kacyjnych osób badanych, ilości czasu, jaki poświęcają na naukę oraz ,,specyfiki” 
spędzania czasu wolnego.

Poszukując odpowiedzi na postawione pytania badawcze, posłużono się 
skalą ustosunkowania interpersonalnego SUI12. Dzięki niej możliwe było 
zdiagnozowanie stylu społecznego funkcjonowania i zróżnicowania zaburzeń 
osobowości. Narzędzie badawcze składa się z 70 pytań zamkniętych, a uzy-
skane odpowiedzi pozwalają na utworzenie 12 skali kształtujących określony 
profil jednostki w kategoriach: kierowniczo-autorytatywnych, podtrzymująco-
-przesadnie opiekuńczych, współpracująco-przyjacielskich, uległo-zależnych, 
wycofująco-masochistycznych, buntowniczo-podejrzliwych, agresywno-sa-
dystycznych, współzawodnicząco-narcystycznych, samoakceptacji, kłamstwa, 
zaradności i bezradności13.

Do weryfikacji zróżnicowania zachowań niekorzystnych w funkcjonowaniu 
społecznym osób badanych posłużono się Kwestionariuszem Agresji opraco-
wanym przez Instytut Amity w 2005 roku. Jest on modyfikacją opracowanego 
przez A. H. Bussa i M. Perry14 w 1992 roku. Kwestionariusz składa się z 29 
pytań, które zostały ułożone w celu pomiaru skłonności do zachowań agresyw-
nych (słownych i fizycznych), a także wrogości i gniewu. 

Poszukując odpowiedzi na pytanie dotyczące korelacji pomiędzy zachowa-
niami agresywnymi a wolnoczasowymi badanej młodzieży, zastosowano sondaż 
diagnostyczny. Autorski kwestionariusz ankiety zawiera 25 pytań zamkniętych, 
w których respondenci mieli określić częstotliwość (bardzo często, często, rzadko 
i nigdy) ich uczestniczenia w określonych sytuacjach wolnoczasowych.

12  J.M. Stanik, Możliwości diagnozy różnicowej stanów reaktywnych za pomocą testu SUI, „Postępy 
Psychiatrii i Neurologii”1997, nr 6.

13  J. Zieliński, Analiza funkcjonowania interpersonalnego miłośników sportów ekstremalnych, 
[w:] Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej, Rzeszów 2007, s. 40.

14  A.H. Buss, M. Perry, The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social 
Psychology 1992, s. 452–459. 

Janusz Zieliński
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Wyniki badań 

Arbitralnie można stwierdzić, iż występuje korelacja pomiędzy odmienno-
ścią uzdolnień poznawczych wybranych grup młodzieżowych a ujawnianiem 
się u nich skłonności syndromu wrogości. Rzetelne wyjaśnienie powyższego 
problemu skłania do dokonania porównania dwóch grup badawczych: zasadni-
czej – respondentów charakteryzujących się ponadprzeciętnymi uzdolnieniami 
poznawczymi i porównawczej – respondentów charakteryzującymi się opty-
malnymi postawami edukacyjnymi. Aby tę hipotezę zweryfikować, posłużono 
się testem SUI autorstwa J. M. Stanika (1997), a dzięki uzyskanym wynikom 
badań możliwa była ocena zróżnicowania syndromu wrogości tych dwóch 
grup badawczych.
Tabela 1. Zestawienie średnich w poszczególnych skalach w grupach osób z ponadprzeciętnymi uzdolnieniami 
poznawczymi (PUP) i z optymalnymi uzdolnieniami poznawczymi (OUP)

Grupa
Skala (zestawienie średnich)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PUP 6,3 4,9 4,5 9,6 2,0 4,5 6,4 8,3 6,9 3,5 8,3 1,8
OUP 5,3 6,5 6,8 8,3 3,2 1,2 2,1 4,2 4,2 3,0 6,8 1,8
p 0,005

Z wyników zawartych w tabeli 1 wynika, że w poszczególnych skalach 
występują różnice pomiędzy grupami osób z ponadprzeciętnymi uzdolnieniami 
poznawczymi (PUP) i z optymalnymi uzdolnieniami poznawczymi (OUP).

Znaczne rozbieżności w  wypowiedziach uczniów o  ponadprzeciętnym 
potencjale poznawczym i  przeciętnym potencjale poznawczym mogą być 
wstępną weryfikacją założonych arbitralnie hipotez, potwierdzonymi różnicami 
istotnymi statystycznie.

Posługując się zaproponowaną przez autora narzędzia badawczego procedu-
rą, każdej z grup przeliczono odchylenie standardowe dla poszczególnych skal. 
W celu ujawnienia różnic występujących między badanymi grupami posłużono 
się ośmiostopniową skalą przeliczeniową dla każdego rozkładu SUI, w której 
J. M. Stanik (1997) przyjął, że odległość między jednym a drugim oktylem 
obejmuje 12,5% populacji. Każdemu oktylowi została przyporządkowana ocena 
słowna.  

Profile dla osób z ponadprzeciętnym i  z optymalnym potencjałem po-
znawczym sporządzono przy wykorzystaniu miary tendencji centralnej dla 

Syndrom wrogości...
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poszczególnych skal mediany15. Korzystając z tabeli przeliczeniowej16, uzyska-
no wartości poszczególnych profili SUI z uwzględnieniem podziału na grupy 
zasadniczą i porównawczą.
Tabela 2. Wyniki przeliczone w poszczególnych skalach w grupach osób z ponadprzeciętnymi uzdolnieniami poznawczymi 
(PUP) i z optymalnymi uzdolnieniami poznawczymi (OUP)

Grupa
Skala (wyniki przeliczone)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PUP 6 2 1 7 1 6 8 7 7 6 7 1
OUP 6 4 2 5 4 1 2 5 2 4 4 4

Wykres 1. Profile SUI dla osób z ponadprzeciętnymi uzdolnieniami poznawczymi   (PUP) i z optymalnymi uzdolnieniami 
poznawczymi (OUP) w skalach 5, 6, 7 i 8

Korzystając z  tabeli przeliczeniowej, uzyskano wartości poszczególnych 
profili SUI z uwzględnieniem podziału na grupy zasadniczą i porównawczą. 

15  Obliczenie median dla poszczególnych skal pozwoliło na utworzenie graficznego 
odzwierciedlenia wyników badań. Aby rzetelnie przeanalizować powstałe profile i porównać 
istotność ich podobieństw oraz ustalić wartości wskaźników podobieństw „rps” dla 
poszczególnych grup badawczych, zastosowano test Du Masa (Brzeziński 1999), co pozwoliło 
na ustalenie pomiędzy grupami badawczymi podobieństw na poziomie: bardzo wysokim, 
wysokim, umiarkowanym oraz niskim.

16  Tabela przeliczeniowa – autor skali (J.M. Stanik 1994), obliczając rozsiew wyników za 
pomocą oktyli (1/2 kwartyla), uzyskał ośmiostopniową skalę przeliczeniową dla każdego 
rozkładu w SUI i przyjął, że odległość między oktylami obejmuje 12,5% populacji. Każdemu 
oktylowi przypisał ocenę słowną: 1 i 2 oktyl – skrajnie niski, 3 oktyl – niski, 4 oktyl – poniżej 
średniej, 5 oktyl – średni, 6 oktyl – powyżej średniej, 7 oktyl – wysoki, 8 oktyl – skrajnie 
wysoki. Przeprowadzając badanie w dwóch grupach 100-osobowych, zróżnicowanych pod 
względem płci, badacz uzyskał materiał, który pozwolił mu na utworzenie dla każdego oktyla 
przedziałów liczbowych dla wyników surowych w poszczególnych skalach SUI.

Janusz Zieliński
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Porównując respondentów, zauważa się znaczne zróżnicowanie danych, przy-
pisanych do syndromu wrogości, w skalach 5, 6, 7 i 8 (wykres 1).

Skala 5 opisuje styl społecznego funkcjonowania zwany wycofująco-ma-
sochistycznym. Młodzież z optymalnymi uzdolnieniami poznawczymi charak-
teryzuje się standardowym nastawieniem do świata zewnętrznego. Ich wynik 
kształtuje się na poziomie czwartego oktyla. U badanych z ponadprzeciętnymi 
uzdolnieniami poznawczymi wynik jest równy zaledwie jednemu oktylowi, co 
może świadczyć o ekspansywnym nastawieniu tej grupy młodzieży do świata 
zewnętrznego, częstszym niż u osób o optymalnych umiejętnościach poznaw-
czych dążeniem do kontaktów interpersonalnych. 

Ujawniony u młodzieży utalentowanej poznawczo poziom szósty w skali 
6 (styl buntowniczo-podejrzliwy) charakteryzuje ludzi chłodnych uczuciowo 
wobec innych, podejrzliwych oraz niezgadzających się z zewnętrznym porząd-
kiem społecznym. Ludzi, którzy na ogół demonstracyjnie nie przestrzegają 
nakazów kierowanych przez inne osoby. Wyższy wynik w skali 6 u osób ze 
skłonnościami do hipertrofii edukacyjnej niż w drugiej grupie respondentów 
(poziom jednego oktyla) wskazuje na trwałą tendencję do uruchamiania wobec 
innych zachowań defensywnych, nieufnych, podejrzliwych oraz w niektórych 
przypadkach pojawienia się syndromu wrogości.

Istotnym dla niniejszej eksploracji stało się określenie zróżnicowania 
poziomu agresywno-sadystycznego dla obydwu grup badawczych (skala 7). 
Niepokojący jest fakt, iż  u respondentów o ponadprzeciętnych umiejętnościach 
poznawczych poziom ten sięga ósmego oktyla. Taki pułap słupka charakteryzuje 
osoby z nadmiernym krytycyzmem, wrogością do siebie, a przede wszystkim 
traktowaniem siebie jako jednostki lepszej pod pewnymi względami od innych.

Skala 8 to opisany styl współzawodnicząco-narcystyczny. W niej prym 
wiodą utalentowani badani (7 oktyl), zaś osoby z optymalnymi uzdolnieniami 
poznawczymi osiągają 2 oktyl. Podwyższony wynik w grupie zasadniczej wska-
zuje na tendencje tych respondentów do zachowań wyrażających się wzniosłością 
i przesadną manifestacją swojej niezależności. 

Zastosowanie Kwestionariusza Agresji pozwoliło zweryfikować zróżnicowa-
nie wśród badanych osób wrogości i agresji. Okazuje się, że wartości określające 
poziomy wrogości  u respondentów nie przekraczają ustalonych średnich dla 
grup reprezentatywnych (tabela 3).

Syndrom wrogości...
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Tabela 3. Wrogość u osób z ponadprzeciętnymi uzdolnieniami poznawczymi (PUP), z optymalnymi uzdolnieniami 
poznawczymi (OUP) i w grupie reprezentatywnej (GR)  z uwzględnieniem płci respondentów

OSOBY BADANE n min - max x SD V
Chłopcy PUP 30 8 - 34 21,67 6,31 29,12%
Chłopcy OUP 30 11 - 35 20,07 6,45 32,16%
Chłopcy GR - 8 - 40 23,60 - -
Dziewczęta PUP 30 8 - 34 21,47 7,19 25,00%
Dziewczęta OUP 30 8 - 28 18,53 6,03 32,56%
Dziewczęta GR - 8 - 40 21,80 - -

Uwzględniając uzyskane wyniki badań (tabela 3), należy stwierdzić, iż 
najwyższy poziom wrogości (21,67) odnotowano w grupie chłopców o po-
nadprzeciętnych uzdolnieniach poznawczych. Dziewczęta z tej samej grupy 
badawczej (PUP) charakteryzują się wyższym (21,47) od dziewcząt OUP 
(18,53)wskaźnikiem wrogości. 
Tabela 4. Agresja ogólna u osób z ponadprzeciętnymi uzdolnieniami poznawczymi (PUP), z optymalnymi uzdolnieniami 
poznawczymi (OUP) i grupę reprezentatywną (GR)  z uwzględnieniem płci respondentów

OSOBY BADANE n min - max x SD V
Chłopcy PUP 30 38 - 108 79,93 18,11 22,65%
Chłopcy OUP 30 47 - 107 72,27 17,26 23,88%
Chłopcy GR - 29 - 145 81,40 - -
Dziewczyny PUP 30 37 - 112 74,20 18,55 25,00%
Dziewczyny OUP 30 36 - 87 68,33 16,38 23,97%
Dziewczyny GR - 29 - 145 74,30 - -

 
Analiza wyników badań zawartych w  tabeli 4 ujawniła u  osób 

o  ponadprzeciętnych uzdolnieniach poznawczych wyższy (chłopcy 79,93 
i dziewczęta 74,20) od respondentów o optymalnych uzdolnieniach poznaw-
czych (chłopcy 72,27 i dziewczęta 68,33) poziom agresji ogólnej. We wszystkich 
przypadkach badawczych poziom reakcji ankietowanych jest niższy od średniego 
poziomu, który zgodnie z procedurą diagnostyczną stał się reprezentatywny. 

Poszukując korelacji pomiędzy zachowaniami agresywnymi a sposobami 
spędzania czasu wolnego, wśród respondentów zostało ujawnione zróżnicowa-
nie zachowań wolnoczasowych w kontekście rodzaju uzdolnień poznawczych 
(tabela 5). Młodzież  o ponadprzeciętnych uzdolnieniach poznawczych częściej 
niż ta z optymalnymi uzdolnieniami spędza czas wolny, dokształcając się (PUP: 

Janusz Zieliński
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18,4% i 41,2%, a OUP: 6,1% i 11,5%) lub czytając książki (PUP: 25,3% 
i 48,4%, zaś OUP: 8,2% i 22,1%). Również spektakle teatralne i koncerty 
w filharmonii są częściej preferowane przez młodzież uzdolnioną (PUP: 17,5%  
i 32,6%, a OUP: 0,6% i 6,5%). Okazało się, że ankietowani o optymalnych 
uzdolnieniach poznawczych częściej niż pozostali badani uczestniczą w spotka-
niach towarzyskich (OUP: 11,4% i 41,6%, zaś PUP: 7,3% i 25,2%), przebywa 
w centrach handlowych (OUP: 3,9%  i 16%, zaś PUP: 0% i 0%), uprawia 
sport (OUP: 19,6% i 34,5%, zaś PUP: 2,9% i 18,7%) oraz kibicuje podczas 
spektakli sportowych (OUP: 16,8% i 22,5%, zaś PUP: 0,3% i 1,2%). 
Tabela 5. Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież o ponadprzeciętnych (PUP)  i optymalnych (OUP) 
uzdolnieniach poznawczych

Sposób spędzania wolne-
go czasu

Bardzo 
często

Często Rzadko Nigdy

PUP OUP PUP OUP PUP OUP PUP OUP
% % % %

Spotkania z kolegami, 
koleżankami w domu 7,3 11,4 25,2 41,6 61,8 44,1 5,7 2,9

Uprawianie sportu 2,9 19,6 18,7 34,5 46,3 38,4 32,1 7,5
Udział w kursach języ-
kowych, dodatkowych 
lekcjach z przedmiotu

18,4 6,1 41,2 11,5 21,6 21,2 18,8 61,2

Dodatkowe zajęcia po-
zaszkolne 11,3 10,7 22,1 13,6 38,4 29,5 28,2 46,2

Przy komputerze 32.5 27,8 52,1 43,2 11,7 24,9 3,7 4,1
Czytanie książek 25,3 8,2 48,4 22,1 26,3 49,7 0 20
Siedzenie z kolegami 
przed blokiem 0,6 8,9 1,2 14,4 1,4 23 96,8 53,7

Zajęcia pozalekcyjne 8,3 1,9 17,6 11,1 35,5 18,3 38,6 68,7
Spędzanie czasu w cen-
trach handlowych 0 3,9 0 16 67,6 43,4 33,4 36,7

Teatr, filharmonia 17,5 0,6 32,6 6,5 43,8 25,4 6,1 67,5
Chodzenie na koncerty 3,2 2,4 14,7 15,8 46,2 41,6 35,9 40,2
Kibicowanie w imprezach 
sportowych 0,3 16,8 1,2 22,5 72,7 32,9 25,8 27,8

Kino 3,2 4,8 32,3 27,3 49,7 57,3 14,8 10,6
Oglądanie telewizji 11,3 14,1 39,7 44,2 48,6 40,8 0,4 0,9
Nudzenie się 1,2 5,3 6,4 12,4 68,3 53,5 24,1 28,8

Syndrom wrogości...
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Czynności wolnoczasowe, które posiadają zbliżone preferencje w dwóch 
grupach badawczych to: przesiadywanie przed komputerami, telewizorami  
i chodzenie do kina. Młodzież o optymalnych poznawczych (5,3% i 12,4%) 
częściej niż ta o ponadprzeciętnych uzdolnieniach poznawczych (1,2% i 6,4%) 
deklaruje brak pomysłu na spędzanie czasu wolnego i nudzi się.

Wnioski

Istotne dla niniejszych badań było odnalezienie korelacji pomiędzy po-
ziomem uzdolnień poznawczych młodzieży a tendencjami do występowania 
u respondentów syndromu wrogości. Zastosowanie testu Du Masa pozwoliło 
zweryfikować hipotezę zakładającą odmienność reakcji grup badawczych 
(młodzieży z ponadprzeciętnymi  i optymalnymi uzdolnieniami poznawczymi) 
w identycznych sytuacjach ekspozycji społecznej, co potwierdza podobieństwo 
utworzonych profili (rps = 0,0). 

1. Podwyższone wskaźniki w skalach 5, 6 i 7 często też 8, charakteryzują profil 
syndromu wrogości (wykres 1). Okazuje się, że w przypadku respondentów  
z ponadprzeciętnymi uzdolnieniami poznawczymi ich postawy wycofu-
jąco-masochistyczne zdecydowanie odbiegają od zachowań typowych 
dla osób wrogo nastawionych do społeczeństwa. Wyniki w pozostałych 
trzech skalach (6, 7 i 8) u tych badanych świadczyć mogą o częstszym niż 
u młodzieży z optymalnymi uzdolnieniami poznawczymi występowaniu 
postawy nieufności, podejrzliwości oraz jawnej agresji. Zbiór zachowań 
charakterystycznych dla niniejszego syndromu jest zróżnicowany w po-
szczególnych grupach badawczych. W zależności od nasilenia ujawnia się on 
u młodzieży w formie specyficznych zachowań w ich ekspozycji społecznej. 
Ci bardziej zdolni mogą być skłonni do zachowań wykraczających poza 
kanon społeczny, często naruszających zasady powszechnie obowiązujących 
w relacjach interpersonalnych. 

2. Nawiązując do wysokiego poziomu buntu i  podejrzliwości (skala 6) 
młodzieży o  ponadprzeciętnych uzdolnieniach poznawczych, należy 
stwierdzić (zgodnie z procedurą interpretacyjną J.M. Stanika17), że grupa 
ta może preferować zachowania agresywne lub sadystyczne wobec innych. 
Świadczyć może o tym skrajnie wysoka wartość (8 oktyl) na skali. Z badań 
wynika, że „omnibusi” to zazwyczaj osoby mogące przejawiać nadmierny 

17  J.M. Stanik, Możliwości diagnozy różnicowej stanów reaktywnych za pomocą testu SUI, ,,Postępy 
Psychiatrii i Neurologii”1997, s. 6.
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krytycyzm, wrogość do siebie, a przede wszystkim traktować siebie jako 
jednostki lepsze pod pewnymi względami od innych. Taka postawa respon-
dentów pozwala im mobilizować siły i pokonywać własne słabości, strach 
czy lęk. Niestety, wydaje się, że  w przypadku młodzieży uzdolnionej owa 
„energia” może być skierowana na drugiego człowieka w celu poniżenia, 
uszkodzenia, wyeliminowania. Poziom skrajnie niski (2 oktyl) funkcjo-
nowania „przeciętniaków” skłania do stwierdzenia, iż preferowane przez 
nich zachowania pozbawione nieuzasadnionej agresji czy sadyzmu mogą 
być charakterystyczne dla tej grupy badawczej (wykres 1).

3. Styl funkcjonowania interpersonalnego buntowniczo-podejrzliwy (skala 
6) o  skrajnie wyższych wartościach przyjętych za normę (6 oktyl) jest 
reprezentowany przez grupę respondentów uzdolnionych. Ten poziom 
buntu  i podejrzliwości u młodzieży o ponadprzeciętnych uzdolnieniach 
poznawczych może być manifestowany zachowaniami wrogimi, a nawet 
antyspołecznych. Zgodnie z interpretacją J.M. Stanika18, niektóre spośród 
tych osób mogą być chłodne uczuciowo wobec innych, podejrzliwe oraz 
niezgadzające się  z zewnętrznym porządkiem społecznym i demonstra-
cyjnie nieprzestrzegające wszelkich nakazów. Zdecydowanie poniżej nor-
my na poziomie skrajnie niskim (1 oktyl) znalazła się grupa optymalnie 
uzdolnionej młodzieży (wykres 1). 

4. Kontakty społeczne o  charakterze współzawodnicząco-narcystycznym 
(skala 8) mieściły się w normie tylko wśród badanych o przeciętnych zdol-
nościach poznawczych, a wartość plasowała się na poziomie średnim (5 
oktyl). Analizowany styl kontaktów społecznych może stawiać ponownie  
w niekorzystnym świetle respondentów o ponadprzeciętnych uzdolnieniach 
poznawczych. Profil grupy przyjął wartość skrajnie wysoką (7 oktyl), co 
proceduralnie wskazuje na tendencje do zachowań wyniosłych z przesadną 
manifestacją swojej niezależności (wykres 1).

5. Okazuje się, że respondenci, u których zaobserwowano możliwość poja-
wiania się skłonności do ujawniania się syndromu wrogości (PUP) często 
preferują czynności wolnoczasowe o charakterze indywidualnym, a rzadziej 
grupowym (tabela 5). Prawdopodobnie mała częstotliwość występowania 
treningu interpersonalnego (spotkań grupowych, nawiązywania nowych 
relacji, spotkań towarzyskich) może predysponować ich do ujawniania 
nieufności, podejrzliwości oraz niechęci do innych ludzi. Poprzez taki styl 
korzystania z wolnego czasu młodzież o ponadprzeciętnych uzdolnieniach 

18  J.M. Stanik, op.cit.

Syndrom wrogości...
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poznawczych może nie mieć możliwości nawiązywania prawidłowych 
interakcji społecznych, a  wybrana samotność staje się niebezpiecznym 
azylem osoby uzdolnionej.

6. Zachowania agresywne, jak się okazało z  przeprowadzonych badań, 
częściej ujawniają się u osób badanych ograniczających swoje integracje 
społeczne do konwersacji poprzez portale społecznościowe, uczestniczą-
cych w sytuacjach wolnoczasowych częściej o charakterze indywidualnym 
niż grupowym (PUP) (tabela 5). Czytanie książek, udział w spektaklach 
teatralnych i koncertach  w filharmonii, mimo publicznego charakteru 
uczestnictwa, może utrudniać budowanie optymalnych relacji społecz-
nych ze względu na tzw. „osamotnienie wolnoczasowe”. Podejmowanie 
przez tych ludzi (PUP) zajęć, które nie są nastawione na współdziałanie, 
rywalizowanie czy współpracowanie może narażać ich na ujawnianie się 
zachowań agresywnych. Rzadszy udział młodzieży  o ponadprzeciętnych 
uzdolnieniach poznawczych w aktywności ruchowej  a częściej sedente-
ryjny tryb życia również może uniemożliwiać wystarczające odreagowanie 
nagromadzonego bagażu napięć emocjonalnych. Częste poruszanie się 
tej grupy młodzieży w ,,sferze wątpliwości naukowych” dostarczać może 
frustracji niewystarczającego niespełnienia, co prawdopodobnie stanowi 
dla nich dużą motywację. Ucieczka w autonomiczno-hermetyczny świat 
książki może stawać się często bezpiecznym azylem, jak również metodą 
pogłębiającą zachowania niepreferowane społecznie. 

Postulaty do pracy zawodowej 

Uczniowie o  ponadprzeciętnych uzdolnieniach poznawczych na ogół 
podejmują działania, które prawdopodobnie mają na celu podwyższenie 
prestiżu społecznego samej jednostki w danym środowisku, nie tylko szkol-
nym. Można wyszczególnić swoiste szkolne fazy ujawniania się syndromu 
wrogości u  młodzieży o  ponadprzeciętnych uzdolnieniach poznawczych. 
Fazy te mogą się indywidualnie ujawniać w  ciągu długotrwałego procesu 
edukacyjnego na różnych etapach edukacyjnych, i z  różnym nasileniem. 
Może ulec rozszerzeniu na inne środowiska wychowawcze. Arbitralnie można 
je przedstawić następująco: 
•	 I faza „niejawnej indywidualności negatywnej”: uczeń charakteryzuje się 

skłonnościami do budowania w oczach nauczyciela obrazu własnej osoby 
jako użytecznej, przydatnej i pomocnej podczas rozstrzygania różnorakich 
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wątpliwości szkolnych. Działanie to konwerguje z niejawną niechęcią do 
współdziałania osoby uzdolnionej z pozostałymi uczniami. Powodem ta-
kiej postawy jest uznawanie swoich rówieśników za mało kompetentnych 
i nieuprawnionych do wydawania sądów na dany temat. Uczeń, poproszony 
o wyjaśnienie określonych rozwiązań edukacyjnych, przedstawia własne 
tezy w sposób zrozumiały jedynie dla nauczyciela.

•	 II faza „jawnej indywidualności negatywnej”: ujawnia u ucznia o skłonno-
ściach do hipertrofii edukacyjnej zachowania kontrastujące w stosunku do 
pozostałych uczniów; w jego świadomości mają one na celu umocnienie 
pozycji wyeksponowanej społecznie w klasie szkolnej. Szczególna glory-
fikacja przez nauczyciela szczególnych uzdolnień u ucznia i w niektórych 
przypadkach „odwoływanie się” do jego wysokiej wiedzy, wzmacnia 
wyniosło-ekspercką pozycję osoby o  ponadprzeciętnych uzdolnieniach 
poznawczych z równoczesnym pogłębianiu odróżnienia się społecznego. 
Uczeń zaczyna unikać kontaktów społecznych z pozostałymi uczestnikami 
procesu edukacyjnego.

•	 III faza „niejawnej wrogości”. Uczeń zdolny przez uszczypliwe, czasami zło-
śliwe uwagi, wskazuje na niekompetentne działania pozostałych uczniów. 
Uruchamia również w  swojej świadomości mechanizm dyskredytacji 
samego nauczyciela, czasami zadając edukującemu pytania, które mają 
na celu jedynie autocelebrację swoich kompetencji szkolnych. W tej fazie 
ujawnia się niechęć klasy szkolnej do ucznia zdolnego;

•	 IV faza „jawnej wrogości”. U ucznia uzdolnionego ujawnia się krytycyzm 
wobec sądów, opinii, zachowań czy postaw osób ze społeczności szkolnej, 
manifestowany wyśmiewaniem, obrażaniem, a w konsekwencji wikłaniem 
się  w konflikty interpersonalne. Ujawnia się u niego krytykowanie kom-
petencji zawodowych samego nauczyciela, często poza środowiskiem szkol-
nym. Umacnia się izolacja społeczna dziecka zdolnego, zostaje naruszone 
poczucie przynależności środowiskowej i  bezpieczeństwa społecznego, 
uczeń poszukuje osoby lub grupy osób o podobnych zainteresowaniach.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu dydaktyczno-wychowawczym oraz 

literaturze przedmiotu, można stwierdzić, iż w szkolnym funkcjonowaniu ucznia 
zdolnego występuje swoisty dualizm. Można u niego zaobserwować skłonności 
do dominacji lub submisji w ekspozycji społecznej. Najczęściej to postawa do-
minująca wyzwala w stosunku do tej młodzieży wrogość oraz kształtuje jej obraz 
osób jako osób niecierpliwych, labilnych emocjonalnie, ruchliwych, wikłających 
się w konflikty, przekornych, manipulujących czy agresywnych. Kierując się 

Syndrom wrogości...
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powyższą analizą, należy uwzględniać w pracy z uczniem  o ponadprzeciętnych 
uzdolnieniach poznawczych wyważony system oddziaływania wychowawczego. 
Istotne jest rozważne wzmacnianie szczególnych uzdolnień ucznia poprzez 
indywidualne podejście nauczyciela. W swojej strukturze wpływu uwzględniać 
powinno współdziałanie z pozostałymi uczestnikami procesu edukacyjnego na 
równych, uwzględniających możliwości każdego ucznia, zasadach. W pracy 
nie powinno się znacząco przesuwać ciężaru oddziaływań dydaktyczno-wy-
chowawczych w obszar tylko jednego z podmiotów edukacyjnych. Adresatem 
odziaływań kształcących są wszyscy uczniowie, bez względu na poziom ich 
uzdolnień. Umiejętne balansowanie zainteresowaniem wybranego podmiotu 
wychowawczego w danej chwili pozwala na stworzenie sytuacji edukacyjnej, 
która może doprowadzić do sukcesów edukacyjnych wszystkich uczestników 
procesu dydaktyczno-wychowawczego. Kompetentna równowaga aktywności 
edukacyjnej nauczyciela, wykorzystywanie jego wiedzy, umiejętność dobieranie 
metod odziaływania oraz skuteczne współdziałanie z uczniem są gwarantem 
niezaostrzania omawianego w niniejszej pracy syndromu wrogości. Koniecz-
nością staje się właściwa i  bezstronna postawa nauczyciela wobec dziecka 
zdolnego, tolerancja dla jego nietypowości zachowania przy równoczesnym 
rozumnym docenianiu jego samodzielności myślenia i działania. Skuteczny-
mi metodami w pracy dydaktyczno-wychowawczej z takim uczniem stają się 
cierpliwość i życzliwość, poparte rzeczową, merytoryczną dyskusją, kończącą 
ocenę postępów ucznia.

dr Janusz Zieliński jest kierownikiem Zakładu Pedagogiki na 
Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz 
członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Sztuk i Sportów 
Walki IMACSSS, Polskie Towarzystwo Nauk Społecznych  o Sporcie 
i International Martial Arts and Combat Sports Scientific Society.

Janusz Zieliński
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Wierzę w nauczyciela – przyjaciela 
dzieci
Rozmowa z Bożeną Będzińską-Wosik, Dyrektorem SP nr 81  
im. Bohaterskich Dzieci Łodzi

Szanowna Pani, jak to jest być dyrek-
torem?

Dyrektorem Szkoły Podstawowej 
nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi 
jestem piętnasty rok. Wcześniej praco-
wałam w tej samej szkole jako nauczy-
ciel. W ciągu ostatnich piętnastu lat 
starałam się „być zmianą”, co znaczy, 
że usiłowałam i nadal usiłuję nadążać 
za zmianami cywilizacyjnymi. Nie lu-
bię o sobie mówić i myśleć: „dyrektor 
szkoły”. Staram się być raczej liderem, 
przewodnikiem, kimś, kto zapropo-
nuje kierunek, wytyczy trasę, zabierze 
w fascynującą podróż do przyszłości, 
ale też wesprze na starcie. Staram się 

nikomu niczego nie narzucać, lecz 
zarażać pasją, dawać dobry przykład. 
A że proponuję podróż w nieznane…, 
cóż, są i tacy, którzy nie wsiadają do 
mojego pociągu.

Czym Pani placówka różni się od innych 
szkół publicznych?

Przy wejściu do szkoły widnieje 
napis – „Moja szkoła, Twoja szkoła, 
Nasza szkoła”. Hasło odzwierciedla 
to, co dla nas niezwykle ważne. Sta-
ramy się budować relacje, wsłuchując 
się w  potrzeby wszystkich członków 
społeczności szkolnej. Zarówno na-
uczyciele, uczniowie, jak i  rodzice 
tworzą szkołę, w  której uczeń jest 
najważniejszy. Wszyscy dorośli mają 
za zadanie współpracować ze sobą tak, 
aby stworzyć dzieciom warunki pełne-
go rozwoju. Wspólnie funkcjonujemy 
bez dzwonków, ławek ustawionych 
jedna za drugą, bez jedynek. Nie na-
kładamy kar, nie używamy czerwone-
go długopisu, często pytamy uczniów 
o zdanie. Nie porównujemy się z in-
nymi szkołami – realizujemy własną 
wizję szkoły przyjaznej uczniowi.
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Czy uczeń może być w szkole „u siebie”? Co 
na to instytucja?

Należy się zastanowić dla kogo 
jest szkoła? Wydaje się, że powinna 
być dla dzieci, ale czy tak jest? Na ile 
pozwalamy dzieciom dojść do głosu? 
Czy każde dziecko, które zgłosi chęć 
wypowiedzenia się, może to uczynić? 
Czy pytamy dzieci, jak lubią się uczyć? 
Czy ich imprezy i uroczystości są takie, 
jakimi dzieci je widzą? Czy samorządy 
uczniowskie na pewno są samorządne? 
Takie i  podobne pytania nurtowały 
mnie długie lata. Dziś urzeczywistniam 
wizję szkoły, w której uczeń jest u sie-
bie. Nasze dzieci w swojej szkole mają 
głos. I ten głos uczniowski jest ważny 
zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców. 
Wsłuchujemy się w potrzeby uczniów 
i staramy się  ich wspierać w realizacji 
planów i  zamierzeń. Uczestniczymy 
w  ogólnopolskim programie CEO 
„Szkoła demokracji” jako jedyna 
podstawówka. Trzeba przyznać, iż 
nasz  samorząd uczniowski – zespół 
przedstawicieli klas II-VI – radzi sobie 
świetnie. Jestem z nich bardzo dumna. 
Zresztą moi uczniowie są samodzielni, 
sami prowadzą imprezy i uroczystości 
szkolne, których kształt wcześniej usta-
lają. Nasze sześciolatki samodzielnie 
poprowadziły uroczystość ślubowania! 
Uczniowie uczestniczą w podejmowa-
niu decyzji dotyczących ich bezpośred-
nio. Sami tworzą regulaminy. Myślę, że 
są u siebie.

Jak zaczęła się Pani przygoda z „Budzący-
mi się szkołami”?

Poszukując nowych inspiracji, 
natknęłam się w Internecie na książkę 
Marzeny Żylińskiej Neurodydaktyka. 
Nauczanie i uczenie się przyjazne mó-
zgowi. Po przeczytaniu tej książki wie-
działam, że zrobię wszystko, aby wizję 
szkoły dającej radość uczenia się reali-
zować w  swojej szkole. Nawiązałam 
kontakt z Marzeną Żylińską, z którą 
zaczęłam współpracę. W  grudniu 
2014 roku obyło się w Konstancinie 
pierwsze spotkanie założycielskie „Bu-
dzącej się szkoły”, w którym miałam 
przyjemność uczestniczyć. Byłam wte-
dy na etapie wdrażania zmian w swojej 
szkole, pojawiały się pierwsze rezultaty 
działań na rzecz zastąpienia kultury 
nauczania kulturą uczenia się.

Co decyduje o istotnej jakościowo zmianie 
w pracy „obudzonej” szkoły?

Nie mogę powiedzieć, że jeste-
śmy „obudzoną szkołą”. Cały czas 
budzimy się do przyszłości. Jak to 
w  życiu bywa, wszystko zależy od 
ludzi, od ich świadomości, potrzeby 
zmian, od tego, czy są gotowi przejść 
z  pozycji mistrza do pozycji ucznia. 
Nie jest to łatwe. Jeśli przez wiele lat 
funkcjonowaliśmy w  modelu szkoły 
transmisyjnej, w systemie nakazowym, 
to wcale nie jest proste przestawić się 
na nowe, zanegować dotychczasowy 
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Wierzę w nauczyciela...

dorobek, zlikwidować stare nawyki. 
Stworzyłam swoje „stadko”, zespół 
pasjonatów, którzy uwierzyli w dobrą 
zmianę i  pracują inaczej, zarażając 
innych. Jesteśmy wciąż na początku 
drogi. Wierzymy, że nasze grono stale 
będzie się powiększać. 

Proszę przybliżyć organizację miejsca, 
którym Pani zarządza. Jakie style pracy 
z uczniem wypracowano w pani szkole?

Udało nam się stworzyć miejsce 
przyjazne uczeniu się. Nasi ucznio-
wie uczą się w przestronnych salach, 
w których nie ma tradycyjnych ławek 
ustawionych w rzędach. Dzieci z klas 
I-III uczą się głównie poprzez zabawę. 
Spędzają wiele czasu na wykładzinie. 
Wszystkie tablice w salach wiszą tak, 
aby dzieci mogły same na nich pisać, 
bądź organizować ekspozycje swoich 
prac. Czarne tablice kredowe wyszły 
z naszych sal na korytarz, gdzie ucznio-
wie zapisują dla swoich kolegów za-
gadki, rebusy, ciekawe zadania. Wszy-
scy uczniowie w naszej szkole pracują 
w parach, które losują raz w tygodniu. 
W  ten sposób uczą się pracować 
z  każdym. Poznają się wzajemnie, 
doskonalą komunikację. Często też 
pracują w grupie. Przecież kiedy będą 
dorośli, czeka ich praca zespołowa. 
Chcemy wyposażyć naszych uczniów 
w  umiejętności, które przydadzą im 
się w dorosłym życiu. Stawiamy  na 
maksymalizację aktywności uczniów. 

Nasze dzieci doświadczają, badają, eks-
perymentują. Stwarzamy im warunki 
do tego, aby same tworzyły wiedzę. 
W  związku z  tym w  ramach tzw. 
„Projektowni” realizujemy projekty 
edukacyjne. Dzieci pracują w grupach 
różnowiekowych, rozwijając swoje za-
interesowania. Uczą się od ekspertów 
zapraszanych z  zewnątrz, od siebie, 
korzystają z różnych źródeł informacji. 
Stawiamy na samodzielność uczniów. 
Nauczyciele mają za zadanie zacie-
kawić, zainspirować, zaproponować 
interesujące zadania. Ciekawość jest 
motorem motywacji, a polską szkolę 
zabija nuda.

Na III Kongresie Polskiej Edukacji pojawili 
się nie tylko dyrektorzy i nauczyciele, ale 
również uczniowie i  rodzice. Niektórych 
to zaskoczyło. Z  Pani wypowiedzi na 
kongresie wynikało, że współpraca z  ro-
dzicami nie stanowi dla Pani problemu 
– jest kluczowym elementem w procesie 
zmiany szkoły. Inni mają z tym nierzadko 
kłopoty…

Jeśli potraktujemy rodziców jak 
partnerów, zaufamy im, zaproponuje-
my dialog i wzajemne poszanowanie 
własnych opinii i poglądów,  nie po-
winniśmy mieć większych problemów. 
Rodzice to cząstka szkoły, to grupa 
ludzi, których warto pozyskać do 
współpracy, bo są kopalnią wiedzy 
o własnym dziecku – naszym uczniu. 
Rodzicom zależy na tym, aby ich 
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dzieci chętnie chodziły do szkoły 
i wspólnie z nauczycielami są w sta-
nie stworzyć dzieciom przestrzeń do 
radosnego uczenia się. Naszą rolą jest 
zaprosić ich do szkoły i potraktować 
poważnie, wsłuchać się w ich potrze-
by, pomysły, przekonać do tego, że 
wspólnymi siłami możemy więcej. 
Moi rodzice – „Brygada RR” (Rada 
Rodziców) jak sami się nazwali, to 
grupa ludzi aktywnych, pomocnych, 
refleksyjnych i otwartych na nowości. 
Wiem, że zawsze mogę na nich liczyć.

A  nauczyciele? Odnaleźli się w  nowych 
okolicznościach zawodowych?

Nie wszyscy. Jedni odeszli na 
urlopy dla poratowania zdrowia, 
inni czekają. Ale wielu rozwija się 
zawodowo, poszukuje, tworzy własne 
materiały edukacyjne. Wspólnie bu-
dujemy nową rzeczywistość szkolną. 
Powoli i  z mozołem. Wierzę w moc 
wysiłku i  wytrwałości, wierzę w  to, 
że kropla drąży skałę i  że na kolej-
nym przystanku do mojego pociągu 
wsiądą ci, którzy tkwią bezczynnie na 
opustoszałym peronie. To wiara w na-
uczyciela – przyjaciela dzieci.

Jak ocenia Pani bilans zysków i strat? To 
był naprawdę dobry pomysł?

Będąc na początku drogi, trudno 
dokonywać bilansu zysków i  strat. 
Cztery lata (od czterech lat wdrażam 
zmiany) to szmat czasu i nie jest to czas 

stracony. Zyskując uśmiech dzieci, ich 
radość uczenia się, nie widzę żadnych 
strat. Zapominam o   chwilach zała-
mania, zwątpienia, nie oglądam się za 
siebie. Realizuję swoje plany z myślą 
o  tym, że warto. Bo każde dziecko 
jest ważne i każde zasługuje na miłość 
i szacunek.

Dziękujemy bardzo

Rozmawiali: Dorota Szumna  
i Mariusz Kalandyk
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Nasi uczniowie piszą

Natalia Jucha

Kapelusz deszczowca
Gdy byłam mała, za starym, drewnianym, pochylonym płotem u sąsiada wi-

działam to, czego dorosły widzieć nie mógł. Wiatry opowiadały baśnie na dobranoc, 
drzewa kołysały do snu, gwiazdy spełniały marzenia, słońce rozgrzewało skórę do 
czerwoności, a w deszczowej kałuży znalazłam tęczowy blask. Widziałam, jak ludzie 
kryli twarz w dłoniach przed słońcem, a nocą urządzali sobie drzemki. Absurd. 

Spali, a wytwory ich umysłów, całkowicie wyrwane ze świata rzeczywistego, 
wbiegały w przestrzeń świata wielkomiejskiego. Drżały ściany wieżowców pod wpły-
wem dzikich instynktów niespełnionego geografa, błyski fleszy aparatów skakały 
z bilbordu na bilbord w poszukiwaniu sensacji, nuty z kieszeni muzyka wirowały 
i goniły wiatr, który dął niczym w róg w starą, zardzewiałą rynnę. 

Tylko jeden element był szczególny. Deszcz. Zwykły, pospolity, ożywczy deszcz. 
Stukał i pukał w okiennice, ale nikt go nie chciał słuchać. W sumie sam wypracował 
sobie taką opinię! Wchodzi przecież z butami tam, gdzie go nie chcą i oczekuje, że 
ludzie będą zatrzymywali się na jego widok. 

Muszę ci, deszczu, przypomnieć, że nasze życie to nie hollywoodzki film, gdzie 
tańczy się z uśmiechem, z rozłożonymi wśród kropel rękami. Dziś panie i pano-
wie, gdy spotkają się z tobą, rozkładają kolorowe jak motyle parasole. Nie chcą 
pić z tobą porannej kawy ani spożywać kolacji. Nie musisz się jednak martwić, że 
nikt już cię nie lubi. 

Dziecięca ciekawość i chęć poznawania świata wygrywa z narzuconym zacho-
waniem. Mała rączka delikatnie wysuwa się spoza rąbka kolorowej osłonki i dzieje 
się coś niewytłumaczalnego. Oto spotyka się z małą kropelką wody, która skacze po 
niej, jak na trampolinie. Na małej dziecięcej buźce pojawia się uśmiech, a w oczach 
przeszklone płomyczki. Wiedz, że nie jesteś sam, masz armię małych brzdąców, 
które łapią twoje krople i chowają w kieszeń odkrywcy. One jedne mają tę beztroską 
myśl, która, nieskrępowana, wolna od szałowych sensacji, „prawdziwych” faktów, 
pozwala obcować ze światem w sposób wnikliwy i świadomy.

Rada dla pędzących za wirem fałszywych wartości: odkryjmy w sobie dziecko 
i załóżmy kapelusz deszczowca. Może wtedy to, co wydaje się szare i powszechne, 
przybierze piękne barwy!

Natalia Jucha jest tegoroczną absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie, autorką tomiku 
„Łańcuch pozornych przypadków”
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Andrzej Szwast

Przestanie Pana S.

Nigdzie nie pójdę, bo jestem uparty:
wolę stać na swej własnej piędzi ziemi,
którą skopię motyką w grządki,
zasadzę kwiatki i podleję seler,
co mi przesłonią wszelkie wzniosłe
cele.

Wolę garb. Nie tak on kruchy
jak kręgosłup prosty. Lecz
wyćwiczony w życiowym rzemiośle.

Jeśli świadectwo, to tylko szczepienia,
przeciw wściekliźnie, co świat chce odmieniać.

Rachunków z działań nie chciałbym udzielać,
ani też pragnę, żeby mi je wystawiano.

Odwaga tyle w mym rejestrze znaczy,
co Stefek Burczymucha, i mysz, i siano.

Na nic też zda się,
według mego zdania,
burza w wody szklance,
gdy jedni drugim łamią
prętem palce.

Ktoś i tak wygra,
mniejsza o to,
gdy robak równo toczy
srebrniki jak i laury...
w błoto.

I ja nie pragnę być gwałcony
przebaczeniem. Wolę więc
straszyć wilka w owczym
runie, co swej natury nie
odmieni.

I owszem, chcę przebierać się
w błazeńskie maski,
aby odwlekać turniej
z twarzą.
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Nasi nauczyciele piszą

A nade wszystko,
i po pierwsze,
strzec się serdecznie
wszelkich wyobrażeń.

I tak np. wielkie słowa
chętnie zamienię na
koślawy patyk, którym
wygrzebię na pustyni
wodę.

Ironią stare kości twe podrapię,
a adwersarzy śmiechem zbodę.

Nigdzie nie pójdę
i nie będę wierny,

bom jest mizerny.

Poecylina

Poecylina to czysty ekstrakt prozaliny.

Produkt odznacza się wąskim zakresem
działania i zastosowania.

Wchłania się szybko,
osiągając w szarych komórkach
po kilku sekundach
maksymalne stężenie, które
utrzymuje się jednak
krótko.

Preparat stosuje się przy
zmienianiu wody w mózg.

Do przeciwwskazań można zaliczyć:
wstręt wrodzony i nabyty,
uczulenie na myślenie.

Specyfik można przyjmować
doocznie lub dousznie.

Bardziej wprawieni lub
zmuszani w dzieciństwie do
picia tranu mogą go też roz-
gryzać... na czynniki
pierwsze.
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Ilość substancji w organizmie
należy systematycznie zwiększać,
aż do odczucia senności
i przykrości.

Przed rozpoczęciem leczenia
należy jednak pamiętać,
że kuracja w okresie wzrastania
zęba mądrości może spowodować
nieodwracalne zmiany w mózgu,
a w skrajnych przypadkach
jego zawał i próchnicę.

Nad wodą wielką i czystą

Palcem burzyłem mętne źródła

i próbowałem czyścić tyle razy
pod powiekami z pyłków siatkę.

Światło zdradziło mnie.

Więc lepiej może po omacku
w zimnie stanąć i w ciemnościach

nad wodą wielką i czystą.

  Wigilia 1991

Hermes, pies i drzazga

Znudzony śpiewem i boskim ziewaniem
Hermes zazdrosnym okiem spogląda
na zawartość szuflad dzieci.

Czego tam nie ma:

muszle opowiadające niestworzone rzeczy,

trzy grosze szczęścia wtrącone
do różowej świnki,

stare bilety zwiastujące podróże,
nieoczekiwane ucieczki
i powroty,
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papierowe zabawki -
czapki, statki, jaskółki, proce,
piekło albo niebo...

wspomnienia przeszłości,
tęsknoty przyszłości,

puste miejsca na nowe,
zapowiedzi daru, zamiany,
zguby lub kradzieży...

W przystępie dobrego humoru posłaniec bogów
skinięciem kaduceusza zagarnia w końcu wszystko
w szerokie rondo skrzydłopiórego kapelusza,
i niewidzialny odlatuje w zaświaty.

Dzieci płaczą i domagają się
otworzenia biura rzeczy znalezionych.

Nosiciel objawień i wiedzy tajemnej pociesza,
że każda zostanie zwrócona o oznaczonej godzinie -

Potem zapada milczenie.

Andrzej  Szwast urodził się w 1968 r. w Krośnie. 
W 1994 r. ukończył filologię polską na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Mieszka w Beskidzie Niskim i uczy 
języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym 
w Dukli. Prowadzi teatr szkolny. Autor wielu 
opracowań krytycznych dotyczących literatury i 
sztuki, artykułów metodycznych i prasowych. Zajmuje 
się też rysunkiem i integracją sztuk. Prezentowane 
wiersze pochodzą  z drugiego tomu „Przestanie Pana 
S.” po wydanym w 1997 r. zbiorze „Wnętrze”.

Nasi nauczyciele piszą
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Stanisław Fryc

Tadeusz Góra - zdobywca 
Lilienthala

Nie tylko najzagorzalsi entuzjaści lotnictwa wiedzą, że najważniejszym wy-
różnieniem szybowcowym na świecie jest Medal Otto Lilienthala. Wiedzą oni 
też, że jego pierwszym zdobywcą był krakowianin gen. bryg. pil. Tadeusz Góra, 
który związany był po Krakowie, gdzie odebrał wykształcenie, także z Podkar-
paciem, a tutaj z Bezmiechową; to z niej wystartował do najdłuższego przelotu, 
dającego mu najcenniejsze trofeum lotnicze. W czasie II wojny światowej dał 
się poznać jako dobry pilot myśliwski z zestrzeleniami samolotów wroga, a po 
jej zakończeniu związał się z  Szybowcowymi Zakładami Doświadczalnymi 
w Bielsku-Białej, w których oblatywał nowe szybowce. Pracując w nich, bywał 
delegowany do oblatywania szybowców po remontach. Właśnie z tego powodu 
trafił na jakiś czas do Krosna, gdzie w miejscowych Okręgowych Warsztatach 
Lotniczych APRL oblatywał dopiero co naprawione szybowce różnych typów. 

Tadeusz Góra urodził się 19 stycznia 1918 roku w Krakowie jako syn 
Jana i Bronisławy z domu Wiszniewskiej. Gdy ojciec, oficer 20 Pułku Piecho-
ty, przeniesiony został do 53 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Stryju, 
Tadeusz rozpoczął w  tej miejscowości naukę w  Szkole Powszechnej. Kiedy 
ojciec otrzymał angaż w 9 Pułku Piechoty Legionów w Zamościu, jego syn 
ukończył tam cztery klasy Szkoły Powszechnej, a potem został uczniem pierw-
szej klasy Państwowego Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego. Po roku 
nauki powrócił z rodzicami do Stryja, gdzie ojciec został inspektorem Straży 
Granicznej. Ukończył tutaj drugą i trzecią klasę PG. Potem, po przejściu ojca 
do Straży Granicznej w Nowym Targu, Tadeusz uczęszczał do czwartej klasy 
miejscowego Państwowego Gimnazjum. Tutaj też, podczas mającego miejsce 
w tym mieście zlotu sportowych awionetek, odbył jako pasażer pierwszy w życiu 
przelot samolotem1.

Gdy w 1933 roku ojciec przeszedł na emeryturę i osiadł w Wilnie, Tadeusz 
Góra znalazł się również w tym mieście. Kontynuował naukę, uczęszczając do 
dwóch kolejnych klas Państwowego Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta. 
1 T. Chwałczyk, Tadeusz Góra – nota biograficzna, s. 1-2 (wydruk komputerowy w zbiorach 

autora). 



po
r

tr
ety

 g
a

lic
y

jsk
ie

85

Będąc w piątej klasie, pewnego dnia zauważył plakat Aeroklubu Wileńskiego 
informujący o zapisach na teoretyczny kurs szybowcowy. Rodzice zgodzili się, 
żeby wziął w nim udział. Zaliczył go później bez najmniejszych problemów2. 

W wakacje 1934 roku Góra był już członkiem Aeroklubu Wileńskiego 
i wziął udział w odbytym na szybowisku Grzegorzewo praktycznym kursie 
szybowcowym. Prowadził go instr. pil. Wiktor Gedroyć, który uczył pilotażu 
na szybowcach typu Wrona i CWJ. Młody uczeń gimnazjum zdobył wtedy 
upragnioną, najniższą kategorię A pilota szybowcowego3.

Wakacje 1935 roku pil. Tadeusz Góra spędził już w słynnej Szkole Szybow-
cowej w Bezmiechowej. Na odbytym wtedy kursie znalazł się w grupie szkolonej 
przez czołowego polskiego instruktora, Piotra Mynarskiego. Latając pod jego 
okiem, zdobył wyższą od poprzedniej kategorię C pilota szybowcowego. Uzyskał 
prawo do noszenia odznaki z trzema mewkami, z czego też był bardzo dumny4. 
Młody pilot był nadal uczniem wileńskiego gimnazjum, choć interesowała go 
już nie tylko nauka. Coraz bardziej pochłaniało go lotnictwo, stąd też wolne 
chwile spędzał na czytaniu czasopism i książek o  tematyce lotniczej. Został 
też członkiem Aeroklubu Wileńskiego, a tam rzetelnie wykonywał wszystkie 
otrzymane polecenia. No i nie zapominał o podnoszeniu kwalifikacji lotniczych.

Podczas wakacji 1936 roku spędzonych w Szkole Szybowcowej w Bezmie-
chowej Góra latał już jak „młody orzeł”. Wykonywał loty na długotrwałość, 
uzyskiwał ponad tysiącmetrowe przewyższenia, przelatywał przy burzowej po-
godzie wiele kilometrów. Spełnił dzięki temu warunki potrzebne do przyznania 
Srebrnej Odznaki Szybowcowej. Ukończył też pomyślnie praktykę warsztatową.

Znalazłszy się w gronie posiadających powyższą odznakę lotników, pil. 
Tadeusz Góra pozostawał skromnym człowiekiem, jednym z wielu pilotów 
latających w Bezmiechowej, pośród których byli studenci, inżynierowie, ucznio-
wie szkół średnich, a nawet pracownicy fizyczni, w tym kolejarze. Po lotach 
siadali i analizowali to, w czym niedawno uczestniczyli. Mówili o warunkach 
atmosferycznych, możliwościach przelotowych, rejonach występowania ko-
minów termicznych, o lotach w trudnych warunkach, w tym na czole burzy, 
w którą się za którymś lotem Góra dostał na własne życzenie. Doszło do tego 
wtedy, kiedy wystraszony nadchodzącą burzą starszy kolega Góry zrezygnował 
z przelotu, więc ten ostatni wykorzystał sytuację i wyruszył na trasę. Z każdym 
2 (pj), Tadeusz Góra, „Skrzydlata Polska” 1962, nr 34/35; T. Malinowski, Pierwszy medalista, 

„Skrzydlata Polska”1969, nr 4. 
3 Tadeusza Góry lot po medal, rozmowa Tadeusza Chwałczyka z Tadeuszem Górą, „Gazeta 

Politechniki” 2001, nr 7-9. 
4 T. Malinowski, Pierwszy medalista, „Skrzydlata Polska”1969, nr 4. 

Tadeusz Góra - zdobywca Lilienthala
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kilometrem przelotu nabierał wysokości i ani się obejrzał, jak wessała go burzo-
wa chmura. Nie stracił orientacji, tym bardziej że płaty szybowca wytrzymały 
olbrzymie turbulencje, ale po wylądowaniu gdzieś w okolicach Dębicy jego 
osłonięta jedynie niewielką celuloidową owiewką twarz przypominała krwisty 
befsztyk, bo tak urządził go grad, który zaatakował szybowiec. Po tym locie 
krakowianin został zawieszony w lotach na dwa tygodnie, no i musiał przez 
jakiś czas pracować bezpłatnie przy remoncie szybowców.

Podczas wakacji w 1936 roku pil. Tadeusz Góra przebywał też w Łucku 
na Wołyniu. Uczestniczył w odbytym na miejscowym lotnisku kursie pilotażu 
samolotowego, który odbył się w ramach obozu Przysposobienia Wojskowo 
– Lotniczego5.

W lecie 1937 roku pilot Tadeusz Góra odniósł kolejny sukces, tym razem 
jako zawodnik. Doszło do tego, gdy wziął udział w przeprowadzonych w Ino-
wrocławiu V Krajowych Zawodach Szybowcowych, które po raz pierwszy na 
świecie rozegrano na terenie płaskim. Tak jak poprzednie, i te zawody składały 
się z  przelotów otwartych, docelowych i  docelowo-zespołowych jeszcze bez 
wprowadzania odrębnych nazw konkurencji, gdyż trudno je było wyodrębnić 
ze względu na brak jednolitych zadań dla wszystkich zawodników. Punkto-
wano przy tym tylko przeloty na odległość ponad pięćdziesięciu kilometrów 
i uzyskane wysokości powyżej tysiąca metrów. Za przeloty docelowe zgłoszone 
przed startem doliczano do punktacji za przelot trzydzieści procent przebytej 
odległości, natomiast za przeloty w zespole trzech szybowców premia wynosiła 
dwadzieścia pięć procent, a dla dwu szybowców dziesięć procent.

Lecąc szybowcem SG – 3 bis, po zaciętej walce z doświadczonymi szybow-
nikami, jeszcze gimnazjalista pilot Tadeusz Góra odniósł sensacyjne zwycięstwo. 
Kiedy więc po zawodach wrócił triumfalnie do Wilna, w macierzystym aero-
klubie bardzo wysoko oceniono jego sukces. Niespodziewanie okazało się, że 
Aeroklub Wileński zyskał pilota, który stał się znany w całym kraju.

Przebywając jesienią 1937 roku w Szkole Szybowcowej w Bezmiechowej, 
Góra latał tym razem pod okiem innego znanego instruktora, pil. Adama 
Dziurzyńskiego. Znów wykonywał przeloty otwarte, loty na długotrwałość 
i wysokościowe. Na wiosnę w roku następnym, zgodnie z tradycją, wyjechał 
do Bezmiechowej, żeby potrenować. Nie planował w ogóle osiągnięcia jakiegoś 
rekordowego wyniku6.

5 K. Blauth, Trzy diamenty pilota Góry, „Skrzydlata Polska” 2010, nr 2. 
6 T. Malinowski, op. cit. (Pierwszy medalista); Almanach Polskie Lotnictwo Sportowe, tom I, 

Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1987, s. 130. 
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Lilienthal

Przebywając wiosną 1938 roku w Szkole Szybowcowej w Bezmiechowej, 
pil. Tadeusz Góra wykonał do dnia 18 maja kilkanaście lotów. Poprzedniego 
dnia też latał. Wrócił późno i zanim wyszedł na szczyt Słonnego, dźwigając 
spadochron, było już dobrze po północy. Dlatego następnego dnia obudził go 
instr. pil. Adam Dziurzyński. Nie wziął więc udziału w codziennym wyciąga-
niu z hangaru szybowców. Część z nich była już w powietrzu bądź odrywała 
się ze zbocza Słonnego. Po chwili Góra siedział już w kabinie szybowca typu 
PWS – 101, mając na kolanach mapę z wykreśloną trasą lotu, prowadzącą na 
północno-wschodnie krańce Polski. Niebawem do szybowca podszedł instruk-
tor i zapytał pilota, dokąd zamierza lecieć. Krakowianin odparł, że do mamy, 
do Wilna! Zebrani wokół szybowca wybuchnęli śmiechem, co udzieliło się 
instruktorowi, a w końcu i pilotowi. Około godziny dziesiątej Góra znalazł 
się nad zboczem, trafił na komin termiczny i wzniósł się na wysokość kilkuset 
metrów, ale zniosło go od zbocza. Szczęście mu jednak sprzyjało, bo na bardzo 
małej wysokości doleciał do Przemyśla. Wybrał już pole do lądowania i poleciał 
nad miasto. Mając zerowe wskazania wariometru, krążył bezradnie nad polami. 
Kiedy wykonywał kolejne okrążenie, urządzenie znowu zaczęło wskazywać 
wznoszenie. Jego wskazówka przesunęła się w górę i stanęła na trzech metrach 
na sekundę. Nad szybowcem pojawiła się czapa cumulusa, a dalej na północ 
potworzyły się inne czapy.

Po osiągnięciu podstawy chmur pil. Tadeusz Góra utrzymywał nadal 
kierunek północny, podążając z wiatrem. Napotkane kominy termiczne były 
coraz bardziej poszarpane i zanikały daleko od podstawy. Wysokość lotu stale się 
zmniejszała. Między Hrubieszowem a Włodawą szybowiec znajdował się około 
pięciuset metrów nad ziemią. Leciał dalej na północ. Znajdując się w słabym, 
ale spokojnym wznoszeniu, odrabiał dzięki temu utraconą wysokość. Z czasem 
zauważył, jak na wschodzie, daleko na horyzoncie spiętrzają się potężne chmury 
burzowe. Na północy dostrzegł natomiast tworzące się cumulusy. Zaplanował, 
by do nich dolecieć. Właśnie wtedy zauważył też, że wskazówka wariometru 
przesunęła się w prawo i zatrzymała na czterech metrach na sekundę. Szybowiec 
znów poszedł w górę, a ziemia gwałtownie zmalała w oczach. Na wysokości 
tysiąca sześciuset metrów osiągnął podstawę chmury. Wykorzystując sprzyja-
jące warunki, Góra skierował szybowiec w stronę następnej chmury, odległej 
o kilkaset metrów. Lecąc do niej przez chwilę opadał, ale później napotkał 
kolejne wznoszenie. Już nie krążył, bo miał nad sobą cumulusy, które ciągnęły 

Tadeusz Góra - zdobywca Lilienthala



po
r

tr
et

y
 g

a
li

c
y

js
k

ie

88

go w górę. Stąd też, mimo że zwiększał prędkość, leciał coraz wyżej. Minął 
tor Brześć – Kowel i zobaczył Kobryń, ale tu skończył się cumulusowy szlak.

Górze jednak i  tym razem się poszczęściło, bo w odległości kilkunastu 
kilometrów na północny-wschód dostrzegł kolejny szlak cumulusów. Doleciał 
do niego na wysokości tysiąca ośmiuset metrów. Ponownie już nie krążył, ale 
leciał nad chmurami. Znalazł się nad szosą Kobryń – Bereza Kartuska. Minął 
ją, lecąc po prostej i osiągając największą wysokość dwu tysięcy dziewięćset 
pięćdziesięciu metrów.

Później Góra znalazł się nad Puszczą Różańską. Przebył ją także bez 
krążenia, lecąc po prostej. Kontynuował lot, wykorzystując cumulusy, które 
wyznaczały kierunek. Napotykane wznoszenie nie przekraczało dwóch metrów 
na sekundę, ale wiatr zmienił się na bardziej zachodni. Ponadto zdecydowanie 
obniżyła się podstawa chmur. Kiedy więc nad lotniskiem w Lidzie osiągnął 
podstawę ostatniego na szlaku cumulusa, znajdował się na wysokości tysiąca 
pięciuset metrów. Gdyby był paręset metrów wyżej, doleciałby do Wilna. 
Mógłby się tam znaleźć także wtedy, gdyby wszedł w chmurę i, krążąc, uzyskał 
brakujące metry wysokości. Niestety, w chmurach jeszcze nie umiał latać. 
Liczył na tak sprzyjające mu dotąd szczęście. Na to, że napotka jakiś późno 
powstający komin termiczny. Ale szczęście już go teraz całkiem opuściło. 
Nie napotkawszy na żadne wznoszenie, ostatnie kilometry przebył lotem 
ślizgowym. 

Pilot Tadeusz Góra wylądował szybowcem typu PWS – 101 o godzinie 
siedemnastej czterdzieści pięć po południu przy zabudowaniach majątku ziem-
skiego w Sołecznikach Małych. Zabrakło mu trzydziestu metrów wysokości, 
żeby przelecieć nad położonym koło majątku lasem, oddzielającym majątek 
od lotniska w Wilnie, czyli celu, którego zgłoszenie tak rozbawiło kolegów na 
szybowisku w Bezmiechowej. 

Po przeleceniu rekordowej odległości wynoszącej pięćset siedemdziesiąt 
siedem i osiem dziesiątych kilometra Góra zadzwonił do kolegów ze Szkoły 
Szybowcowej w Bezmiechowej i przekazał wiadomość o miejscu lądowania. Nie 
uwierzyli, że doleciał tak daleko. Gdy ochłonęli, zrozumieli, że wywołał sensację.

W kilka miesięcy później, 7 stycznia 1939 roku w Paryżu Międzynarodo-
wa Federacja Lotnicza FAI uznała przelot Tadeusza Góry z Bezmiechowej do 
Słonecznik Małych za najlepszy wynik w lotach szybowcowych za wcześniejszy 
rok i nadała mu jako pierwszemu na świecie Medal Otto Lilienthala7. Wybuch 
wojny uniemożliwił jednak uroczyste wręczenie Polakowi tego najcenniejszego 
7 Ibidem. 

Stanisław Fryc
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trofeum lotniczego. Medal otrzymał od sekretarza Aeroklubu Rzeczypospolitej 
Polskiej płk. Kwiecińskiego w Anglii parę miesięcy po zakończeniu wojny8.

Po osiągnięciu w 1938 roku swojego życiowego sukcesu Tadeusz Góra nie 
spoczął na laurach. Nadal robił swoje. Najpierw wziął udział w odbytych w Ma-
słowie Krajowych Zawodach Szybowcowych, w których zajął drugie miejsce. 
Potem wykonał kilka dłuższych przelotów szybowcowych, po czym znalazł 
się znów w swojej jakże ukochanej Bezmiechowej, gdzie latał na szybowcach 
różnych typów. Wtedy miał swoje pierwsze spotkanie z halnym, które mogło 
zakończyć się katastrofą. 

Góra wystartował wtedy z Bezmiechowej na szybowcu typu CWJ – 5 z za-
miarem dotarcia do niezbyt odległej Ustianowej. Gdy nabierający wysokości 
szybowiec wysunął się pochylonym skrzydłem pod jedno ze wzgórz, nadcho-
dzący z przeciwnej strony zbocza silny poryw wiatru w ułamku sekundy prze-
wrócił maszynę na plecy. Krakowianin błyskawicznie zorientował się w sytuacji 
i wykonał szybką beczkę. Znajdując się już blisko ziemi, niemal natychmiast 
przeszedł do lądowania w bardzo trudnym górskim trenie. Wysupłał potem 
ostatnie grosze i ściągnął z pobliskiej wsi piętnastu ochotników, którzy przenieśli 
szybowiec do drogi odległej od miejsca lądowania o cztery kilometry. 

Bardzo pracowita była dla Góry pierwsza połowa 1939 roku; dał wtedy 
o  sobie znać jako jeden z  lepszych, nie tylko w Polsce, pilotów. Doszło do 
tego, gdy uczestniczył w odbytych we Lwowie Międzynarodowych Zawodach 
Szybowcowych ISTUS. Wystartował w nich w  szybowcu typu PWS – 101 
i  zajął drugie miejsce. Potem wykonał najdłuższy w kraju przelot docelowy 
z Polichna do Bydgoszczy o długości trzystu czterech kilometrów. Następnie 
znów latał w Bezmiechowej, po czym ukończył kurs dający uprawnienia in-
struktora szybowcowego9.

Po wybuchu wojny w dniu 1 września 1939 roku instruktor pilot Tadeusz 
Góra wstąpił na ochotnika do wojska, gdzie otrzymał stopień szeregowego. 
Po zakończeniu kampanii wrześniowej ewakuował się wraz z innymi pilotami 
samolotem typu RWD – 8 do Łucka, gdzie po wkroczeniu wojsk sowieckich 
został zatrzymany. Udało mu się zbiec z niewoli i przedostać do Włodzimierza 
Wołyńskiego a następnie do Równego, gdzie komendant miasta wydał mu prze-
pustkę na powrót do rodziców do Wilna. Od października tego roku pracował 
tam w warsztatach naprawczych, a później dostał się do Kowna, gdzie w dzia-
8 Op. cit. (Tadeusza Góry lot po medal). 
9 Op. cit. (Tadeusz Góra, „Skrzydlata Polska” 1962; T. Malinowski, Pierwszy medalista, 

„Skrzydlata Polska”1969); K. Blauth, Trzy diamenty pilota Góry, „Skrzydlata Polska” 2010, 
nr 2. 
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łającym jeszcze konsulacie polskim otrzymał paszport wraz z wizą na wyjazd 
do Francji. Udając się tam, pociągiem dotarł do Rygi, a stamtąd samolotem do 
Sztokholmu, z którego norweskim statkiem dopłynął do Szkocji, skąd dostał 
się do Francji, do Polskiej Bazy Lotniczej w Lyon Bron. 

Po klęsce Francji w drugiej połowie czerwca 1940 roku Góra znalazł się 
w Anglii. Trafił do Polskiej Bazy Lotniczej w Eastchurch, gdzie w  sierpniu 
otrzymał przydział do stanowiącej bazę szkolenia podstawowego brytyjskiej 
jednostki lotniczej AACU, w której uczył się angielskiego i uczestniczył w kursie 
dla pilotów, w którym brał udział też jego instruktor pilot Wiktor Gedroyć. 
Latali na maszynach różnych typów, w tym samolotach typu Fairey Battej10.

Kontynuując już na wyższym etapie szkolenie samolotowe, Tadeusz Góra 
znalazł się w sierpniu 1941 roku w kolejnej brytyjskiej jednostce, teraz 61 OTU, 
gdzie na samolotach typu Spitfire Mk – I szkolił się na pilota myśliwskiego, 
mając za kolegę późniejszego znanego pisarza lotniczego, ppor. pil. Bohdana 
Arcta. W październiku po zakończeniu szkolenia został przydzielony do 306 
Dywizjonu Myśliwskiego Toruńskiego, ale był w nim tylko przez kilka dni i nie 
wziął jeszcze wtedy udziału w akcjach bojowych.

W październiku 1941 roku został za to wcielony do 316 Dywizjonu My-
śliwskiego Warszawskiego, wyposażonego w maszyny typu Spitfire Mk – V. 
Lecąc na takim samolocie, już w następnym roku odnotował sukcesy. Najpierw 
10 kwietnia uszkodził nad okupowaną Francją niemiecki samolot typu Focke 
Wulf FW – 190, a później, 3 czerwca, zestrzelił kolejną taką maszynę. Potem 
miał przerwę w lataniu.

W okresie od stycznia do marca 1941 roku st. szer. instr. pil. Tadeusz 
Góra przebywał w Szkole Podchorążych Piechoty i Kawalerii Zmotoryzowanej 
w Szkocji, gdzie ukończył kurs oficerski, awansując na najniższy stopień oficer-
ski. Wrócił potem do 316 Dywizjonu Myśliwskiego Warszawskiego i latał w nim 
także w eskorcie amerykańskich bombowców. 13 maja i 14 września 1941 roku 
zestrzelił po jednej maszynie typu Focke Wulf FW – 190. Po przezbrojeniu 
dywizjonu w samoloty typu Mustang Mk – III Góra jako pierwszy wykonał 
lot tym samolotem, a potem 31 lipca 1944 roku zestrzelił bombę latającą typu 
V – 1. W połowie października zniszczył dwie lokomotywy i uszkodził w porcie 
niemiecki okręt podwodny. 

Od połowy stycznia 1945 roku Tadeusz Góra latał jako pilot dostawczy 
transportujący brytyjskie samoloty bojowe do ich dywizjonów. W  związku 

10  T. Chwałczyk, Sylwetki pilotów. Tadeusz Góra, „Skrzydlata Polska” 2010, nr 2; op. cit. (Tadeusza 
Góry lot po medal, rozmowa Tadeusza Chwałczyka z Tadeuszem Górą). 
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z tym latał nad obszarem Morza Śródziemnego, gdzie spotkał służących w II 
Korpusie Polskim w Afryce żołnierzy, w tym ojca i kolegów, których nie widział 
od wybuchu wojny.

W maju 1945 roku wrócił do latania bojowego, trafiając do 315 Dywizjonu 
Myśliwskiego Toruńskiego, a w sierpniu wrócił do 306 Dywizjonu Myśliw-
skiego Toruńskiego, gdzie objął dowództwo Eskadry B. Ustanowił rekord, bo 
jako jedyny polski pilot myśliwski, niebędący w dniu wybuchu wojny pilotem 
wojskowym, został dowódcą eskadry. 

Po powrocie w pierwszej połowie 1948 roku do Polski, por. instr. pil. Ta-
deusz Góra podjął po jakimś czasie pracę w Górskiej Szkole Szybowcowej na 
Żarze koło Międzybrodzia Żywieckiego. Był tam instruktorem, a potem szefem 
wyszkolenia. Pełniąc obydwie funkcje, bardzo dużo czasu poświęcał szkoleniu, 
więc mało go miał na trening wyczynowy i udział w zawodach. Mimo to jesz-
cze jesienią tego roku, po uzyskaniu przewyższenia w locie falowym w Jeleniej 
Górze, spełnił jako trzeci pilot w Polsce ostatni z trzech warunków do zdobycia 
Złotej Odznaki Szybowcowej. W 1949 roku zajął piąte miejsce w Zawodach 
Szybowcowych Krajów Demokracji Ludowej.

Przebywając w 1950 roku na Żarze, Góra uzyskał podczas lotu szybowcem 
przewyższenie wynoszące ponad pięć tysięcy metrów. Spełnił w ten sposób, po 
wykonaniu przed wojną przelotu otwartego do Słonecznik Małych i później 
przelotu docelowego, ostatni z  trzech warunków brakujących do uzyskania 
Złotej Odznaki Szybowcowej z  Trzema Diamentami. Został w  ten sposób 
pierwszym w Polsce i drugim na świecie pilotem, który ją wówczas otrzymał11.

W 1953 roku Tadeusz Góra podjął pracę w Szybowcowym Zakładzie Do-
świadczalnym w Bielsku-Białej. Został zatrudniony jako pilot doświadczalny. 
Oblatywał później różnego typu szybowce produkowane bądź remontowane 
także w innych zakładach lotniczych regionu i całego kraju. Robił to także 
wtedy, gdy po kilku latach został szefem wyszkolenia Aeroklubu Bielsko-
-Bialskiego. 

W  takim charakterze w  dniu 18 kwietnia 1957 roku Góra znalazł się 
w Krośnie w Okręgowych Warsztatach Lotniczych Aeroklubu PRL. Zasiadł za 
sterami jednego z samolotów typu Kadet, holującego niedawno wyremontowa-
ne w OWL szybowce. Przelotowi przyglądała się cała załoga przedsiębiorstwa. 
Potem bywał tam jeszcze wiele razy, oblatując kolejne naprawione szybowce12.
11 Ibidem. 
12 Op. cit. [(pj) Tadeusz Góra]; B. Gaczkowski, Nie ma latania bez LZN, „Skrzydlata Polska” 

1978, nr 52-53; S. Fryc, Z  dziejów lotniska w Krośnie w  latach 1928 – 1997, Aeroklub 
Podkarpacki – Szkoła Lotnicza, Krosno 2001, s. 244. 
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W  drugiej połowie 1957 roku por. instr. pil. Tadeusz Góra otrzymał 
propozycję powrotu do służby w Wojskach Lotniczych. Nie odmówił. Wraz 
z kilkoma kolegami pilotami z czasów wojny skierowany został najpierw na kurs 
teorii do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Radomiu, a potem na przeszkolenie 
w  pilotażu samolotów odrzutowych. Następnie rozpoczął służbę wojskową 
w 3 Pułku Lotniczym w Poznaniu, gdzie latał na samolotach typu MiG – 15 
i MiG – 17, pełniąc obowiązki dowódcy klucza, a później dowódcy Eskadry. 
Nie zapominał jednak o lataniu na szybowcach13.

W 1960 roku kpt. instr. pil. Tadeusz Góra przeniesiony został do Modlina, 
gdzie zaczął latać na ponaddźwiękowych samolotach typu MiG – 19. Jeszcze 
w tym samym roku miał bardzo groźny wypadek, który tak zapamiętał i opisał:

Trenowaliśmy lot szykiem przed jakąś defiladą i po starcie trójką stwierdziłem, że w moim 
samolocie jeden silnik przerwał pracę, a drugi stracił ciąg. Krótko mówiąc: sytuacja krytycz-
na. Ani się katapultować, bo za nisko, ani lądować, bo byłem już poza pasem startowym 
i nie miałem siły ciągu. Zaryzykowałem lądowanie z lotu ślizgowego. Mogę stwierdzić, że 
opanowana do perfekcji umiejętność szybowcowych lądowań uratowała mi wtedy życie. 
Zresztą, kiedy trochę ochłonąłem i przez radio poprosiłem o przysłanie pomocy, zdumiony 
kierownik lotów krzyknął: „Góra, to ty żyjesz?!”14.

Po tym wypadku już wtedy ppłk instr. pil. Tadeusz Góra musiał zrezy-
gnować z latania w samolotach naddźwiękowych, ale nie dał za wygraną, gdy 
chodziło o latanie w ogóle. Zdobywszy w 1977 roku w Świdniku uprawnienia 
pilota śmigłowców, latał na nich jeszcze przez dziesięć lat, czyli do czasu przej-
ścia na emeryturę15.

Pracując w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych jako szef wyszkolenia 
w Aeroklubie Bielsko-Bialskim oraz jako pilot doświadczalny w Szybowco-
wym Zakładzie Doświadczalnym i w Wojskach Lotniczych, Góra uczestniczył 
w wielu zawodach. Przede wszystkim w Szybowcowych Mistrzostwach Polski, 
w których zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce. Podobny sukces odniósł 
jeszcze w 1954 roku w Lesznie, gdzie był piąty. W 1955 roku w Lisich Kątach 
zajął trzecie miejsce. W 1956 roku w Jeleniej Górze, startując poza konkursem, 
zdobył najwięcej punktów. Wreszcie w 1962 roku, znów w Lesznie, osiągnął 
sukces życiowy, zdobywając tytuł mistrza Polski16.

Doszło do tego podczas VIII Szybowcowych Mistrzostw Polski, które 
składały się z siedmiu konkurencji. Były nimi: prędkościowy przelot po trój-

13 Op. cit. (Tadeusza Góry lot po medal). 
14 Ibidem. 
15 Op. cit. [(pj), Tadeusz Góra]. 
16 Ibidem. 
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kącie o obwodzie dwustu osiemnastu kilometrów po trasie Leszno – Zielona 
Góra – Lwówek – Leszno, przelot docelowy długości stu kilometrów po trasie 
Leszno – Mirosławice – Leszno, prędkościowy przelot docelowo – powrotny 
długości dwa razy po sto sześćdziesiąt kilometrów, prędkościowy przelot po 
trójkącie o obwodzie trzystu dwóch kilometrów po trasie Leszno – Mirosławi-
ce – Ostrów Wielkopolski – Leszno, prędkościowy przelot docelowy długości 
dwa razy po sto sześćdziesiąt kilometrów po trasie Leszno – Jaksice – Leszno 
oraz dwukrotny przelot prędkościowy po trójkącie o obwodzie stu czterdziestu 
kilometrów po trasie Leszno – Wąsosz – Gola – Leszno. Po wygraniu pierwszej 
konkurencji i zajęciu czołowych miejsc w pozostałych Góra zajął w zawodach 
pierwsze miejsce, zdobywając złoty medal i tytuł mistrza kraju, który odebrał 
wraz z dyplomem od pierwszej polskiej szybowcowej rekordzistki świata, mgr 
inż. pil. Ireny Kempówny-Zabiełło. 

Dodajmy jeszcze, że lecąc na szybowcu typu SZD – 24 Foka 4 w zespo-
le z  inną rekordzistką świata Adelą Dankowską, Tadeusz Góra osiągnął już 
w lipcu 1964 roku inny doskonały wynik. Było nim wykonanie wynoszącego 
sześćset trzydzieści kilometrów, a więc dłuższego od tego prowadzącego do 
Słonecznik Małych, przelotu szybowcowego w karierze, który przebiegał po 
trasie biegnącej od zachodniej granicy Polski do Hrubieszowa. Pokonując ją, 
pobił własny rekord.

Po wykonaniu w czerwcu 1987 roku ostatniego lotu śmigłowcem i przejściu 
na emeryturę Tadeusz Góra nie zerwał więzi z lotnictwem. Wprost przeciwnie, 
bardzo aktywnie w nim uczestniczył. Brał udział w różnych lotniczych impre-
zach i spotkaniach oraz przedsięwzięciach. Przede wszystkim często odwiedzał 
swoją ukochaną Bezmiechowę, gdzie przy Pomniku Lotników spotykał się 
z kolegami pilotami. Swoją obecnością uświetniał różne imprezy lotnicze i spo-
tkania, między innymi Pięćdziesięciolecie Aeroklubu w Świdniku czy nadanie 
Szkole Podstawowej w Ustianowej imienia Lotników Polskich, a Górskiej Szkole 
Szybowcowej na Żarze imienia Adama Dziurzyńskiego. Z  zapałem włączył 
się do akcji reaktywowania Szkoły Szybowcowej w Bezmiechowej, gdzie osta-
tecznie powstał nowoczesny Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki 
Rzeszowskiej, który potem otrzymał imię Tadeusza Góry. 

W 2007 roku płk instr. pil. Tadeusz Góra awansował do stopnia gen. bryg. 
w stanie spoczynku. 

Tadeusz Góra zmarł 4 stycznia 2010 roku w Świdniku, gdzie cztery dni 
później został pochowany w Alei Zasłużonych miejscowego cmentarza komu-
nalnego. Pogrzeb rozpoczął się od sprawowanej z ceremoniałem wojskowym, 
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odbytej w  świdnickim Kościele Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła, 
mszy świętej, której przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego, gen. dyw. 
prof. dr hab. Tadeusz Płoski. Uczestniczyli w niej rodzina i licznie zgromadzeni 
przyjaciele Zmarłego, delegacja dęblińskiej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Po-
wietrznych oraz Liceum Lotniczego w Dęblinie, przedstawiciele Sił Zbrojnych 
RP, stowarzyszeń i kół lotniczych. Uroczystość uświetniła Kompania Repre-
zentacyjna Sił Powietrznych i Orkiestra Garnizonowa z Dęblina oraz piloci 
ze świdnickiej firmy LPU Heliseco, którzy oddali Górze powietrzny hołd, 
przelatując nad mogiłą dwoma śmigłowcami17. 

Oprócz przedwojennych: Medalu Lilenthala i Złotej Odznaki Szybow-
cowej, Góra został odznaczony za udział w wojnie Orderem Virtuti Militarii 
V klasy, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz odznaczeniami brytyjskimi. Otrzymał także tytuł 
Zasłużonego Mistrza Sportu. Swój Medal Lilienthala przekazał noszącej imię 
Szybowników Polskich Szkole Podstawowej w Bezmiechowej, w której znaj-
duje się Izba Pamięci z eksponatami lotniczymi związanymi nie tylko z osobą 
sławnego polskiego pilota. Natomiast w  Alei Gwiazd Polskiego Lotnictwa 
w Dęblinie znajduje się poświęcona mu tablica pamiątkowa18. 

Tadeusz Góra był dwukrotnie żonaty. Najpierw z ochotniczką w Pomoc-
niczej Lotniczej Służbie Kobiet w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej 
Brytanii, Hanną z domu Sroczyńską, z którą miał córkę Iwonę oraz synów 
Leszka (pilota Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w  Świdniku) i  Jerzego. 
Później zawarł związek małżeński z Laurą Majdan z domu Rząd.

Stanisław Fryc jest pracownikiem PCEN Oddział w Krośnie

17  T. Chwałczyk, op. cit. (Sylwetki pilotów. Tadeusz Góra). 
18  Almanach Polskie Lotnictwo Sportowe, tom I, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1987, 

s. 271; B. Szwedo, Nota biograficzna Tadeusza Góry, [w:] Małopolski Słownik Uczestników 
Działań Niepodległościowych 1939 – 1956, tom XIV, Towarzystwo Sympatyków Historii, 
Kraków 2010, s. 63. 
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Szkoła, która może być 
inspiracją… 

Czy to, czego dziś uczą szkoły, jest 
dobre dla społeczeństwa i  uczniów, 
czy wspiera ich rozwój, czy pozwala 
na rozwijanie indywidualnych ta-
lentów, czy przygotowuje do życia, 
uwzględnia całą jego złożoność, czy 
w szkole uwzględnia się cele, w któ-
rych zawarta jest ich przyszłość? 
Czy zależy nam jedynie na tym, by 
dzieci dużo wiedziały, czy na tym, 
by były dobrymi i  odpowiedzialny-
mi ludźmi? Na te pytania szczerze 
odpowiedzieli: Margaret Rasfeld – 
dyrektorka berlińskiego Gimnazjum 
Ewangelickiego, Stephan Breidenbach 
– profesor prawa, prowadzący własną 
kancelarię, a jednocześnie dziekan na 
Uniwersytecie Viadrina, oraz profe-
sor neurobiologii z  Getyngi Gerald 
Hüther. Wymienione osoby wspólnie 
powołały do życia szkołę Evangelische 
Schule Berlin Zentrum, w  której 
NAPRAWDĘ, a  nie tylko w  de-
klaracjach, punktem odniesienia są 
uczniowie. Miałam przyjemność być 
wśród 10 osób z Polski, które zostały 
zaproszone do tej niezwykłej szkoły. 
Spędziłam w  niej zaledwie trzy dni, 
ale to wystarczyło, by przekonać się, 
jak ogromną zmianę niesie wizja jej 
założycieli. Stworzyli oni szkołę, która 

odchodzi od dotychczasowej kultury 
pouczania i nauczania na rzecz kultury 
uczenia się. 

Uczniowie w berlińskim gimna-
zjum nie są prowadzeni za rękę, tylko 
sami przejmują odpowiedzialność 
za swoją edukację. Podczas lekcji 
uczniowie siedzą przy stolikach i pra-
cują; niektórzy w grupach, inni sami. 
Rozmawiają przy tym ze sobą i wciąż 
coś konsultują, w razie potrzeby py-
tają również nauczyciela. Rozmowa 
odbywa się szeptem. Co chwilę ktoś 
podchodzi do półek z  materiałami 
i  bierze z  nich to, czego akurat po-
trzebuje. Półki z  materiałami dzielą 
salę w taki sposób, że części uczniów 
nie widać. Niektórzy siedzą na wy-
sokich stołkach ustawionych przy 
wąskim blacie, biegnącym wzdłuż 
ściany z oknami, odwróceni do klasy 
plecami – to uczniowie, którzy chcą 
pracować sami. Od czasu do czasu 
ktoś podchodzi do nauczyciela i zadaje 
mu pytanie. W klasie jest zadziwiająco 
cicho i  spokojnie, panuje atmosfera 
skupienia, co zwraca naszą uwagę. 

Skąd uczniowie wiedzą, czego się 
mają uczyć? W tradycyjnym modelu 
edukacyjnym to nauczyciel ponosi 
odpowiedzialność za proces uczenia, 
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on ma wiedzieć, co zrobić, żeby nauczyć, a rolą uczniów jest być nauczanym. 
W ESBZ to uczniowie przejmują odpowiedzialność za swój rozwój, a szkoła 
i nauczyciele stwarzają im ku temu możliwie najlepsze warunki. 

Zamiast klas powstają edukatoria, w których uczniowie realizują wyznaczo-
ne przez siebie cele. Każdego dnia rano decydują czego będą się uczyć. Wybierają 
przedmiot i idą do odpowiedniego edukatorium. Pomocny w tym jest dziennik, 
w którym zawarte są cele programowe; do niego uczniowie wpisują co wybrali, 
a także wszystko co robią w szkole. Raz na tydzień każdy uczeń spotyka się ze 
swoim tutorem. Dzięki prowadzonym zapisom uczniowie potrafią dokładnie 
wyjaśnić, czym się zajmowali. Oprócz godzin samodzielnej nauki (może być 
w grupach), każdego dnia uczniowie zajmują się też projektami. Kiedy poja-
wiają się trudności, pomocy szukają najpierw w swoim gronie. Do nauczyciela 
zwracają się wtedy, gdy nikt z rówieśników nie potrafi pomóc. W typowej szkole 
sprawdzian często oznacza stres. W ESBZ uczniowie nie boją się sprawdzianów, 
bo sami decydują, kiedy mają się odbyć. Gdy przerobią już wszystkie zadania 
przewidziane dla określonego działu, zgłaszają się do nauczyciela i piszą spraw-
dzian. Mogą go zaliczać na 3 poziomach. Do 8 klasy w szkole nie ma żadnych 
ocen. Pojawiają się w 9 klasie, bo wymaga tego prawo oświatowe. Sprawdzian, 
o którego terminie decyduje sam uczeń i do którego może podejść kilka razy, jest 
czymś zupełnie innym niż typowa, szkolna klasówka. Uczniowie mają poczucie 
kontroli nad sytuacją i poczucie sprawstwa, dlatego wszyscy je zaliczają. Ważnym 
zadaniem szkoły jest przygotowanie młodych ludzi do życia w społeczeństwie 
i wyrobienie w nich wrażliwości na potrzeby innych. Tego nie da się nauczyć 
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z książek, nauka, która ma przygotować do życia, nie może odbywać się tylko 
w szkole. Dlatego w planie lekcji są takie przedmioty jak: odpowiedzialność 
i wyzwanie. Każdy uczeń musi zdecydować, komu i w jaki sposób chce pomagać 
w danym roku szkolnym. Realizacja tych zobowiązań jest równie ważna jak ma-
tematyka czy język angielski. Jak wygląda ten ostatni przedmiot, opowiedziała 
nam jedna z uczennic. Trzy razy w ciągu swojego pobytu w szkole uczniowie 
odbywają trzytygodniową podróż, która ma być dla nich wyzwaniem. Planują 
ją przez kilka miesięcy, a potem wyruszają w świat z 150 euro w kieszeni na 
osobę. Zazwyczaj idą na własnych nogach lub jadą rowerami, rzadziej wybierają 
podróż koleją. Towarzyszy im – z pewnej odległości – ktoś dorosły, bo nie są 
jeszcze pełnoletni. Jak opowiedziała nam Karolina, w czasie tych wypraw zawsze 
zdarzają się nieprzewidziane historie. Cele wypraw są różne. Jedna grupa szła 
przez Alpy, inni pojechali do Grecji śladem pierwszych matematyków, inni 
przejechali rowerami Holandię, a jeszcze inna grupa dziewcząt wędrowała przez 
Francję. Pomysły są bardzo różne. Wszyscy uczniowie twierdzą, że te trzy tygo-
dnie diametralnie ich zmieniają. W szkole widać ogromną zmianę w podejściu 
do uczniów i rodziców. Wszyscy zainteresowani traktowani są jak pełnoprawne 
podmioty. Wyraźnie widoczna jest wzajemna współpraca wszystkich zaintere-
sowanych, czyli uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów. „W budzących 
się szkołach musi się znaleźć miejsce, w którym wszyscy zainteresowani będą 
mogli się spotykać i ze sobą rozmawiać. Fundamentem dla tej współpracy jest 
kultura dialogu, zaufania i  szacunku (…) Edukacyjna wizja wprowadzona 
w życie w berlińskim gimnazjum nie ma być wzorem dla innych szkół, ale 
ma być dla nich inspiracją”1. Zachętą do szukania własnych rozwiązań. Wiele 
osób niezadowolonych z  obecnego modelu broni go, bo nie potrafią sobie 
wyobrazić, że szkoły mogą funkcjonować inaczej. Przekonałam się, że mogą, 
że zmiana jest możliwa, a największe przeszkody to te, które tkwią w naszych 
głowach. W ESBZ na każdym kroku widać, że ta szkoła przygotowuje do życia. 
Jej celem jest wychowanie świadomych, otwartych i odpowiedzialnych ludzi, 
którzy rozumieją, czym jest dobro wspólne i potrafią działać na jego rzecz. Na 
szkolnych korytarzach widać w ilu inicjatywach brali udział uczniowie szkoły 
i ile jest ich własnym dziełem. Dzięki nim rozumieją, że współpraca daje lepsze 
efekty niż rywalizacja. Pomaganie słabszym jest obowiązkiem każdego człowieka. 
Margret Rasfeld przenosi swoją ogromną wrażliwość na swoich uczniów. Wie, 
że sama wiedza to zdecydowanie zbyt mało. Patrząc na otaczający nas świat, 
coraz wyraźniej widzimy, że musimy wychować lepszych ludzi niż my sami. 
Jeśli tego nie zrobimy, ludzkość nie ma przyszłości – mówi Margret. Co stanie 

Szkoła, która może być inspiracją…
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się z naszą planetą, jeśli w szkołach nie nauczymy dzieci, że zasoby Ziemi są 
ograniczone? – pyta. Jeśli pewnych rzeczy nie zrozumiesz jako dziecko, to jako 
dorosły uważasz, że szacunek do przyrody to pusty frazes. Ilu z nas nie rozumie, 
że zanieczyszczenie środowiska oznacza choroby wielu ludzi, w tym również 
dzieci? Od naszej edukacji zależy, czy na świat będziemy patrzeć przez pryzmat 
interesów i gospodarki czy przez pryzmat człowieka i dobra wspólnego. Margret 
Rasfeld głęboko wierzy, że lepsze szkoły to lepszy świat. Szkoły nie mogą uczyć 
rywalizacji i wzmacniać egoizmu, muszą wyrabiać wrażliwość, uczyć działania na 
rzecz dobra wspólnego i wychować samodzielnie i krytycznie myślących ludzi, 
którzy widzą więcej niż tylko czubek własnego nosa. Zapraszam szkoły, chętne 
do wdrażania nowej kultury edukacyjnej, zainteresowanych dyrektorów szkół, 
nauczycieli do skorzystania z już wypracowanych rozwiązań i przyłączenia się 
do ruchu Budzących się szkół, który chce towarzyszyć szkołom w budowaniu 
społeczeństwa mądrych, odpowiedzialnych i świadomych ludzi. 

www.budzacasieszkola.pl; kontakt@budzacasieszkola.pl 

Agnieszka Pieniążek
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Anna Babicka-Wirkus, Uczeń (nie) 
biega i (nie) krzyczy. Rytuały oporu 
jako przejaw autorefleksji młodzieży

Książka Anny Babickiej-Wirkus jest 
ciekawą, na gruncie polskim – z  uwagi 
na poruszaną problematykę – właściwie 
innowacyjną pracą z dziedziny pedagogiki 
krytycznej. Jako że ta orientacja badawcza 
nie jest w naszym kraju choćby w połowie 
tak znana i popularna jak na Zachodzie, 
recenzowana praca, prócz niewątpliwych 
walorów czysto naukowych, posiada rów-
nież istotny potencjał popularyzatorski. 
Potencjał bardzo obiecujący także z uwagi 
na to, iż znaczną część książki stanowi dział 
teoretyczny, przybliżający czytelnikowi 
nie tylko podstawy idei głoszonych przez 
takich tuzów pedagogiki krytycznej jak 
Peter McLaren czy Henry Giroux, oraz 
filozofii Jurgena Habermasa, ale również 
pogłębiający problematykę autoekspresji 

i oporu w refleksyjnej analizie odnoszącej sie do polskich realiów edukacyjnych. 
Istotne jest również przedstawienie szkoły jako instytucji pełniącej wiele spo-
łecznych funkcji, w obecnym kształcie nieraz wzajemnie się wykluczających, 
a szczególnie napięcia, jakie powstaje pomiędzy ciągle transmisyjnym charakte-
rem polskiej szkoły oraz drzemiącym w niej potencjałem kształtowania postaw 
obywatelskich. W zaprezentowanym przez Autorkę ujęciu uczniowskie rytuały 
oporu stawać się mogą przejawami autoekspresji kształtującej podmiotowość, 
tym samym interpretowane mogą być jako narzędzie swoistej emancypacji.

Opisana zaleta może być jednak, biorąc pod uwagę pewną specyficzną 
okoliczność (która niebawem zostanie ujawniona) rozpatrywana w kategorii 
swego rodzaju „wady”. Szczególnie, gdy na część teoretyczną spojrzymy w kon-
tekście drugiej części pracy Anny Babickiej-Wirkus. Składa się na nią prezentacja 
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wyników badań własnych Autorki, które – zgodnie z tytułem książki – kon-
centrują się wokół rytuałów oporu, będących przejawami autoekspresji mło-
dzieży. Badania przeprowadzone zostały metodą w głównej mierze jakościową 
(etnografia), z metodologicznie uzasadnionymi elementami metody ilościowej, 
w dwóch szkołach gimnazjalnych (publicznej oraz niepublicznej) na terenie 
województwa pomorskiego. Druga część książki, będąca opisem wspomnianych 
rytuałów oporu, pełna jest cytatów i opisów sytuacyjnych zarejestrowanych 
przez Autorkę podczas badań etnograficznych. Zawiera również utrzymane 
w metodologicznie uzasadnionym duchu pedagogiki krytycznej interpretacje 
owych rytuałów, co stanowi o wyjątkowości recenzowanej pracy. Autorka na 
podstawie wielu przykładów udowadnia, że uczniowskie zachowania oporowe 
przybierają zdecydowanie odmienne formy w zależności od tego, czy szkoła 
umożliwia prawo uczniów do autoekspresji – gdy nie jest ono respektowane 
zachowania te interpretować można jako przejaw obywatelskiego nieposłuszeń-
stwa wobec braku możliwości autoekspresji.

Teoretyczny, a jednocześnie pogłębiony o odwołania do charakterystyki 
polskiego systemu szkolnego charakter pierwszej części pracy – bez wątpienia 
istotny, ważny szczególnie dla zachowania odpowiednio naukowej struktury 
książki – blednie w porównaniu z prezentacją wyników badań zaprezentowa-
nych w części „praktycznej”. Użycie wspomnianego wcześniej określenia „wada” 
było więc w istocie jedynie zabiegiem retorycznym, konsekwencją zachwytu 
nad kapitalną, szczególnie pod względem nasycenia materiałem analitycznym 
– drugą, czysto badawczą częścią pracy. Innymi słowy: części drugiej mogłaby 
Autorka, nawet kosztem ograniczenia (jak wspomniano: zajmującej) zawartości 
teoretycznej, poświęcić zdecydowanie więcej miejsca.

Wyniki analiz Anny Babickiej-Wirkus wskazują na – cytując Autorkę – 
„konieczność zwrócenia uwagi nauczycieli na kwestie oporu w edukacji, który 
jest przez nich postrzegany raczej w kategoriach negatywnych, niż pozytywnych 
(…) Umiejętność odczytywania komunikatów płynących z  rytuałów oporu 
stanowiłaby przydatną kompetencję nauczyciela, który postrzegałby ten rytuał 
jako cenne źródło informacji, umożliwiające zweryfikowanie stanu, w jakim 
znajduje się uczeń. Wyposażony w takie bogactwo wiedzy nauczyciel mógłbym 
w ten sposób kierować interakcją rozgrywającą się w klasie, aby wydobyć roz-
wojowy charakter zachowań oporowych uczniów i tym samym przyczynić się 
do osiągania przez nich pełni człowieczeństwa” (s. 186).

Praca Anny Babickiej-Wirkus może być więc źródłem wiedzy nie tylko 
naukowej ale – a może nawet: nade wszystko – również wiedzy praktycznej, 

Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy.Rafał Pląsek
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której aplikacja dałaby szansę na lepsze wykorzystanie potencjału, który drzemie 
w systemie edukacji. Zarówno zaprezentowany w książce aparat teoretyczny, 
jak również jego rzeczowa, jasna i logiczna aplikacja w postaci przedstawionych 
wyników badań, może stać się przydatnym narzędziem w rękach refleksyjnego 
pedagoga.

Tytułem (nietypowego, acz jednak) zakończenia: po lekturze recenzowanej 
książki fakt, iż dysertacja doktorska Autorki, która posłużyła za podstawę do 
wydania omawianej pracy, otrzymała w roku 2013 Nagrodę Rzecznika Praw 
Dziecka za najlepszą rozprawę doktorską badającą zagadnienia praw dziecka 
nie powinien budzić choćby śladów zdziwienia.

Rafał Pląsek
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Anna Babicka-Wirkus, Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy. Rytuały oporu jako przejaw autorefleksji młodzieży. 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015, s. 202.

Louise Spear-Swerling, Robert  
J. Sternberg, Jak nauczyć dzieci  
myślenia

Po 12 latach Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne wznowiło publikację 
profesorów Uniwersytetu Yale podejmującą problematykę nauki myślenia. 
Publikację opartą na wnioskach z wieloletnich badań, których wyniki stały 
się podstawą opracowania konkretnych programów nauczania krytycznego 
myślenia w amerykańskich szkołach. W polskich szkołach takie programy nie 
funkcjonują, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by przedstawione w książce 
zasady wykorzystać w pracy z uczniami. Dla pożytku wszystkich. 

„Nauczenie młodych ludzi poprawnego myślenia jest najważniejszym, 
a  w  ostatecznym rozrachunku najbardziej przyjemnym celem edukacji”  
(s. 10) – czytamy w Przedmowie do drugiego wydania książki. Trudno się nie 
zgodzić z takim widzeniem celów i zadań szkoły, dziś być może bardziej nawet 
aktualnych, gdy przywołamy stawiany jej zarzut hołdowania transmisyjnej stra-

Rafał Pląsek Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy.
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tegii nauczania i nadużywania wyników 
testów1. Pociąga to za sobą niedocenianie 
twórczego myślenia uczniów, a w dalszej 
perspektywie prowadzi do problemów 
w  dorosłym życiu, gdy „muszą zacząć 
myśleć w sposób, do którego nie zostali 
przyzwyczajeni w  szkole, czyli oczekuje 
się od nich własnych propozycji i pomy-
słów, a nie powtarzania czy analizowania 
cudzych” (s. 19).

Umiejętność krytycznego, autono-
micznego myślenia jest dziś szczególnie 
cennym zasobem – jest nie tylko podstawą 
rozumienia i oceny otaczającego świata, 
ale też chroni człowieka przed różno-
rodnymi społecznymi i cywilizacyjnymi 
zagrożeniami („Rozumieć świat – kiero-

wać sobą”). Jest wymieniana wśród najważniejszych kompetencji XXI wieku, 
wyznaczników przygotowania dzieci i młodzieży do życia i pracy w sytuacji 
ciągłych zmian2. Że to ważny obszar działań szkoły, nie wydaje się podlegać 
dyskusji, już mniej oczywista pozostaje odpowiedź na pytanie, jakie konkret-
nie procesy rozwijać i w jaki sposób. Zależy to głównie od przyjętej koncepcji 
inteligencji i rozwoju człowieka.

Szkoła – wróćmy zatem do amerykańskich badaczy i ich spojrzenia na kwe-
stie uczenia myślenia – ma być miejscem, gdzie dzieci i młodzież rozwijają swe 
zdolności analityczne (porównywania, analizy, wyjaśniania, oceniania), jak też 
zdolności twórcze (tworzenia, wymyślania, proponowania własnych rozwiązań, 
formułowania przypuszczeń, dociekania co by było, gdyby…) oraz praktyczne 
(demonstrowania, wykorzystywania i wprowadzania pomysłów w życie). Ozna-
cza to uwzględnianie w procesie kształcenia trzech typów myślenia, zgodnie 
z przyjętą w książce trójstopniową teorią Sternberga dotyczącą ludzkiej inteli-
1  Dotyczą one nie tylko szkół amerykańskich, również systemów państw UE, w tym polskiego. 

Zob. m.in.: E. Potulicka Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda 
Reagana do Baracka Obamy, O.W. Impuls. Kraków 2014; P. Kołodziej, Szkoła w świecie pozoru, 
[w:] M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska (red.), Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych  
w edukacji szkolnej, O.W. Impuls, Kraków 2013; M. Groenwald, Etyczne aspekty egzaminów 
szkolnych, Wyd. UG, Gdańsk 2011. 

2  H. Dumont, D. Istance, F. Benavides (red.), Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań 
w praktyce, Warszawa 2013. 

Jak nauczyć dzieci myśleniaDorota Szumna
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gencji, rozumianą jako „funkcja równowagi pomiędzy analitycznym, twórczym 
i praktycznym sposobem przetwarzania danych” (s. 15). Ludzie co prawda, jak 
twierdzi jej twórca, zazwyczaj przejawiają jeden wybrany typ inteligencji, ale 
nie posługują się wyłącznie nim. U każdego występuje kombinacja inteligencji 
analitycznej, twórczej i praktycznej, i powinniśmy troszczyć się o nie wszystkie, 
a nie promować tylko jeden z nich, tzn. analityczny (s. 27). Skutkuje to ogra-
niczaniem wielu uczniom szansy na sukces w szkole oraz odkrywanie własnych 
atutów i mocnych stron. Teoria Sternberga została sprawdzona w środowisku 
szkolnym i – jak twierdzą jej twórcy – może mieć zastosowanie we wszystkich 
dziedzinach i przedmiotach szkolnych. Co więcej, nie pozostaje w sprzeczności 
ze znaną teorią inteligencji wielorakich H. Gardnera (s. 59).

Skierowana do nauczycieli i rodziców książka Jak nauczyć dzieci myślenia 
stanowi źródło nie tylko przystępnie i syntetycznie podanej teorii (m.in. w for-
mie tabel zbierających najważniejsze treści i/lub prezentujących przykłady), ale 
też konkretnych propozycji i  sprawdzonych strategii postępowania. Całości 
nadano formę praktycznego poradnika, stąd znajdziemy tu nie tylko rozdziały 
(nazywane przez Autorów celami), przybliżające teoretyczne założenia i różne 
aspekty wspierania myślenia, każdy zakończony podsumowaniem, ale też py-
tania i zadania do pracy własnej, a także ćwiczenia do wykorzystania w pracy 
z uczniami. Na końcu zamieszczono krótki słowniczek wyjaśniający stosowane 
w książce pojęcia.

Książka składa się z  siedmiu rozdziałów (celów), w  których Auto-
rzy pokazują kolejno: czym jest poprawne myślenie (teorię Sternberga 
i uwzględniane w niej trzy główne typy myślenia), różne strategie służące 
wspieraniu rozwoju myślenia uczniów (analitycznego, twórczego oraz 
praktycznego) i sposoby oceny tego myślenia. „Każdy nauczyciel, który 
przeczyta tę książkę, będzie w stanie lepiej wspomagać poprawne myśle-
nie uczniów, a nawet udoskonali własne” – zapewniają Autorzy (s. 12). 
Postawione cele realizują w  publikacji dzięki wspomnianym pytaniom 
kończącym każdy rozdział oraz ćwiczeniom do pracy z uczniami, ale też 
poprzez „zgrabnie wplecione” w całość wywodu zadania umysłowe, jak 
choćby to „o skarpetkach” (s. 76). Warto samodzielnie zmierzyć się z tym 
i  innymi przytoczonymi zadaniami matematyczno-logicznymi3 – życzę 
Czytelnikom dobrej umysłowej zabawy. 

3  Szkoda, że Autorzy nie trzymają się tej zasady i podają odpowiedzi do większości przytaczanych 
przez siebie zadań. Jest to uzasadnione w przypadku zadania „o skarpetkach”, które posłużyło 
do dokonania analizy nieprawidłowego sposobu myślenia. 

Dorota Szumna Jak nauczyć dzieci myślenia



d
y

sk
u

sj
e 

• 
po

le
m

ik
i •

 r
ec

en
zj

e

104

d
y

sk
u

sje • po
lem

ik
i • r

ec
en

zje

104

Znajdziemy więcej korzyści z  sięgnięcia po książkę amerykańskich 
profesorów, a także szkoleniowców pracujących z nauczycielami i urzędnika-
mi oświatowymi. Odnajdziemy w niej problemy bliskie także polskiej szkole. 
Bo czyż nie boryka się ona na co dzień z takimi bolączkami, jak: niedostatek 
dialogicznego podejścia na każdym etapie edukacji, deficyt uczenia się we 
współpracy, rozwiązywania problemów, piętnowanie błędów, przerost typowych, 
odtwórczych, przewidywalnych zadań przy niedoborze nauczycielskich pytań 
pobudzających myślenie i  dyskusję, niemal zupełny brak pytań stawianych 
przez uczniów, m.in. na skutek różnorodnych strategii unikowych stosowanych 
przez dorosłych (także rodziców), permanentny – w odczuciu nauczycieli – brak 
czasu (a może pomysłu?) na stwarzanie sytuacji stymulujących twórcze myślenie 
czy wymagających „zastosowania”, „wprowadzenia w życie”…? Te trudności są 
jak najbardziej do przezwyciężenia. Można to zmienić, stawiając na nauczanie 
i  ocenę, które uczą myślenia (przy pamiętaniu, że w  szkole jest miejsce na 
wszystkie strategie). „Uczniowie nie tylko uczą się lepiej myśleć, kiedy nauka 
opiera się na myśleniu; lepiej też zapamiętują materiał, po prostu dlatego, że 
muszą o nim myśleć w czasie nauki. Myślenie w czasie nauki sprawia, że ucznio-
wie uczą się myśleć” (s. 120). Podstawą działań stymulujących myślenie jest 
jednak dialog. Twórcy prezentowanego w książce modelu nauczania myślenia 
wychodzą z założenia, iż celem nauczyciela w pierwszej kolejności powinno być 
„zachęcanie uczniów do dialogu – z nauczycielem, z innymi uczniami, a nawet 
ucznia z  samym sobą. (…) Pojęcie dialogu jest fundamentalne dla rozwoju 
umiejętności myślenia” (s. 66). Tego dialogu wciąż nam w szkołach brakuje. 

Trudno, choćby pobieżnie, przedstawić najważniejsze przemyślenia 
i propozycje rozwiązań problemu podjętego przez Autorów tej niepokaźnej 
książeczki (liczy 128 stron). W kontekście wspomnianego dialogu wartością 
publikacji jest niewątpliwie zwrócenie uwagi nauczycieli na pytania stawiane 
uczniom (prowadzone od lat badania ujawniają preferowany sposób naucza-
nia nastawiony na pytania odtwórcze, sprawdzające wiedzę uczniów) oraz 
rozwiązywane w szkole zadania. „Przygotowujemy uczniów do rozwiązywania 
zadań pod wieloma względami odmiennych od tych, z którymi zmierzą się oni 
w życiu dorosłym” – piszą Autorzy (s. 84). Warto ten wątek wciąż na nowo 
podejmować w  rozmowach z nauczycielami i  skierowanych do nich publi-
kacjach. W przedostatnim rozdziale znajdziemy dziesięć zasadniczych różnic 
między typowo szkolnymi zadaniami a problemami w świecie rzeczywistym. 
Ku refleksji nauczycieli Autorzy rozprawiają się także z błędnymi założeniami, 
często przyjmowanymi przez uczących, które nie tylko utrudniają rozwijanie 

Jak nauczyć dzieci myśleniaDorota Szumna
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uczniowskiego myślenia, ale wręcz blokują skuteczne uczenie się. Dokładne 
wczytanie się w te wyjaśnienia i własna refleksja pomoże nauczycielom ulepszyć 
jakość swych codziennych oddziaływań, nie tylko w obszarze intelektualnego 
rozwoju uczniów. Nie należy przy tym zapominać, że poprawne myślenie „samo 
w sobie nie wystarczy (…), by osiągać w życiu sukcesy” (s. 107), potrzebna jest 
jeszcze świadomość przeszkód, z którymi trzeba będzie się zmierzyć, jak np. 
słaba motywacja, koncentracja, brak pewności siebie, wytrwałości, strach przed 
porażką i in. (traktuje o nich ostatni rozdział). Na tym polu jako nauczyciele 
też wiele możemy zdziałać.  

Recenzowana publikacja z  jednej strony stanowi rzeczywistą pomoc 
w planowaniu i realizacji kształcenia ukierunkowanego na rozwijanie myśle-
nia, podpowiadając nauczycielom konkretne rozwiązania, z  drugiej jednak 
pozostawia przestrzeń dla jego refleksji i autonomii, zgodnie z przekonaniem 
samych Autorów, iż to nauczyciel w pierwszej kolejności jest zobowiązany do 
myślenia i ma służyć uczniowi za wzór. Jeśli nauczyciele mają świadomie poma-
gać uczniom w rozwijaniu samodzielnego myślenia, sami muszą opanować tę 
umiejętność. Wszak zdolność do krytycznego myślenia i niezależnego działania 
to podstawa pracy nauczyciela. 

Jak nauczyć dzieci myślenia jest niewątpliwie lekturą godną polecenia nie 
tylko praktykującym nauczycielom, ale także tym, którzy przygotowują się 
do tego zawodu. Przypomina o zadaniach ważnych z punktu widzenia każdej 
pojedynczej osoby – uczestnika procesu edukacji – i jej całożyciowego rozwoju, 
oraz społeczeństwa jako całości. Co ważniejsze, zmusza nas do refleksji nad 
konsekwencjami ich zaniechania, czy choćby zaniedbania. 

Dorota Szumna
PCEN w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski

L. Spear-Swerling, R.J. Sternberg, Jak nauczyć dzieci myślenia, GWP, Sopot 2015, s. 128.

Dorota Szumna Jak nauczyć dzieci myślenia
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Bożena Karasińska

Bajki dla dzieci i dorosłych – powrót 
do źródeł

Ostatnimi czasy wśród nowości na rynku księgarskim pojawiła się książka 
Marty Hanny Precht pod nieco przydługim tytułem Bajki ze śniegu dla dzieci 
i tych, którzy dziećmi być nie przestali1. Zachęcona zarówno nietypowym tytułem, 
jak i staranną szatą graficzną oraz internetową reklamą, sięgnęłam po tekst… 
Pierwotnie zamierzałam śledzić razem z 7-letnią córką przygody bohaterów, 
a właściwie – jak się później okazało – jednego głównego bohatera. Niestety, 
już po lekturze kilku pierwszych stron okazało się, że – pomimo zapowiedzi 
w tytule (bajki dla dzieci) – tekst jest przeznaczony zdecydowanie dla dzieci 
starszych, kilkunastoletnich i  oczywiście dla dorosłych, więc dalsza lektura 
była moim osobistym i indywidualnym spotkaniem z głównym bohaterem – 
Kapturkiem. Tekst ten w moim umyśle czynnego nauczyciela języka polskiego 
w gimnazjum zrodził wiele refleksji, którymi chcę się podzielić na szerszym 
forum. Jako nauczyciel nie mogę się tylko zgodzić z zastosowaną w wielu miej-
scach tekstu interpunkcją, a właściwie z jej brakiem, szczególnie w zdaniach 
zawierających imiesłowy; tym mankamentem należy obarczyć najprawdopo-
dobniej wydawcę…

Jak już wspomniałam wyżej, tekstu nie można polecić do samodzielnego 
czytania kilkulatkom, bo nasi milusińscy niewiele z niego zrozumieją. Przede 
wszystkim dlatego, że utwór Marty Precht wymaga presupozycji2, a mianowicie  
już z góry zakłada pewną wspólną wiedzę pierwotną autora i czytelnika. Nie-
stety, śmiem twierdzić, że o ile autor oczywiście tę wiedzę posiada, to kilkuletni 
czytelnik niekoniecznie będzie wiedział, kim byli np.: Gerda, Kai czy Ander-
sen. Ponadto zastosowane słownictwo typu: „czasoprzestrzeń” (s. 16), „wiatr 
telepatii” (s. 23), „PIN”, „NIP” (s. 29), „tonacja f-moll” (s. 31), „tempo lento”  
(s. 31), „słowa jak mantra” (s. 33), „jałowość dysput” (s. 51), „wysnuł tezę” 
(s.56), „antypatia” (s. 65), „siły ciążenia i rotacji” (s. 79), „arabeska” (s. 83) 
również sprawi kilkulatkowi sporą trudność w prawidłowym odbiorze dzieła. 
To, co jest – według mnie – przeszkodą dla najmłodszej grupy wiekowej, staje 
się zaletą w odniesieniu do młodzieży. Tym bardziej że – czytając o „podróżach” 

1  M. H. Precht, Bajki ze śniegu dla dzieci i tych, którzy dziećmi być nie przestali, Pelplin 2015. 
Lokalizacja cytatów w tekście głównym.

2  W tym kontekście postulatu, wymagania czegoś jako warunku.
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głównego bohatera – mimowolnie pomyślałam o Małym Księciu3, a to głównie 
z  tej przyczyny, że książka Marty Precht pod względem liczby i aktualności 
użytych sentencji może z powodzeniem konkurować z tekstem A. de Saint-Exu-
pery’ego. Sentencje wydają mi się na tyle istotne dla współczesnego człowieka, 
że pozwoliłam sobie przytoczyć najważniejsze z nich, ponieważ mogą one stać 
się punktem wyjścia do owocnych dyskusji z młodzieżą, a  i zapracowanych 
współczesnych dorosłych mogą czegoś nauczyć. Warto więc zatrzymać się na 
chwilę i pomyśleć o tym, że:

W teraźniejszości najgorszą rzeczą jest przyszłość (s. 26),

(…) jeśli rozpacz jest zbyt wielka, to musi odlecieć przez oczy, bo oczy są wyrazem duszy 
i tylko tam są wrota żalu (s. 35),

(…) nikt nie może twierdzić, że los jest nam przypisany do samej śmierci. Sami jesteśmy 
odpowiedzialni za drogę, którą wybraliśmy i  każdy ma swoje pięć minut na podjęcie 
decyzji (s. 38),

To, co dla ludzi najważniejsze tak łatwo zgubić, gdy przez moment zbytnio skupimy się 
na sobie (s. 75),

Ludzie zawsze starają się wytłumaczyć niewytłumaczalne prawami przyrody, fizyki, logiki, 
a nie potrafią po prostu przyjąć, że to czar lub cud (s. 82).

Wszystkie powyższe sformułowania wyrażają głęboką mądrość życiową, 
o której wielu współczesnych nie pamięta. Są w książce też takie stwierdzenia, 
które skłaniają do głębokiej refleksji o przemijaniu człowieka: „Każdy (…) ma 
PIN i NIP.  A w momencie, gdy przenoszą się [ludzie – dop. B.K.] w inny 
wymiar, nagle wszystkie te numery tracą sens. Wpadają do wielkiej niszczarki 
numerów, a  tam poszatkowane stanowią tworzywo dla nowych numerów 
nowych ludzi” (s. 29), i jego zagubieniu: „Ludzie numerują drogi, bo zgubili 
wiarę w intuicję” (s. 29). 

Niektóre zdania stanowią wyraźną polemikę z  utworem francuskiego 
pisarza. Wystarczy przywołać stwierdzenie, że „wśród ludzi jest się także samot-
nym”4 (samotność jako stan negatywny) i zestawić je ze zdaniem „samotność 
nie była im ciężarem, ale darem” (s. 18) (samotność jako stan pozytywny). Czy 
współczesny człowiek umie być samotny? A przecież samotność, rozumiana 
jako wyłączenie się chociaż na chwilę z „karuzeli” życia, jest twórcza duchowo.

O czymże więc opowiada książka? Oczywiście opowieść ta, zawierająca 
trzy wyodrębnione w osobne rozdziały przygody krasnala, traktuje o miłości. 
3  A. de Saint – Exupery, Mały Książę, przeł. J. Szwykowski, Warszawa 1971.
4  A. de Saint – Exupery, Mały Książę, przeł. J. Szwykowski, Warszawa 1971, s. 54.

Bożena Karasińska Bajki dla dzieci i dorosłych – powrót do źródeł
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Kapturek, powołany do życia przez fińskiego grafika mieszkającego w Rovanie-
mi (niezwykłym miejscu będącym siedzibą św. Mikołaja), w cudowny sposób 
ożywa i – opuszczając kartkę papieru – wyrusza w świat. Stara się pomagać 
ludziom spotkanym podczas wędrówki. Każdy rozdział prezentuje zupełnie 
inną kategorię osób. W „pierwszej odsłonie” pomocy potrzebuje bohaterka 
innej bajki, Gerda – opuszczona i  zdradzona przez Kaia. Następnie krasnal 
przyczynia się do wzajemnego „odnalezienia siebie” przez zakochanych Bena 
i Amy. W końcowym rozdziale zakochuje sam się…

Książka zawiera wiele rekwizytów z  różnych bajek i  aż nazbyt wyraźne 
nawiązania do Wyprawy J. R. R. Tolkiena, a słowa: 

- O, wędrujący przez ciemną krainę,
nie rozpaczajcie! Choć ciemne są lasy
muszą się kiedyś skończyć i przeminąć... (s. 94)

są dla nas, żyjących w „ciemnej krainie” współczesnego świata wyraźnym rozka-
zem, aby nigdy nie tracić nadziei na lepsze jutro, bo przecież wszystko (nie tylko 
to, co dobre, ale i to, co złe) się kiedyś kończy i przemija. Wielu wybitnych po-
etów na przestrzeni dziejów przekonywało o tym swoich czytelników. W sposób 
niezwykle bezpośredni czynił tak chociażby Jan Kochanowski, gdy nakazywał:  

Nie porzucaj nadzieje,
Jakoć się kolwiek dzieje:
Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,
A po złej chwili piękny dzień przychodzi5.

Książka jest więc próbą nawiązania do najlepszych tradycji literatury świa-
towej. Na początkowych kartach opowieści autorka z wielkim przekonaniem 
przywołuje funkcjonujące w wielu językach powiedzenie, że „chcieć to móc”. 
To wielce optymistyczne stwierdzenie warto wziąć sobie do serca niezależnie 
od tego, ile mamy lat, choć w sposób szczególny to młodzież powinna uczynić 
je hasłem przewodnim w niełatwym przecież poszukiwaniu swojego miejsca 
w świecie.

Reasumując, książka pt. Bajki ze śniegu... to bardzo życiowa opowieść nie 
tylko na zimowe wieczory, a jej ponadczasowa mądrość wyrażająca się poprzez 
możliwość wielu interpretacji w zależności od stanu ducha potencjalnego czy-
telnika sprawia, że z pewnością nie jest to lektura jednorazowa.

Bożena Karasińska
Zespół Szkół w Wierzawicach

5  J. Kochanowski, Pieśni, Warszawa 1982, s. 79.

Bajki dla dzieci i dorosłych – powrót do źródełBożena Karasińska
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Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa 
Zielińska, Dziecięca matematyka. 
Edukacja matematyczna dzieci  
w domu, w przedszkolu i szkole 

Dziecięca matematyka. Edukacja matematyczna dzieci w domu, w przedszkolu 
i  szkole jest niezwykle wartościową pracą autorstwa Edyty Gruszczyk-Kol-
czyńskiej i Ewy Zielińskiej. Skierowana została przede wszystkim do osób, dla 
których prawidłowy rozwój dziecka jest priorytetem, a konkretnie do rodziców 
i nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warto zatem przybliżyć 
jej główne założenia i zaproponowaną przez autorki koncepcję nauczania. 

Książka składa się z szesnastu rozdziałów, w tym: wstępu, dwóch rozdzia-
łów teoretycznych  – 2 i 15 (jeden jest wprowadzeniem w zagadnienia, drugi 
natomiast pełni rolę podsumowania praktycznych wskazówek, dotyczących 
wspierania sukcesu dzieci w  szkole jako głównej instytucji kształcącej) oraz 
dwunastu rozdziałów obejmujących dwanaście kręgów nauczania, w których 
szczegółowo opisano sposoby i ćwiczenia rozwijające poszczególne umiejętności 
i sprawności w zakresie edukacji matematycznej.

Rozważania na temat znaczenia rozwoju i edukacji dzieci przed rozpo-
częciem nauki w szkole stały się przedmiotem wprowadzenia do książki. We 
wstępie Edyta Gruszczyk-Kolczyńska opisuje pokrótce swoje doświadczenia 
oraz wskazuje, iż przez przeszło 20 lat prowadziła badania naukowe nad trud-
nościami i niepowodzeniami, szczególnie w zakresie edukacji matematycznej 
wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym1. Autorka 
podaje, iż co 4 uczeń edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) nie potrafi sprostać 
wymaganiom stawianym w trakcie realizacji założeń edukacji matematycznej 
(w klasach wyższych odsetek tych uczniów jest jeszcze większy)2. Z punktu 
widzenia nauk pedagogicznych i jej subdyscypliny, dydaktyki, jest to bardzo 
niekorzystne zjawisko, które w przyszłości może prowadzić do jawnych nie-
powodzeń szkolnych, drugoroczności, a  także w  skrajnych przypadkach do 
odsiewu szkolnego. 
1  Ilekroć w tekście mowa o wczesnym wieku szkolnym, to termin ten odnosi się do uczniów 

edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej).
2  E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka. Edukacja matematyczna dzieci 

w domu, w przedszkolu i szkole, Warszawa 2009, s. 5.

Sylwia Polcyn-Matuszewska
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E. Gruszczyk-Kolczyńska przekonuje, iż sposobem na przeciwdziałanie 
temu zjawisku jest prawidłowe wspieranie rozwoju dziecka, które w przyszłości 
może zaowocować sukcesem edukacyjnym. Wspieranie tego rozwoju (szcze-
gólnie umiejętności matematycznych), należy kształtować poprzez rozwijanie: 
•	 rozumowania na poziomie operacyjnym, 
•	 odporności emocjonalnej, 
•	 umiejętności liczenia, 
•	 wyznaczania wyniku działań, w tym dodawania i odejmowania3.

Niebagatelny wpływ na osiąganie przez dziecko sukcesu edukacyjnego 
mają również podejmowane przez osoby dorosłe – zarówno rodziców, jak 
i nauczycieli – działania, a przede wszystkim ich świadomość psychologiczna, 
pedagogiczna, merytoryczna i metodyczna oraz systematyczna praca  z dziec-
kiem4. Te poszczególne elementy nie tyko wspierają rozwój dziecka, ale składają 
się także na przyszłe powodzenia szkolne ucznia. 

Dalsze rozważania autorek książki na temat umiejętności matematycznych 
i edukacji w tym zakresie zostały podjęte w II. rozdziale. W tytule rozdziału 
zostało postawione zatem kluczowe pytanie: Co konkretnie trzeba kształ-
tować w dziecięcym umyśle, aby dziecko było mądrzejsze, więcej wiedziało 
i lepiej liczyło? Autorki odpowiadają na to w sposób bardzo jasny. Uznają, 
iż o powodzeniu szkolnym, mądrości dziecka, a także umiejętności liczenia 
decydują osobiste doświadczenia samego dziecka5. Zdobywa je w  trakcie 
obserwacji swojej najbliższej przestrzeni, którą stara się nazwać, zdefiniować 
(a także aktywnego uczestnictwa w niej, przykładem jest rozwiązywanie ćwi-
czeń przez dziecko, tworzenie lub granie w gry dydaktyczne). Doświadczenia 
te mają wpływ na sposób, szybkość, a także efektywność procesu uczenia się 
oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i  zainteresowania do poznawania 
nowych pojęć, faktów i zjawisk. 

Bezpośrednie wprowadzenie teoretyczne, przytoczenie wyników badań 
oraz własnych doświadczeń badaczki staje się wstępem do zaproponowania 
oraz omówienia koncepcji wspomagania rozwoju umysłowego oraz umiejęt-
ności matematycznych u dzieci w wieku 6 i 7 lat. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska 
przekonuje o sukcesie swojej metody i zastosowanej metodyki w oparciu o pro-
wadzone przez siebie badania eksperymentalne. Wskazują one jednoznacznie na 
osiąganie lepszych stopni i rozwoju matematycznego ukierunkowania umysłu6 
3  Ibidem, s. 5.
4  Ibidem, s. 6.
5  Ibidem, s. 9. 
6  Ibidem, s. 6. Grupa eksperymentalna została porównana z przeciętną równoległą klasą szkolną. 

Dziecięca matematyka...Sylwia Polcyn-Matuszewska
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tych uczniów, których edukacja opierała się na założeniach autorskiej koncepcji 
tzw. dziecięcej matematyki. 

Program „dziecięcej matematyki” według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej 
obejmuje następujących dwanaście kręgów tematycznych:

1. Orientacja przestrzenna – kształtowanie umiejętności pozwalających dziec-
ku orientować się w przestrzeni, rozumieć ją oraz rozpatrywać otoczenie 
w stosunku do swojego położenia.

2. Rytmy – dzięki nim rozwijana jest umiejętność skupiania uwagi na pra-
widłowościach i korzystanie z nich w wybranych sytuacjach, dostrzeganie 
regularności i powtarzalności pewnych schematów przez dziecko.  

3. Liczenie – związane jest bezpośrednio z rytmem. Opiera się głównie na 
realizacji schematu: przechodzenie od pewnego konkretu (przykładowo 
jabłko) przez obraz (zdjęcie jabłka) do symbolu (cyfra) i operowanie przez 
dziecko liczebnikami.

4. Kształtowanie pojęcia liczby i wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumo-
wania – rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności przez tworzenie 
par, kształtowanie świadomości stałości liczby elementów w zbiorze oraz 
rozumienia aspektu porządkowego  i miarowego liczby naturalnej, a także 
rozwijanie myślenia operacyjnego.

5. Mierzenie długości – zapoznawanie dzieci z zasadnością stosowania pomia-
rów, kształtowanie świadomości dotyczącej wyniku pomiaru zależnego od 
stosowanych jednostek i narzędzi pomiaru oraz uświadamianie o stałości 
długości.

6. Klasyfikacja – kształtowanie u dzieci zdolności do logicznego grupowania 
określonych przedmiotów zgodnie z  ich cechami i/lub właściwościami, 
a także ich segregowanie oraz definiowanie. 

7. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych – kształtowanie umie-
jętności samodzielnego układania zadań do obrazków i z wykorzystaniem 
liczydeł, kształtowanie umiejętności konstruowania przez dziecko zadań, 
które będą nawiązywały do jego sytuacji życiowych oraz przygotowywały 
je do rozwiązywania zadań na lekcjach matematyki. 

8. Waga – kształtowanie świadomości związanej ze znaczeniem wagi w życiu 
codziennym, rozwijanie umiejętności praktycznych związanych z waże-
niem, a także przygotowanie uczniów do rozwiązywania zadań. 

9. Mierzenie płynów – kształtowanie świadomości dotyczącej ilości płynów 
w różnych pojemnikach, uświadamianie o zasadności mierzenia oraz przy-
gotowanie dzieci do szkolnych zadań matematycznych. 

Sylwia Polcyn-Matuszewska Dziecięca matematyka...
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10. Intuicje geometryczne – rozwijanie procesów związanych z  
kształtowaniem pojęć geometrycznych, zapoznawanie dziecka z efektem 
odbicia z wykorzystaniem lusterka. 

11. Konstruowanie gier dla dzieci i przez dzieci – kształtowanie odporności 
emocjonalnej (pokonywanie trudności, praca intelektualna w sytuacjach 
trudnych i pełnych napięć), rozwijanie zdolności do podejmowania przez 
dziecko wysiłku umysłowego oraz kształtowanie umiejętności konstru-
owania gier dydaktycznych przez dzieci (z  rozbudowanym elementem 
matematycznym). 

12. Zapisywanie czynności matematycznych – kształtowanie umiejętności 
określania gdzie jest więcej, gdzie jest mniej lub po równo, rozwijanie 
umiejętności liczenia, układania i rozwiązania działań arytmetycznych oraz 
zapisywania czynności matematycznych.
Zawarte w  książce założenia dotyczące powyższej koncepcji „dziecięcej 

matematyki” zostały podsumowane w  zakończeniu, w  którym to autorki 
zwracają szczególną uwagę na szkołę jako instytucję opiekuńczo-wychowaw-
czą. W trakcie analizy szkoły koncentrują się głównie na realizacji edukacji 
matematycznej w  systemie klasowo-lekcyjnym. Autorki podają, iż podczas 
tradycyjnie realizowanego procesu kształcenia „wszystkie dzieci w klasie uczą 
się […] tego samego, w tym samym czasie i w taki sam sposób”7. Ogromnym 
problem takiej formy organizacyjnej jest jednak brak odpowiedzi na potrzeby 
dwóch kategorii uczniów, a mianowicie tych słabszych oraz tych zdolniejszych. 
Dla tych pierwszych, materiał i formułowane przez nauczyciela polecania są 
często niezrozumiałe, trudne i  mogą wywoływać zniechęcenie. Natomiast 
w przypadku uczniów zdolnych takie zajęcia mogą być nudne i mało rozwijające 
ich potencjał. Autorki pokrótce analizują sposoby rozpoznawania tych dwóch 
kategorii uczniów oraz formułują krótkie dla nich zalecenia. Zakończeniem 
podsumowania jest cytat, który powinien stać się mottem dla dziecięcej edu-
kacji matematycznej, a mianowicie: „cóż może być cenniejszego od dziecięcego 
talentu!”8.

Zawarte w książce porady oraz propozycje licznych ćwiczeń, zostały skie-
rowane bezpośrednio do osób dorosłych (rodziców, nauczycieli), którzy chcą 
wspierać rozwój dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym. 
Sama zaś koncepcja „dziecięcej matematyki” nosi znamiona metodyki uniwer-
salnej, bowiem można ją realizować w domu, w szkole, w przedszkolu, w sa-

7  Ibidem, s. 176.
8  Ibidem, s. 179. 

Dziecięca matematyka...Sylwia Polcyn-Matuszewska
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natorium czy w innych miejscach9. Jest to możliwe poprzez zaprezentowanie 
założeń koncepcji obejmującej dwa rodzaje prac z uczniami, a mianowicie: 
pracy indywidualnej (której autorki poświęciły bardzo dużo treści) oraz pracy 
grupowej10. Założenia koncepcji zostały również oparte na wiedzy o prawidło-
wościach rozwojowych człowieka. Autorki bowiem w  swoich rozważaniach 
odwołują się do koncepcji rozwoju według Jeana Piageta. Jak trafnie podają: 
„efekty uczenia będą zależeć od przestrzegania prawidłowości rozwojowych”11, 
które powinny być respektowane przez nauczycieli i rodziców w trakcie roz-
wijania umiejętności matematycznych u  uczniów w  wieku przedszkolnym 
i wczesnym wieku szkolnym.

Ogromną zaletą książki są dołączone miniaturowe scenariusze i szczegółowo 
opisane ćwiczenia dla dzieci i z dziećmi, wzbogacone o przykładowe rozwiązania 
w postaci obrazków i grafik. W trakcie zapoznawania się z koncepcją czytelnik 
ma okazję poznać różne ćwiczenia i zadania przygotowane specjalnie dla każ-
dego kręgu w taki sposób, aby maksymalnie rozwijały poszczególne umiejęt-
ności w obrębie wybranych sprawności matematycznych. Do przykładowych 
ćwiczeń można zatem zaliczyć: ćwiczenia z rymami, zagadki ruchowe, zabawy 
z poszczególnymi częściami ciała, pantomima, rysowanie siebie i innych, zabawy 
z woreczkiem, zabawy z lewą i prawą stroną, szukanie przedmiotu zgodnie ze 
słownym poleceniem, gry planszowe, gry z opowiadaniem, zabawa z dominem, 
nauczanie misia itd. Każde ćwiczenie zostało szczegółowo omówione a jest 
skierowane bezpośrednio do dziecka (język jest prosty i jasny). Ponadto Edyta 
Gruszczyk-Kolczyńska oraz Ewa Zielińska w trakcie prezentacji szeregu różnych 
zadań realizowanych w ramach wybranych kręgów zwracają wielokrotnie uwagę 
na zasadę stopniowania trudności12 oraz na tzw. transfer dodatni13. Autorki wie-
lokrotnie podkreślają również, iż osoba dorosła powinna być aktywna w trakcie 
9  Ibidem, s. 7.
10  Ibidem, s. 7.
11  Ibidem, s. 15.
12  Zasada stopniowania trudności zwana także zasadą przystępności, czyli pokonywania 

trudności uczniów  w poznawaniu i przekształcaniu rzeczywistości. Zasada ta jest już znana od 
czasów Jana Amosa Komeńskiego, który określił, iż w nauczaniu uczniów należy przechodzić 
od znanego do nieznanego, od tego, co bliskie, do tego, co dalsze, od tego, co łatwe do 
tego, co trudne oraz zastosować dwie drogi poznania (od abstrakcji do konkretu oraz od 
konkretu do abstrakcji). W tej zasadzie jest również ważne uwzględnienie indywidualnych 
różnic w tempie pracy uczniów i ich rozwoju umysłowego. Zob.: W. Okoń, Wprowadzenie 
do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003, s. 186.

13  Ibidem, s. 32. Transfer dodatni (pozytywny) – przenoszenie skutków procesu uczenia się na 
inny, przenoszenie się wprawy na inną czynność. Więcej: Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki 
ogólnej, Warszawa 1977, s. 88-89.

Sylwia Polcyn-Matuszewska Dziecięca matematyka...
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wykonywania określonych ćwiczeń (zgodnie z zasadą raz dorosły – raz dziecko). 
Dodatkiem, niezwykle istotnym, ale i również pomocnym dla osoby dorosłej jest 
tzw. zestaw pomocy, w którego skład wchodzą m.in.: pluszowy miś, liczmany, 
liczydełka, kartoniki z cyframi i znakami arytmetycznymi, domino, geoplan 
(płytka z otworkami do przewlekania sznurowadła), figury geometryczne, karty 
logiczne, kostka i obrazki do układania gier.

W 2015 r. ukazała się także Dziecięca matematyka - dwadzieścia lat później. 
Książka dla rodziców i  nauczycieli starszych przedszkolaków autorstwa Edyty 
Gruszczyk-Kolczyńskiej i  Ewy Zielińskiej. Książka wydaje się być unowo-
cześnioną i ulepszoną wersją poprzedniego wydania. Jak podają autorki, wy-
dawnictwo zostało pogłębione o współczesne standardy, nurty pedagogiczne 
i psychologiczne związane z  rozwojem umysłowym dziecka oraz o aktualne 
warunki, w których jest realizowana edukacja przedszkolna i domowa. Ponadto 
zostały także uwzględnione zalecenia obowiązującej podstawy programowej. 
Nowe wydanie obejmuje aktualnie osiemnaście rozdziałów, w tym wstęp wraz 
z rozdziałem wprowadzającym, zakończenie oraz bibliografię. Pozostałe roz-
działy zostały poświęcone omówieniu poszczególnych kręgów tematycznych 
składających się na dziecięcą matematykę. Każdy rozdział przybiera określoną 
formę, a mianowicie: 
•	 zawiera omówienie prawideł psychologicznych i pedagogicznych związa-

nych z rozwojem umysłowym dziecka i  jego umiejętności matematycz-
nych w kontekście danego kręgu tematycznego (rozwijanej umiejętności 
matematycznej),

•	 zawiera omówienie treści kształcenia, 
•	 obejmuje komentarze metodyczne wraz z przykładami gotowych ćwiczeń, 

sytuacji zadaniowych oraz zabaw i gier do realizowania przez rodziców 
i nauczycieli.
Dodatkowym walorem książki są przywoływanie wyniki badań i doświad-

czeń pedagogicznych autorek zgromadzonych w ciągu ostatnich 20 lat realizacji 
dziecięcej matematyki14. 

E. Gruszczyk-Kolczyńska oraz E. Zielińska więcej uwagi poświęciły także dzie-
ciom uzdolnionym matematycznie, ich cechom umysłowym oraz sposobom ich 
rozpoznawania. Autorki przytaczają także wyniki badań oraz wskazują konkretne 
metody diagnostycznego rozpoznawania uzdolnień matematycznych u dzieci15. 

14  E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka – dwadzieścia lat później. 
Książka dla rodziców i nauczycieli starszych przedszkolaków, Kraków 2015, s. 11.

15  Ibidem, s. 16. 

Dziecięca matematyka...Sylwia Polcyn-Matuszewska
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W nowym wydaniu autorki rezygnują także z zastosowania kartonowych 
zabawek, natomiast w szerokim zakresie wskazują oraz opisują przedmioty i po-
moce niezbędne do rozwijania wybranych umiejętności. Nowością są również 
przydatne komentarze, omówienia i rozszerzenia treści głównych, które zostały 
zapisane w przypisach. 

Książka (zarówno wersja podstawowa, jak i poprawiona) autorstwa Edy-
ty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej to kompleksowe spojrzenie na 
edukację matematyczną i wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym 
i młodszym wieku szkolnym, która została zaprezentowana w prostej formie 
bez naukowej i  trudnej terminologii (książka przypomina raczej swobodną 
rozmowę16 niż naukowe rozważania). Jest to bogate metodycznie vademecum, 
które każdy nauczyciel oraz rodzic może wykorzystać w pracy z dzieckiem lub 
grupą dzieci. Mimo iż założenia koncepcji zostały sformułowane pod koniec 
lat 80. XX wieku (koncepcja sprawdzona eksperymentalnie przez 7 lat w wy-
branych przedszkolach17), obecnie zostały one zaktualizowane, dopracowane 
i  dostosowane do wymagań współczesności. Dlatego też lekturę tę należy 
polecić szczególnie studentom kierunków pedagogicznych i matematycznych 
o specjalności nauczycielskiej, nauczycielom, którzy dopiero rozpoczynają pracę 
w zawodzie, rodzicom oraz wszystkim tym, dla których prawidłowy i optymalny 
rozwój dziecka jest ważną rzeczą. Z całą pewnością jest to książka, której autorki 
w sposób holistyczny, ale i niezwykle praktyczny wprowadzają w tajniki meto-
dyki nauczania matematyki dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska
Zakład Dydaktyki Ogólnej

Wydział Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

16  Ibidem, s. 6.
17  Ibidem, s. 6.

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Dziecięca matematyka. Edukacja matematyczna dzieci w domu,  
w przedszkolu i szkole, WSiP, Warszawa 2009

Sylwia Polcyn-Matuszewska Dziecięca matematyka...
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Nowości wydawnicze 
dla nauczyciela, pedagoga, dyrektora, samorządowca

Edukacja, szkoła, zarządzanie szkołą
D. Pankowska, T. Sokołowska-Dzioba, Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań 
nauczyciela-wychowawcy, Wyd. UMCS, Lublin 2015.
P. Błajet, (Nie)przypadkowa edukacja, Wyd. UMK, Toruń 2015.
J.P. Sawiński, Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji. Poradnik dla nauczycieli i eduka-
torów, Wyd. Difin, Warszawa 2016.
M. Wrońska (red.), Mała szkoła w przestrzeni medialnej, Wyd. UR, Rzeszów 2016.
R. Pęczkowski (red.), Nauczyciel i uczeń w przestrzeni małej szkoły, Wyd. UR, Rzeszów 2016.
A. Łukasik, Ewolucja – mózg – zachowania społeczne, Wyd. UR, Rzeszów 2015.
L. Marciniak, E. Piotrowska-Albin, Organizacja wycieczek szkolnych oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieży. Nowe zasady. Komentarz praktyczny, procedury, Wyd. Wolters Kluwer 
SA, Warszawa 2016.
L. Marciniak, E. Piotrowska-Albin, Rekrutacja do szkół 2016/2017. Komentarz praktyczny, 
procedury, Wyd. Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016.
L. Marciniak, E. Piotrowska-Albin, Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017, Wyd. Wolters 
Kluwer SA, Warszawa 2016.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić 
w przedszkolu i w domu, Bliżej Przedszkola 2016.
A. Jegier, Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym, Wyd. Difin, Warszawa 2016.
B. Boniecka, A. Granat, Recepcja mediów. Wpływ sytuacji medialnych na komunikowanie się 
dzieci w wieku przedszkolnym. Wypisy, Wyd. UMCS, Lublin 2016.
K. Kusiak, B. Bednarczuk, Oblicza gotowości szkolnej, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2015.
M. Magda-Adamowicz, E. Kobyłecka, Dziedziny wychowania w klasach początkowych, 
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015.
Czytanki ze zrozumieniem. Materiały do nauki czytania ze zrozumieniem, Wyd. Harmonia, 
Gdańsk 2016.
A. Tanajewska, I. Kiełpińska, R. Naprawa, Nauka czytania od A do Z metodą sylabową, 
Wyd. Harmonia, Gdańsk 2016.
J. Stasica, Zadania dla asów. Klasa I. Dla sześciolatków i siedmiolatków. Ćwiczenia dodat-
kowe do matematyki. Opracowanie zgodne z aktualną podstawą programową, O.W. Impuls, 
Kraków 2016.
M. Dąbrowski, Gry matematyczne (nie tylko) dla klas 1-3, Wyd. Nowik, Opole 2015.
M. Dąbrowski, Gry matematyczne dla uczniów klas 1-3 i starszych, cz.2, Wyd. Nowik, 
Opole 2016.
E. Krejčová, Matematyka w zabawach i grach w szkole podstawowej, Wyd. Nowik, Opole 2016.
E. Adbage, Liczymy na spacerze. Matematyka na każdą pogodę, Wyd. Zakamarki, Poznań 2016. 
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K. Majewska, Tablica interaktywna w procesie nauczania wczesnoszkolnego, Wyd. UMK, 
Toruń 2015.
I. Buszkowski, Plastyczny świat dla małych i dużych przedszkolaków, Wyd. Harmonia, 
Gdańsk 2016.
M. Barańska, Sensoryczny piękny świat. Zabawy z wierszykami rozwijające integrację senso-
ryczną, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2016.

Edukacja w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 
J. Skibska, J. Wojciechowska, Nauczyciel i uczeń w przestrzeni kreatywnych działań, Wyd. 
Żak, Warszawa 2016.
A. Rybak, Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego, Wyd. Nowik, Opole 2016.
A. Płońska, Matematyka na planszy. Zestaw 22 gier matematycznych dla gimnazjum i szkoły 
ponadgimnazjalnej, Wyd. Nowik, Opole 2016.
J. Nowik, J. Świercz, Jak wykorzystać kostki na lekcjach matematyki, Wyd. Nowik, Opole 2016.
A.J. Wróblewska, Kierunki geograficzne na wesoło. Zabawy przyrodnicze dla klas IV-VI, 
O.W. Impuls, Kraków 2016.
T. Zubrzycka-Maciąg, Wychowanie w praktyce szkolnej. Scenariusze godzin wychowawczych 
dla klas IV – VI szkoły podstawowej, Wyd. Difin, Warszawa 2016. 
Scenariusze dobrych wywiadówek do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, Wyd. Fraszka 
Edukacyjna, Warszawa 2016.

Pedagogika specjalna 
K. Barłóg (red.), Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i nie-
pełnosprawnych, Wyd. UR, Rzeszów 2015. 
M. Zaborniak-Sobczak,  K.I. Bieńkowska, E. Tomińska (red.), Wybrane problemy wsparcia 
wczesnorozwojowego i edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu na przykładzie pięciu krajów 
europejskich, Wyd. UR, Rzeszów 2016.
R. Naprawa, A. Tanajewska, Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla IV etapu 
nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, Wyd. 
Harmonia, Gdańsk 2015.
B. Sikora, Odkrywamy słowa. Program nauczania języka polskiego oraz plan pracy w klasie 
I, II, III gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, Wyd. Harmonia, 
Gdańsk 2016.
B. Winczura, Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, O.W. 
Impuls, Kraków 2016.
A. Tomkiewicz-Bętkowska, ABC pedagoga specjalnego. Razem łatwiej. Nowe doświadczenia. 
Poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z 
niepełnosprawnością, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych 
kształceniem integracyjnym, O.W. Impuls, Kraków 2016.
Anna Skoczek, Anna Piestrzyńska (red.), Nowe technologie w pedagogice specjalnej, Wyd. 
WAM,  Kraków 2016.

Opracowała:
Dorota Szumna
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Członkowie Studenckiego Kręgu 
Korczakowskiego – koła naukowego, 
które działa na Wydziale Pedagogicz-
nym Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
podejmują wiele inicjatyw, do których 
zaliczyć można między innymi organi-
zację konferencji naukowych. W 2015 
r. zorganizowano dwie konferencje 
naukowe o  zasięgu ogólnopolskim, 
w  których wzięli udział przedstawi-
ciele różnych uczelni z Polski. Orga-
nizatorami przedsięwzięć byli studenci 
reprezentujący Studencki Krąg Kor-
czakowski wraz z jego opiekunem – dr 
Wiesławą Walc. W  przygotowanie 
konferencji włączyły się także dr Anna 
Śniegulska i dr Maria Kocór. Patronem 
medialnym wspomnianych wydarzeń 
było czasopismo psychologiczne „Cha-
raktery”, Gazeta Codzienna „Nowiny” 
oraz portal „nowiny24”. 

Pierwsza z  konferencji – Ogól-
nopolska Studencka Konferencja Na-
ukowa pt. „Uzależnienia wśród dzieci 
i  młodzieży” dotyczyła szeroko poj-
mowanych uzależnień wśród młodych 
osób. Odbyła się ona 19 listopada 

2015 roku w  budynku A0 Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego. W konferencji 
wzięło udział 197 osób (w  tym 48 
uczestników czynnych), co świadczy 
o dużym zainteresowaniu omawianą 
problematyką. Po sesji plenarnej, 
w związku z dużą liczbą zgłoszonych 
referatów, równocześnie prowadzone 
były obrady w dwóch sekcjach. Pierw-
sza z nich dotyczyła uzależnień beha-
wioralnych, ich istoty i form przeciw-
działania, druga natomiast obejmowa-
ła tematykę uzależnień w kontekście 
aspektów prawnych oraz profilaktyki. 
Studenci i doktoranci, którzy zgłosili 
czynne uczestnictwo w  konferencji 
reprezentowali następujące uczelnie: 
Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 
w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej w  Lublinie, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet 
Śląski w  Katowicach, Wyższa Szko-
ła Nauk Społecznych Pedagogium 
w  Warszawie, Krakowska Akademia 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 

Ogólnopolskie konferencje 
naukowe zorganizowane przez 
Studencki Krąg Korczakowski  
w 2015 r.

sprawozdania
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Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku. Wystąpienia prelegentów dotyczyły 
zarówno uzależnień behawioralnych, jak i substancjalnych, na które narażone 
są dzieci i młodzież. Wiele referatów miało charakter doniesień z przeprowa-
dzonych badań. Poruszone w trakcie spotkania tematy odnosiły się zarówno do 
bardziej znanych rodzajów uzależnień, jakimi jest np. nikotynizm, narkomania 
lub alkoholizm, ale także stosunkowo nowych i mniej poznanych nałogów, np. 
fonoholizmu czy ortoreksji.

W  drugiej konferencji zorganizowanej przez SKK w  2015 r., oprócz 
studentów, czynny udział wzięli również przedstawiciele placówek i instytucji 
z terenu Podkarpacia. Konferencja odbyła się 10 grudnia 2015 roku w budynku 
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tematem były „Prze-
miany w systemie wsparcia rodziny we współczesnej Polsce”. W konferencji 
uczestniczyło ogółem 117 osób (w tym 49 uczestników czynnych). W trakcie 
obrad plenarnych wystąpili zaproszeni goście: mgr Marcelina Drath z Ośrodka 
Adopcyjnego, prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Rzeszowie, mgr Małgorzata Bąk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rzeszowie, mgr Jolanta Milewska z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
im. dr. H. Hanasiewicza w Rzeszowie, mgr Krystyna Dela z Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej nr 1 w Rzeszowie, mgr Ewa Glesmer z Zespołu Szkół 
przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, a także mgr Dariusz Miziołek 
z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. W dalszej części 
obrady toczyły się w dwóch sekcjach. Referentami byli studenci i doktoranci 
reprezentujący następujące uczelnie: Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN 
w  Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Śląski 
w Katowicach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gdań-
ski, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie, Wyższą Szkołę 
Biznesu w  Dąbrowie Górniczej, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. 
Jana Grodka w Sanoku oraz Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii 
Nauk. Tematyka poruszona w trakcie spotkania obejmowała wiele aspektów 
związanych ze wsparciem współczesnej rodziny w Polsce. Omówiono między 
innymi różnego rodzaju aspekty prawne związane z problematyką konferen-
cji. Wygłoszone referaty dotyczyły np. roli kuratora społecznego czy asystenta 
rodziny we wsparciu rodzin. Odniesiono się także do rodzin z  problemem 
alkoholowym, dotkniętych problemem ubóstwa, mających dziecko z  auty-

Sprawozdania
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zmem czy niepełnosprawnością. Zaprezentowano ponadto tematykę związaną 
z samotnym macierzyństwem czy kwestię dotyczącą urlopu tacierzyńskiego. 

Obie konferencje zorganizowane przez Studencki Krąg Korczakowski 
w 2015 r. okazały się niezwykle interesujące. Podjęto w ich trakcie niezwykle 
aktualną problematykę dotyczącą dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Liczba 
uczestników oraz podejmowana w trakcie obrad dyskusja świadczą o dużym 
zainteresowaniu omawianymi tematami i zasadności organizowania tego rodzaju 
spotkań. Na uwagę zasługuje fakt, iż w organizowanych przez SKK konferen-
cjach bierze udział wielu studentów i doktorantów, których referaty odznaczają 
się wysokim poziomem merytorycznym i metodologicznym. Zorganizowane 
konferencje są więc okazją do rozwoju dla młodych badaczy, zaprezentowania 
wyników ich badań, refleksji nad istotnymi, aktualnymi tematami oraz zacie-
śniania więzi w środowisku akademickim.

Magdalena Gadamska, Iwona Karnas
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Spotkanie w Krośnie

7 kwietnia 2016 roku, staraniem Podkarpackiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Krośnie, odbyło się spotkanie z Panią Mo-
niką Goldwasser z Krakowa. Bohaterka spotkania jest  córką Adama i Salomei 
Goldwasser, urodziła się na początku 1941 roku i cudem uniknęła śmierci. 
Przeżyła dzięki pomocy sióstr Urszulanek z Krakowa oraz swoich późniejszych 
przybranych polskich rodziców. O swoich żydowskich korzeniach dowiedziała 
się dopiero przy łożu śmierci swojej przybranej matki. Od tamtej pory walczy 
o odzyskanie utraconej tożsamości. 

Monika Goldwasser jest przykładem tragedii tysięcy żydowskich dzieci, 
które w Zagładzie straciły nie tylko rodziny, ale także dzieciństwo. Ojciec Pani 
Moniki, Adam Goldwasser, ukończył romanistykę na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, a później doktoryzował się w paryskiej Sorbonie. Przed wojną uczył języka 
francuskiego w Liceum w Kaliszu. Był poetą, bliskim przyjacielem znanego 
polskiego literata Jana Sztaudyngera, którego znał od najmłodszych lat. 

Jedyny odnaleziony wiersz (rękopis) Pana Adama Goldwassera (pseudonim 
artystyczny Adam Dalin) odczytano na zakończenie spotkania.

Sprawozdania
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Do Pan Boga
Może Tobą jest niebo – może Tobą są fale – 
Możeś jest tylko w drzewach – może niema Cię wcale.

A możeś Ty o Boże, codzienny jest i bliski:
Chodzisz ze mną do szkoły i jadasz z jednej miski.

Pomagasz mi we wierszach i do usług gotowy
Wypijasz ze mną w budce szklankę wody sodowej.

Jedynak jestem Boże, więc możeś mi jest bratem,
Bym nie zgubił się w życiu, i nie zalęknął światem. 

Kto wie, możeś jest dla mnie towarzyszem podróży,
Co go nie trzeba szukać, i co się mną nie nuży – 

I który razem ze mną, nie zważając na czasy
Za granicę wyjeżdża wagonem trzeciej klasy.

O Panie Boże, czasem tak bardzom Ci jest blisko
Tak łatwymś jest i moim, że boję się o wszystko:

Czy głos mój jest modlitwą? Czy ja mówię przytomnie?
Właściwie czemuś przyszedł? Skądżeś się Ty wziął do mnie?

Wszystko co o Tobie mówiłem dziś i przedtem
To może jest nieprawda – Ty pewnie jesteś nie tem,

Może Tobą jest niebo – może Tobą są fale –
Możeś jest tylko w drzewach – może nie ma Cię wcale.  

Miejscem spotkania był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie 
(Mechanik). Organizatorem i głównym pomysłodawcą było Podkarpackie 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Krośnie. 

W spotkaniu uczestniczyło 140 uczniów z następujących szkół:
1. Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie;
2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących – I LO w Krośnie;
3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie;
4. Zespołu Szkół Nr 1 w Sanoku;
5. Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 (Gimnazjum Nr 5 ) w Krośnie;
6. Szkoły Podstawowej Nr 6 w Krośnie;
7. Zespołu Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim.

Opracowanie:
Jolanta Śnieżek, PCEN Oddział Krosno
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To lubię!
Mariusz Kalandyk

Fircyk albo gra w klasę 
– historia bądź co bądź 
optymistyczna

Znacie? To poczytajcie. 
Jegomość pewien przybywa na 

prowincję w  zbożnym celu pod-
reperowania morale i  wstąpienia 
w trwałe, a posagowo ważące, związki 
małżeńskie. By uwieść Podstolinę, bo 
przegrało się wiele w wista lub innego 
pokera, trzeba będzie się jednak natru-
dzić. Podstolina, lubo nie młódka, jest 
kobietą piękną i mądrą. Co prawda 
we wdowieństwo popadła, ale mało 
to wdów na świecie? Trudno nazwać 
to przywarą, czasem wręcz okolicz-
nością sprzyjającą bywa po temu, by 
uczucia odświeżyć, uzależnienie od 
ruletki podleczyć i  horyzonty nowe 
ujrzeć, które by perspektywy świetliste 
ukazały. Przynajmniej ich realistyczne 
bądź rozsądne zarysy. 

Gra w  ruletkę ma tę zaletę, iż 
można wybrać czarne lub czerwone. 
W dodatku parzyste albo wręcz prze-
ciwnie. A  potem się czeka. Krupier 
włącza karuzelę, ta się obraca, kulka 
się toczy i wskakiwuje w przegródkę, 
która rozstrzyga, kto zgarnie żetony. 

Reguły są jasne, oczekiwania nieskom-
plikowane, a satysfakcja lub jej brak 
– wliczone w koszty zabawy. Dopiero 
później, gdy koszta są zbyt wysokie 
i przerastają możliwości obsługi długu 
– jedzie się na prowincję szukać ratun-
ku. Podstolina jest wtedy, jak znalazł, 
a  jej uwiedzenie staje się potrzebą 
materialno-emocjonalną bezwzględ-
nie konieczną do zrealizowania, by 
móc ocalić resztę dóbr swoich różnych 
psychologicznych i nie tylko... 

Fircyk zostaje jednak, a przynaj-
mniej powinien zostać, odpowiednio 
przećwiczony, by mu rezon wyprofi-
lować, zarozumiałość i  pychę ze łba 
wybić i durnia zresocjalizować nieco. 
Temu służy zesłanie i  oświeceniowi 
spece od komedyj różnych swawol-
nych dowodnie to ukazywali. Stąd 
Podstolina jest wtedy, jak znalazł, 
a jej walory intelektualne i nie tylko 
wzmacnia walor główny – dla kome-
dii niezwykle ważny – w  brzęczącą 
monetę łatwo się przekształcający. 
Bo komóż potrzebna mądra i  zacna 
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niewiasta, gdy areał u  niej żaden, 
a agrokultura usycha? Srom wtedy tyl-
ko i żałość tudzież życie na garnuszku 
u krewnych miłosiernych…

O czym to ja… 
A tak! Prawda! Ów Fircyk w koń-

cu zmądrzeje, zedrze z paszczy fałszy-
wy uśmieszek pudrem wzmocniony, 
halsztuk na szyi poluzuje i  harcap 
z  lewego na prawe ramię przesunie. 
Dozna uniesień dziwnych i mocnych, 
zrozumie, że z uczuciami żartów nie 
ma, a w znanym powiedzeniu „Złapał 
Turczyn Tatarzyna…” on również jest 
Turkiem po przejściach. Intercyza 
niewiele tu zmienić może…

Czemuż ja o  tym? Bo lubię 
Oświecenie w jego intencjach pedago-
gicznych! Literatura ma umoralniać, 
wzory dawać, prawdę mówić, sądy 
wydawać trafne, choćby nawet ironią 
były podszyte lub szyderstwem.

Poza tym… będąc polonistą, 
przyszedł mi był taki bon mot do gło-
wy: gra w ruletkę lubo też w inny sport 
z hazardem związany, literacko ujędr-
niona, może czasem mieć dobre skut-
ki! Głupca z materializmu i narcyzmu 
leczy, przyjaciół z kłopotów wybawia 
lub lustro ich własnych przywar przed 
pyskiem stawia, a nam wszystkim po-
kazuje coś wyjątkowego: świat, który 
nie ma miary w upadku, leczony być 
może! Suma naszych wszystkich grze-
chów zaiste jest ogromna; w wiązkę 
złączona, wydaje się być nie do przeła-
mania. Tylko osobne i konsekwentne 

eliminacje zdarzeń poszczególnych 
korzyść przynieść mogą i nawrócenie 
skuteczne.

A że czasem przez  dyscyplinę na 
tyłku dorosłym łamaną? Głupców ani 
sieją, ani orzą, sami swą własną prze-
myślnością do sukcesów dochodzą. 

Tylko mędrcom zawsze pod górę!

Mariusz Kalandyk








