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DZIECKO I JEGO DZIECIŃSTWO W OKRESIE ZABORÓW
Najnowszy numer „Kwartalnika Edukacyjnego” poświęcony jest dziecku i problemom jego edukacji. Otwierają go teksty z konferencji naukowej „Piękny przykład działa cuda. Dziecko i jego dzieciństwo
w okresie zaborów”. Spotkanie, zorganizowane przez PWSZ w Tarnobrzegu, tarnobrzeski oddział
PCEN oraz Gimnazjum nr 1, odbyło się 21 kwietnia br. Zamieszczone w piśmie artykuły przeniosą
Państwa w realia społeczne i edukacyjne XIX-wiecznej Polski. Pozwolą – jak mniemamy – poznać
niełatwą codzienność wielu jej najmłodszych mieszkańców, warunki ich wzrastania i rozwoju a także
dostrzec wagę działań podejmowanych przez dorosłych, którym leżało na sercu dobro każdego dziecka.
Fizyczny i motoryczny rozwój najmłodszych uczniów to przedmiot uwagi autorów artykułów,
które przeczytacie Państwo w drugim dziale kwartalnika. Nie zawsze z należytą uwagą traktujemy
sprawy aktywności ruchowej dzieci, zachęcamy zatem do refleksji nad miejscem wychowania fizycznego
w całości działań pedagogicznych nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, jak również do zapoznania
się z propozycją autorskiego programu zajęć wychowania fizycznego w klasach I–III.
W jesiennym numerze znajdziecie Państwo również nowy dział, nazwaliśmy go: „W kręgu
zmian oświatowych”. Ciągłe zmiany to zasadniczy „pewnik” w pracy nauczycieli, te najnowsze będziemy Państwu przybliżać w kolejnych numerach. Na początek nasi koledzy z oddziału w Krośnie
przedstawiają zmiany na najniższym etapie edukacyjnym.
W numerze znajdziecie Państwo ponadto stałe działy: „Portrety Galicyjskie”, „Dyskusje – polemiki – recenzje”, „Sprawozdania”, a także felieton. Zapraszamy do lektury.
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Barbara Kalinowska-Witek

Rola lalki w socjalizacji
i wychowaniu dziewcząt
w XIX wieku
Wprowadzenie
Zabawa jest podstawową formą działalności dziecka. Pełni istotną rolę
w jego rozwoju, przyczynia się do usprawniania ruchowego, rozbudza wyobraźnię i zainteresowania, stanowi bodziec do rozwoju umysłowego, uczy
wypełniania określonych ról społecznych. Bawiąc się, dziecko nawiązuje kontakt
z rówieśnikami, w zabawie odwzorowuje zaobserwowane zachowania innych,
zwłaszcza dorosłych. W wieku przedszkolnym pojawiają się zabawy w role1.
Potrzebne są do nich różne rekwizyty. Jeśli dziecko nie znajdzie ich wśród
zabawek, wykorzystuje nieograniczoną w tym wieku wyobraźnię i zastępuje
je tym, co znajdzie w najbliższym otoczeniu. W zabawie w role zaznacza się
przynależność i odrębność płciowa2. Oczywiście nie oznacza to, że chłopcy nie
mogą bawić się lalkami, a dziewczęta żołnierzami, konikami lub samochodami.
Jednak podejmując w zabawie określone role, dziewczęta odwzorowują zachowania matki lub innej znaczącej w ich życiu kobiety, natomiast chłopcy próbują
naśladować ważnych dla nich mężczyzn. Dziewczęta bawią się w prowadzenie
domu, opiekę nad dziećmi, naśladują czynności wykonywane przez kobiety
w czasie ich pracy zawodowej, np. stają się nauczycielkami, sprzedawczyniami,
fryzjerkami, itp. W wielu zabawach niezbędnym rekwizytem staje się lalka.
Towarzyszy ona dziewczynkom od pierwszych lat ich życia – tulą ją, ubierają,
karmią, rozmawiają z nią, traktują jak własne dziecko.
1

2

Por.: B. Smykowski, Wiek przedszkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, [w:] Psychologiczne
portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, A.I. Brzezińska (red.), Gdańsk 2005,
s. 204.
Por.: K. Appelt, Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, [w:] Psychologiczne portrety
człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, A.I. Brzezińska (red.), Gdańsk 2005, s. 286.
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W ciągu wieków zmieniał się wygląd lalek oraz ich funkcje. Historia tej
zabawki sięga już czasów starożytnych. Najstarsze odkopane przez archeologów lalki pochodzą z połowy drugiego tysiąclecia p.n.e. Były one wykonane
z drzewa, wosku, skóry lub terakoty3. Na ziemiach polskich pierwsze informacje
o lalkach glinianych można znaleźć w Kronice Kadłubka, natomiast w literaturze
XV–XVII wieku pisano o zabawach łątkami (lalkami ze szmatek i kija lub łyka
lipowego). Starożytne i średniowieczne lalki były wykonane z gliny, kości, drewna, wełny, tkaniny4. Dzieci z rodzin królewskich i arystokratycznych bawiły się
lalkami o drewnianych korpusach, kończynach wykonanych z kości słoniowej
i szklanych oczach. Czasami korpusy szyto z białej skóry jagnięcej5. W wieku
XVIII dodatkowo pojawiły się lalki woskowe, na początku XIX – porcelanowe
i z delikatnego fajansu, w kolejnych latach tego stulecia lalki z celuloidu (tzw.
papier mâché), gutaperki, kauczuku, bakelitu i biskwitu6. Wiek XX przyniósł
lalki z plastiku, gumy i winylu. Nazwa „lalka” pojawiła się po raz pierwszy
w XVIII stuleciu, wcześniej zabawki te określano jako łątki7.
Lalki pełniły jednak nie tylko funkcję ludyczną (zabawową), ale także
magiczną (obrzędową)8. W starożytnej Grecji dzień przed zaślubinami panna młoda składała lalkę w ofierze jednej z bogini: Artemidzie, Afrodycie,
Atenie lub Demeter9. Lalki wykorzystywano też w teatrzykach lalkowych,
wystawianych na jarmarkach (tematy rycerskie) oraz podczas misteriów
religijnych. Lalki misteryjne były starannie wykonane, posiadały ruchome
kończyny. Przedstawiały postaci z Ewangelii10. W wieku XVIII lalki ubierano,
podobnie jak ich właścicielki, w suknie dorosłej osoby, czesano je zgodnie
z wymogami ówczesnej mody. Lalki przedstawiały wówczas postaci dorosłych
3
4

5

6
7
8
9
10

4

Por.: K. Kabacińska, Zabawy i zabawki dziecięce w osiemnastowiecznej Polsce, Poznań 2007, s. 155.
Por.: D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska, Charakterystyka wybranych zabaw dziecięcych,
[w:] Dawne zabawy dziecięce, D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska (red.), Kielce-Warszawa
2008, s. 9.
Por.: A. Drążkowska, Nowożytne lalki w zbiorach Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Elblągu, [w:] Dawne i współczesne zabawki dziecięce, D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska
(red.), Poznań 2010, s. 76.
Por.: J. Bujak, Zabawki w Europie. Zarys dziejów – rozwój zainteresowań, Kraków 1988, s. 54.
Por.: D. Żołądź-Strzelczyk, K. Kabacińska, op. cit., s. 9.
Por.: Ibidem.
Por. K. Kabacińska, op. cit., s. 155.
Por. I. Gomułka, Drewniane średniowieczne lalki z badań archeologicznych, [w:] op. cit. [Dawne
i współczesne zabawki dziecięce], s. 25–26.

kobiet11. Pierwszą lalkę przestawiającą dziecko zaprezentowano w 1851 roku
na Wystawie Powszechnej w Londynie12. Nieco wcześniej, bo już w 1824 r.
w Paryżu wyprodukowano lalkę wymawiającą „papa” i „mama”, a dwa lata
późnej – potrafiącą również chodzić13. Do lat trzydziestych najbardziej popularne były lalki wykonane z drewna, papieru i słomy. Najprostsze drewniane
lalki można było zakupić na wiejskich jarmarkach. Składały się one przeważnie
z drewnianego kijka i umieszczonej na jego końcu główki z narysowanymi
oczami, nosem i ustami. Dziewczynki z rodzin szlacheckich miały też zabawki
wykonane z wosku i porcelany, natomiast małe przedstawicielki bogatych
rodów bawiły się drogimi, kosztownie ubranymi lalkami. Lalki miały własne
mebelki oraz naczynia, wykonane na wzór mebli i naczyń dla dzieci. Wkrótce
na rynku pojawiły się już lalki ze szklanymi oczami i coraz większą liczbą
ruchomych elementów (ręce, nogi, głowa, oczy)14.
Masowa produkcja zabawek w II połowie XIX wieku przyczyniła się do ich
upowszechnienia również w warstwach uboższych. Ilość i jakość posiadanych
przez dziecko zabawek były związane z sytuacją materialną rodziny, a pośrednio
z przynależnością do poszczególnych warstw społecznych. Dzieci z ubogich
rodzin chłopskich wciąż bawiły się lalkami wykonanymi przez kogoś z rodziny
lub znajomych - strugano je z drewna, wykonywano z kory, szmatek i innych
przedmiotów dostępnych w najbliższym otoczeniu15. Czasami dziewczynki same
wykonywały lalki. Często zabawką był patyk lub kawałek drewienka, owinięty
skrawkiem materiału. O takich „lalkach” pisał w swoich wspomnieniach żyjący
na przełomie XVI i XVII wieku Jan Brożek:
Pamiętam u przyjaciela mego jednego dwoje dziewczątek małych, we czterech lat jedno,
drugie w piąci, które za piecem ubierały łątki, a zwały je dzieciami; gdy je już w szmatki
uwinęły i sznurami uwiązały, sprzeczały się: moje piękniejsze; drugie zaś: nie twoje, moje;
oto oczki u niego bystrzejsze, gębusia mała. Usłyszawszy, przystąpię do tak sławnej kontrowersyjej, obaczę, rozwiną, aliści szczapy smolne; roześmiałem się i odszedłem [...]16.

Takimi zabawkami bawiły się ubogie dzieci wiejskie również w XIX wieku.
11

12
13
14

15

16

Por.: D. Żołądź-Strzelczyk, Dawne zabawki dziecięce – opisane słowem i obrazem, [w:] op. cit.
[Dawne i współczesne zabawki dziecięce], s. 100.
Por.: J. Bujak, op. cit,, s. 99.
Por.: Ibidem, s. 54.
Por.: A. Winiarz, Świat zabawek i zabaw dzieci polskich w dobie niewoli narodowej (17951918), [w:] op. cit. [Dawne i współczesne zabawki dziecięce], s. 105.
Por.: K. Juchcińska-Giłka, Zabawki i zabawy dzieci chłopskich w okresie II Rzeczypospolitej
w świetle źródeł pamiętnikarskich, [w:] op. cit. [Dawne i współczesne zabawki dziecięce], s. 165.
J. Brożek, Gratis, [w:] J. Brożek, Wybór pism, t. I, oprac. H. Barcz, Warszawa 1956, s. 348.
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Lalka jako „dziecko-dziecka” – funkcja wychowawcza
i socjalizacyjna zabawki
Chociaż w XIX wieku nie stworzono jeszcze teorii zabawy, jednak już
wówczas podkreślano, że „zabawka nie powinna być bezmyślną; zadaniem jej
być musi kształcenie dziecka pod jakimkolwiek względem”17. Jedna z publicystek pouczała rodziców:

Zdaniem Zofii Seidlerowej, publikującej w czasopiśmie kobiecym „Bluszcz”,
zabawka „winna przygotowywać dziecko do przyszłego jego powołania, dlatego
więc nie należy narzucać jej dziecku, lecz maluśkiemu człowiekowi pozostawić
swobodę wyboru. Z pewnością wybierze to, co najlepiej odpowie rozwijającej
się w nim indywidualności. Rodzice, wychowawcy mogą tu wiele dopomagać,
prostować, naprawiać, ale kierunek, w którym powinni działać dziecko samo
im wskaże”19. Józefa Bąkowska na łamach tego samego pisma podkreślała, że
każda zabawka powinna stać się „cząstką inteligencji dziecka, rozwidnia mu
w głowie, rozszerza ścieżkę myśli i z zabawki staje się jednym więcej przyborem
wychowawczym, wstępnym przyrządem poglądowo-naukowym [...] Dziecinna
zabawka porządna, i że tak się wyrażę, sumienna, uczciwa, powinna usprawiedliwiać koniecznie warunki swego przeznaczenia, a zatem służyć dziecku albo
w celach higienicznych, albo w inteligentnych”20. Dotyczyło to zwłaszcza lalek.
Bawiąc się nimi, dziewczęta przygotowywały się do roli matki – opiekowały się
swoimi „dziećmi”, karmiły, przebierały, woziły w wózeczkach, usypiały.
W 1831 roku Łukasz Gołębiewski pisał: „Pierwszą zabawą chłopców konik i biczyk, pierwszą dziewcząt lalka; jak gdyby przeznaczenie swe zgadywała,
z lalką się pieści, kołysze ją, przyśpiewuje jej, usypia, to ją hojda, to do łona
przytula, daje piersi, w sukienkę ubiera i rozbiera, strofuje, czasem dawane sobie
przestrogi do niej zwracając, ją ucząc, jak ma być dobrą, żeby ją mama kochała
17

18
19
20

6

Jedna z matek, Czem obdarzać nasze dzieci. II. Zabawki, „Kronika Rodzinna” 1890, nr 23,
s. 707.
Jedna z matek, Zabawki dziecinne, „Kronika Rodzinna” 1882, nr 10, s. 290.
Z. Seidlerowa, Nasze dzieci. I. Dziecko się bawi, „Bluszcz” 1902, nr 1, s. 10.
[J. Jaxa-Bąkowska] Szczęsna, Zabawki dla dzieci, „Bluszcz” 1899, nr 50, s. 397.

i tatko”21. Podobnie wypowiadała się niemal sześćdziesiąt lat później publicystka
„Kroniki Rodzinnej”, czasopisma skierowanego do rodziców: „grają one [tj.
lalki] rolę córeczek, a małe mamy powtarzają im to, co usłyszały od nauczycielki
lub rodziców; dziecko więc bezwiednie zdaje tym sposobem egzamin z tego,
co skorzystało i jak zrozumiało dawane sobie nauki”22.
Na rolę lalki w wychowaniu dziewczynek i ich socjalizacji, tj. przygotowaniu
do pełnienia przyszłych ról społecznych, zwracały uwagę redakcje i publicyści
czasopism, kierowanych do rodziców. J. Bąkowska twierdziła, że „lalki ubierane
są wprost fatalnie, bez gustu, jaskrawo, pretensjonalnie, modnie do śmieszności,
a kosztownie do oburzenia”23. Jedna z matek, wypowiadająca się w „Kronice
Rodzinnej”, pisała:
Zbyt często jednak lalka stanowi dla nieracjonalnie chowanych dzieci praktyczną szkołę
zbytku i elegancji: dziewczynki chcą je ubierać w jedwabie, koronki, aksamity, zmieniając
ciągle stroje, żądając dla nich tego samego, co mają ich mamy. Tym więc sposobem pożyteczna zabawka staje się źródłem wydatków i podnieca próżność swojej małej właścicielki24.

Publicystki niejednokrotnie podkreślały, że ukochana zabawka dziewczynki
powinna być tak ubrana, aby dziecko mogło ją rozebrać i ponownie ubrać. Nie
musi mieć przy tym wielu sukienek, gdyż to rozbudzi w jej właścicielce pragnienia nadmiernego posiadania. J. Bąkowska radziła matkom, aby ich córeczki
same ubierały swoje lalki, szyjąc dla nich stroje. Jeśli jednak lalka w chwili jej
zakupu była ubrana, nie powinna mieć na sobie sukienek z atłasu i aksamitu,
przybitych gwoździkami. Ubrania muszą mieć guziczki i haftki, aby można
je było łatwo zdejmować. Wtedy na wzór jednego ubranka „mała mamusia”
mogła uszyć drugie. W ten naturalny sposób dziewczynka rozbudzała w sobie
zainteresowanie krawiectwem, a zdobywając umiejętność szycia ubrań dla lalek,
w przyszłości mogła szyć ubranka swoim własnym dzieciom25. Jedna z matek
w artykule zamieszczonym w „Kronice Rodzinnej” wręcz odradzała rodzicom
zakup lalek już ubranych, ale jednocześnie przypominała matkom, że powinny
pokazać swym córkom, w jaki sposób należy wykroić i uszyć strój dla lalki26.
J. Bąkowska domagała się, aby ubranie lalki wskazywało na to, czy przedstawia ona postać dorosłej kobiety, panienki, czy też dziecka. Jej zdaniem
21

22
23
24
25
26

Ł. Gołębiewski, Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym lub niektórych tylko prowincjach,
Warszawa 1831, s. 26.
Jedna z matek, op. cit., [Czem obdarzać nasze dzieci], s. 706.
[J. Jaxa-Bąkowska] Szczęsna, op. cit., s. 398.
Jedna z matek, op. cit., [Czem obdarzać nasze dzieci], s. 706.
Por.: [J. Jaxa-Bąkowska] Szczęsna, op. cit., s. 398.
Por.: Jedna z matek, op. cit., [Czem obdarzać nasze dzieci], s. 706.
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Zabawka każda powinna mieć swój cel praktyczny, służyć do rozwijania myśli, do nabywania wiedzy, wreszcie być pobudką do pewnych zatrudnień, które choć nie mogą być
zaliczone do kategorii wiedzy, jednak są w życiu przydatne. [...] Zabawka jest to środek
dotąd lekceważony, gdy tymczasem za jej pomocą można by zaszczepić dzieciom wiele
wyobrażeń i obdarzyć pewną sumą wiadomości trwałych, bo spojonych z pierwszymi
wrażeniami18.
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najlepszymi zabawkami były lalki ubrane w ubrania wiejskie, gdyż uczyły
prostoty, a jednocześnie dawały dziecku duże możliwości manipulacji podczas
ich ubierania i rozbierania. Rozwijały więc naturalne skłonności dziewczynki
do opiekowania się innymi, tak niezbędne w dorosłym życiu, gdy już założy
własną rodzinę. Jednocześnie nie rozbudzały niepotrzebnych czy wręcz szkodliwych pożądań dotyczących stroju27. Publicystka twierdziła również, że stroje
lalek powinny nawiązywać do pochodzenia postaci, które przedstawiają, stąd
lalek nie należy ubierać w jakieś teatralne kostiumy, ale w stroje ludowe. „Niech
lalka przedstawia naprawdę: krakowiankę, podolankę, kujawiankę, szlązaczkę,
kaszubkę, litwinkę, góralkę, to zarazem dziecko się zapozna ze strojami różnych
okolic kraju, i nauczy się je rozróżniać etnograficznie”28. W ten sposób zabawka
zyskiwała walor poznawczy i kształcący. J. Bąkowska zwróciła też uwagę, że za
przykładem Niemiec również polskie lalki mogłyby przedstawiać postaci wykonujące określone zajęcia, np. „mleczarki z blaszankami na plecach, żniwiarki
ze snopami zboża, pastuszki z gałęzią w ręku, ogrodniczki z grabiami, itp.”29.
Przypominała, że także na ziemiach polskich kobiety wykonują takie zajęcia,
a lalki mogłyby pomóc dziewczynkom zrozumieć, na czym polega ich praca.
Publicystka „Bluszczu” postulowała, aby ubieraniem lalek sprzedawanych
w sklepach zajmowały się ubogie dziewczęta ze szwalni i zakładów dobroczynnych, które dotychczas jedynie szydełkowały, nic z tego nie mając. W ten sposób
mogłyby trochę zarobić. Jednocześnie, szyjąc dla lalek, nauczyłyby się szyć dla
dzieci. W II połowie XIX wieku w Warszawie niewiele osób zajmowało się krawiectwem dla dzieci, więc sądzono, że matki chętnie skorzystałyby z ich pracy,
gdyż sprzedawane w sklepach dziecinne ubrania były bardzo drogie. W ten sposób można byłoby zapewnić miejsca pracy tym kobietom, które potrzebowały
zarobku, aby utrzymać siebie i ewentualnie własną rodzinę30. Józefa Bąkowska
wzywała też czytelników do popierania krajowego przemysłu zabawkarskiego,
gdyż zakup polskich zabawek zapewniał z jednej strony oszczędności – zabawki
te były tańsze, bardziej swojskie, a ich produkcja mogła dać zatrudnienie wielu
osobom, potrzebującym pracy31. Była to nie tylko powinność moralna wobec
ubogich, ale też obowiązek patriotyczny.
Z. Seidlerowa zwracała uwagę, że dziecko traktuje swoją lalkę jak żywą istotę
i odczuwa w stosunku do niej miłość i przywiązanie. Dlatego też uważnego
27
28
29
30
31
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Por. [J. Jaxa-Bąkowska] Szczęsna, op. cit., s. 398.

Ibidem, s. 398.
Ibidem.
Por.: Ibidem.
Por.: Ibidem, s. 397–398.
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rodzica powinna zaniepokoić sytuacja, gdy dziewczynka urywa zabawce głowę
lub pozbawia ją rąk lub nóg. Mogło to świadczyć o rodzących się w dziecku
skłonnościach do okrucieństwa, a wówczas wymagało natychmiastowej reakcji
rodziców lub opiekunów. Należało więc w sposób pedagogiczny zapobiegać
ochocie do psucia i niszczenia, aby w dziecku nie rozwinęły się nieszlachetne
instynkty. Czasami dziewczynka niszczyła lalkę z powodu swej niezgrabności.
W takiej sytuacji radzono nie karcić córki, która i tak cierpiała z powodu
dokonanego zniszczenia ulubionej zabawki. Należało raczej wyrabiać w niej
zręczność, zaś mniej zręcznym dzieciom dostarczać bardziej trwałych zabawek.
Podkreślano też, że nigdy nie należy zabierać dziewczynkom lalek, choćby były
nawet bardzo niezgrabne, gdyż jest to występowanie przeciwko ich kobiecej
naturze. Przecież nawet jeśli dziewczynka nie posiadała lalki, traktowała różne
przedmioty tak, jakby nią były. Dlatego też usuwanie tego, co było potrzebne
dla ukształtowania instynktu macierzyńskiego, tak istotnego w życiu dorosłej
kobiety, uznawano za niedopuszczalne32. Oczywiście sposób zabawy lalką
zmieniał się z wiekiem dziewczynki i jej zainteresowaniami.
Pod koniec XIX wieku na rynku zabawek pojawiły się różnego rodzaju
nowości. J. Bąkowska dostrzegła wśród nich „zabawki, w których siedzi bezmyślny nonsens, albo pokusa, tkwi zaród zbytku, hazardu, przedwczesnego
krytycyzmu lub wprost dziwactwa, nie mającego nic wspólnego ze światem
dziecięcej wesołości”33. Do zabawek szkodliwych zaliczyła modne w ostatnich
latach XIX stulecia zabawki paryskie, zawierające całe tematycznie powiązane
zestawy laleczek i innych przedmiotów: „uroczystość ślubna, panna młoda, pan
młody, orszak weselny, dróżki, drużbowie, świadkowie, mer, ksiądz, cukrowa
kolacja i mieszkanie nowożeńców, wszystko w ozdobnym pudle zamknięte
ku szybszemu umysłowemu rozwojowi dwunastoletniej dziewczynki!” lub też
„pogrzeb, karawan, trumna, nieboszczyk, karawaniarze, rodzina w żałobie,
wieńce, mówca nekrologowy, klepsydry, stypa, itp.” oraz „chrzest, rodzice
chrzestni, niemowlę, goście i znów uczta; dalej teatrzyk, scena, amfiteatr, kulisy,
aktorowie, baletniczki, orkiestra, bufet, dziennikarze i klakierzy”34. Uważała te
zabawki za „zbyteczne i zdrożne”, gdyż niepotrzebnie rozbudzały wyobraźnię
dziecka i zainteresowanie sprawami, które nie były odpowiednie dla młodego wieku. Za niewłaściwe uznała też „wszelkie karykatury i dziwadełka, nie
mające pierwowzoru w otoczeniu dziecka, wyobrażenia czegoś co na świecie
32
33
34

Por.: Z. Seidlerowa, op. cit. [Nasze dzieci], s. 10.
[J. Jaxa-Bąkowska] Szczęsna, op. cit., s. 397.
Ibidem.
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nie istnieje, lub przeinaczanie i zwyrodnianie form rzeczywistości”35. Sądziła,
że „te lalki poubierane za arlekinów, błaznów, klownów, dżokei, te całe szeregi
dziwotworów bez sensu, bez celu, bez estetyki i bez myśli lub z myślą skoszlawioną, powinny by raz na zawsze zniknąć z liczby zabawek dziecinnych, aby
nimi nie tumanić dziecku głowy, a pieniędzy nie rzucać jak na wiatr, bo do
tego te wszystkie straszydła są bardzo drogie, właśnie dla maszynerii i trudu
wyrobienia takiej karykatury”36. Publicystki czasopism kobiecych i rodzinnych
postulowały, aby otaczać dzieci od najmłodszych lat przedmiotami pięknymi,
gdyż tylko wówczas można rozbudzić w dziecku poczucie piękna i wyrobić
artystyczny smak. Z. Seidlerowa podkreślała, że dorośli powinni wybierać
zabawki mądrze, „z punktu widzenia pedagogiki, a nawet i sztuki, albowiem
zabawka, zwłaszcza w pierwszych latach życia dziecka, jest najważniejszym
z pomocniczych środków wychowawczych”37.

Strój lalki mógł niewątpliwie wywierać pewien wpływ na właścicielkę zabawki. Jeśli lalka była wystrojoną Paryżanką, również dziewczynka mogła zapragnąć
strojów i błyskotek, dzięki którym zwracała na siebie uwagę i wywoływała zazdrość
u rówieśniczek. Dla ukształtowania u dziewcząt postawy wobec własnych strojów
znacznie ważniejszy był jednak sposób ubierania ich przez rodziców. W XVIII
wieku dziewczynki z wyższych warstw społecznych ubierano w dorosłe suknie.
Ten zwyczaj zachował się w wielu rodzinach również w kolejnym stuleciu, dlatego też na łamach czasopism skierowanych do kobiet i rodzin niejednokrotnie
zwracano uwagę na niewłaściwość takiego postępowania.
Jan Kanty Gregorowicz, wieloletni redaktor „Tygodnika Mód i Nowości”,
a następnie „Tygodnika Mód i Powieści”, podzielił się z czytelniczkami pisma
refleksjami, jakie pojawiły się u niego podczas spaceru w Ogrodzie Saskim
w Warszawie. Doszedł do wniosku, że lalkami bawią się nie tylko dzieci, również niektóre matki zachowują się tak, jak gdyby ich córki były lalkami, które
można postawić w eksponowanym miejscu i z daleka podziwiać. Redaktor
opisał zachowanie dwóch dziewczynek, które spotkał w Ogrodzie. Skromnie,
chociaż czysto i starannie ubrana sześciolatka „biegała, śmiała się, skakała, nachylała się, bo strój jej skromny i zupełnie zastosowany do wieku, żadnej nie

Skrępować wśród takich chwil dziecko względami eleganckiej sukienki, odjąć mu dla
tych względów swobodę rzeczywistą, obciążyć drugostronnie duszyczkę młodą złym
ciężarem rozbudzonej próżności, wprowadzić w serce dziecka pychę lub zazdrość, odjąć
mu przedwcześnie rajską nieświadomość różnic ludzi dzielących, jest nie tylko siać ziarno
najgorsze w grunt dziecka moralny, ale dopuszczać się na nim okrucieństwa i niemiłosierdzia, skracając mu nielitościwie stan anielskiej błogości ducha, anielskiej nietroskliwości
o dobra czy nędze ziemskie41.

Zwracała uwagę, że drogie sukienki dziewcząt z bogatszych rodzin wzbudzały zawiść u innych, których rodzice nie mogli sobie pozwolić na taki wydatek.
Przestrzegała więc czytelniczki:
Dziecko uboższe, wobec wykwintów dziecka bogatszego, może łatwo uczuć w sobie zazdrość, małoduszne pożądanie strojów, elegancji kosztowej i stąd przywiązywać wysoką
wartość do majątku i używania, jakie daje, zniżając szkodliwie skalę uczuć i myśli; gdy
tymczasem dziecko bogatsze może się zatruć złą pychą z posiadania zazdroszczonych mu
38

35
36
37
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czyniąc w ruchach przeszkody, dawał tyle dla dziecka upragnioną swobodę [...]”.
Zupełnie inaczej zachowywała się druga dziewczynka, zaledwie siedmioletnia,
ale „ubrana w białe kamaszki zapinane aż po kolana, w sukienkę z krynoliną,
w płaszczyk także biały, z małą pelerynką, szczelnie opięty w pasie i wyłożony
dokoła sztucznym barankiem. Szyję ozdabiał kołnierzyk, rączki mankietki
bufiasto przyrządzone, a główkę okrywał okrągły biały kapelusik przystrojony
piórami i woalką nader delikatną, okrywającą dwa warkoczyki zaplecione
niebieskimi wstążkami”, co upodabniało ją do „pięknej laleczki, o którą ciągle
lękać się trzeba, aby nie uległa jakiemu wypadkowi, nie stłukła się, nie podarła
lub nie rozbiła w kawałki”38. Stała przy ławce, na której siedziała jej matka
i uważała, aby nie ubrudzić ubrania, chociaż z tęsknotą spoglądała na swobodnie bawiącą się koleżankę. I chociaż w pewnej chwili włączyła się do zabawy,
to jednak „strój wiecznie jej przeszkadzał, to się kapelusik skrzywił, to woalka
zwiesiła, mankiety pomięły, to kamaszki wykręciły, to pelerynka zasłoniła, to
krynolina zawadziła, dosyć że nie było prawie chwili, w której by dziewczątko
nie miało z ubraniem kłopotu”39. J.K. Gregorowicz był przekonany, że dziewczynka to „lalka dorosłych osób... tylko biedna i nieszczęśliwa, bo żywcem od
małej dzieciny torturowana, nieoględnością swych opiekunów”40.
Na konieczność odpowiedniego do wieku ubierania dzieci zwracała też
uwagę wieloletnia redaktorka „Bluszczu”, Maria Ilnicka, która w jednym z artykułów poświęconych zabawie najmłodszych pisała:

Ibidem.
Ibidem, s. 397–398.

Z. Seidlerowa, O zabawkach, „Bluszcz” 1904, nr 50, s. 590–591.

39
40
41

[J.K. Gregorowicz] Janko z Bielca, Felieton, „Tygodnik Mód i Nowości” 1864, nr 12, s. 4.
Ibidem, s. 5.
Ibidem.
M. Ilnicka, Zabawa i wychowanie, „Bluszcz” 1878, nr 11, s. 81.

DZIECKO I JEGO DZIECIŃSTWO W OKRESIE ZABORÓW

DZIECKO I JEGO DZIECIŃSTWO W OKRESIE ZABORÓW

„Lalkami bawią się nie tylko dzieci...”

Rola lalki w socjalizacji i wychowaniu dziewcząt...

11

Barbara Kalinowska-Witek

Podobne skutki mogła przynieść „głośno wypowiedziana pochwała urody,
wdzięku, szczególniej dziewczynek. Jedne wbija to w dumę, budzi pragnienie hołdów, zwracania na siebie uwagi – szczepi zalotność; drugie upokarza, często żółcią
zazdrości poi, wyrabia nieraz istoty na cele życie nieśmiałe, lękliwe, niezaradne”43.
Nadmierne strojenie dzieci krytykowano nawet w czasopismach poświęconych modzie. Jednym z nich były „Mody Paryzkie”, w których w roku 1879
zamieszczono cykl artykułów pod tytułem Dziewczynka i Sukienka. Ich autorka
przestrzegała matki, że już u trzyletniej dziewczynki występuje tendencja do
strojenia się w rzeczy jaskrawe, a swoje lalki z upodobaniem ubiera w każdą znalezioną szmatkę. Tymczasem bezmyślna matka „szyje, lub co gorsza przepatrzywszy
najpierwsze magazyny, za drogie pieniądze kupuje różnobarwne sukienki, a każda
zdobna guzikami, haftami, koronkami, kokardkami i tysiącem tych drobnych
fatałaszków, które z dziewczynki robią małpeczkę przebraną w suknię dorosłej
osoby”44. Przekonywała, że takie stroje ograniczają dziecku ruchy, skupiają uwagę
na własnej osobie, stają się powodem wynoszenia się ponad dzieci ubrane bardziej
odpowiednio do wieku, utrudniają obserwację otaczającego świata poprzez ciągłe
zwracanie uwagi na to, aby nie zniszczyć pięknych sukni45.

Zakończenie
Z. Seidlerowa tak pisała o roli rodziców w wykorzystaniu wychowawczych
i socjalizacyjnych walorów zabawy: „Naturalny, wrodzony u dziecka pociąg
do zabawy, jest czymś niezmiernie ważnym dla jego późniejszego rozwoju;
popędowi temu nadać właściwy kierunek, dostarczać mu odpowiedniej, posilnej strawy, wyzyskiwać go dla dobra dziecka w rozumny sposób, to ważne
zadanie dla rodziców, wychowawców i w ogóle dla dorosłych, odnośnie do ich
zachowania się z dziećmi”46. Lalki mogły stanowić ważną pomoc pedagogiczną,
oczywiście tylko wtedy, gdy były „dobrze użyte i wyzyskane, inaczej bowiem,
zamiast pożytku, szkodę moralną przynieść mogą”47. Zabawa lalką nabierała
42
43
44
45
46
47
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Ilnicka, Zabawy dzieci w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym, „Bluszcz” 1886, nr 43, s. 339.
Ibidem.
Dziewczynka i Sukienka, „Mody Paryzkie” 1879, nr 6, s. 1.
Por.: Ibidem.
Z. Seidlerowa, op. cit. [O zabawkach], s. 590.
Jedna z matek, op. cit. [Czem obdarzać nasze dzieci], s. 706.

szczególnego znaczenia, gdyż przygotowywała dziewczęta do ich przyszłych ról
społecznych – matek i wychowawczyń następnych pokoleń. W dobie niewoli
narodowej te zadania uznawano za priorytetowe, dlatego też wymagające odpowiedniego przygotowania. Właściwie dobrana lalka miała za zadanie nie tylko
rozwinąć w dziewczynce instynkt macierzyński i nauczyć ją wielu potrzebnych
w przyszłości umiejętności praktycznych, np. uszycia ubranka dla dziecka,
przewinięcia i nakarmienia niemowlęcia, ale również ukształtować pozytywne
postawy wobec innych osób – okazywania im troski, zainteresowania, ponoszenia za nich odpowiedzialności. Ponieważ rodzice nie zawsze to rozumieli,
redakcje i publicyści wielu czasopism podjęli trud uświadomienia im roli
zabawy w życiu dziecka oraz konsekwencji przywiązywania nadmiernej uwagi
do wyglądu i wykwintnych strojów córek. Podkreślali konieczność większego
zadbania o rozwój fizyczny dziewcząt poprzez stwarzanie warunków do zabaw
ruchowych na świeżym powietrzu oraz ubieranie dzieci stosownie do ich wieku.
Obecnie zabawom lalkami przypisuje się nieco inne znaczenie. Zabawka
ma zapewnić dziecku rozrywkę, dać możliwość odreagowania emocji (pełni
funkcję przytulanki), czasami podkreśla się też jej rolę wychowawczą. Pomija
się natomiast zupełnie jej funkcję socjalizacyjną. Wynika to prawdopodobnie
stąd, że nawet rodzice dorastających dziewcząt rzadko kiedy zastanawiają się
nad przygotowaniem ich do przyszłych obowiązków małżeńskich i rodzinnych,
skupiając się głównie na ich karierze zawodowej. Mówiąc o roli zabawek w życiu
dziecka, najczęściej wymienia się ich funkcję kreacyjną, a zabawę traktuje „jako
twórczą aktywność dziecka powiązaną z rzeczywistością społeczną i kulturową,
w jakiej ono żyje, a zarazem kształtującą nową, wtórną rzeczywistość, nie będącą
jedynie wierną kopią tej pierwszej”48. Ryszard Kantor podkreśla jednocześnie, że
„zabawy dzieci w konkretnej kulturze są zabawami charakterystycznymi dla tej
właśnie kultury. Odzwierciedlają zatem wzory kulturowe istniejące i respektowane
w tej właśnie kulturze”49. Stąd wszelkie przemiany społeczno-kulturowe wpływają
z jednej strony na sposób zabawy dzieci, z drugiej zaś na postrzeganie ich roli
w życiu dziecka i społeczeństwa.
dr Barbara Kalinowska-Witek pracuje w Zakładzie Historii
Wychowania i Pedagogiki Porównawczej w Instytucie Pedagogiki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
48

49

M. Przetacznik-Gierowska, Świat dziecka. Aktywność – poznanie – środowisko. Skrypt
z psychologii rozwojowej, Kraków 1993, s. 33.
R. Kantor, Kilka definicji zamiast podsumowania, [w:] op. cit. [Dawne i współczesne zabawki
dziecięce], s. 57.
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przedmiotów, wbić w próżność najlichszego gatunku, bo pojęcie wyższych, szlachetniejszych życia ideałów nie może jeszcze zasłaniać istot tak młodych przed niebezpieczeństwem
fałszywie skierowanych wyobrażeń42.
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Obraz dzieciństwa galicyjskiego...

Elżbieta Dolata

Tabela 2. Struktura zawodowa ludności środkowej części Galicji w roku 1880.
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Kreśląc obraz galicyjskiego dzieciństwa, należy pamiętać, że jego tło stanowi
specyficzna sytuacja społeczno-ekonomiczna Galicji na przełomie XIX i XX
wieku. W porównaniu z innymi zaborami znajdowała się ona na najniższym
poziomie życia gospodarczego. Podstawą ekonomicznego życia społeczeństwa
było prymitywne rolnictwo i to właśnie z niego większość ludności czerpała
środki do życia (tabela 1).
Tabela 1. Struktura zawodowa ludności Galicji w latach 1870–1910.

Grupy zawodowe
Rolnictwo
Przemysł i rzemiosło
Handel i komunikacja
Inne zawody

1870 (%) 1880 (%) 1890 (%) 1900 (%)
83,5
5,9
2,8
7,8

74,1
8,0
4,2
13,7

77,0
9,0
8,0
6,0

77,0
9,0
8,0
6,0

1910 (%)
73,0
9,0
10,0
8,0

Źródło: W. Rapacki, Ludność Galicji, Lwów 1874, s.109, 116–118, 122; Rocznik Statystyki Galicji, R.I., Lwów 1886, s. 26–30; S. Głąbiński,
Stosunki społeczne i ekonomiczne w Galicji [w:] Polska, obrazy i opisy, T.II, Lwów 1909, s. 823–824; E. Romer, I. Weinfeld, Rocznik Polski, tablice
statystyczne, Kraków 1917, tabl. 78 i 80.

Powyższe dane potwierdzają, że głównym źródłem utrzymania dla około
trzech czwartych ludności kraju było rolnictwo i leśnictwo. Przez dziesiątki
lat w tych działach gospodarki zatrudnione było blisko 80% ludności. Niewiele osób pracowało w przemyśle i rzemiośle oraz handlu i komunikacji.
Zróżnicowanie struktury zawodowej w poszczególnych powiatach było bardzo
znikome (tabela 2).

Brzozów
Cieszanów
Gorlice
Jarosław
Jasło
Kolbuszowa
Krosno
Lesko
Łańcut
Mielec
Nisko
Przemyśl
Ropczyce
Rzeszów
Sanok
Tarnobrzeg
Ogółem

Inni

Właściciele domów

Komunikacja

Handel

Przemysł
Rzemiosło

Górnictwo
Hutnictwo

Źródło: Rocznik Statystyki Galicji, R.I, 1886, Lwów 1887, s. 28–30.

Z powyższych danych obejmujących wybrane powiaty wynika, że w rolnictwie i leśnictwie pracowało ogółem 76,5% ludności. Nieznaczny odsetek
stanowili zatrudnieni w innych działach gospodarki. Urzędnicy, duchowni,
nauczyciele, pracownicy służby bezpieczeństwa i wojska stanowili zaledwie 2,4%
ludności. Bardzo małą grupę zawodową tworzyła też inteligencja: adwokaci,
notariusze, architekci, inżynierowie, artyści, służba zdrowia.
Struktura zawodowa wpływała na osiągane dochody i standard życia
ludności galicyjskiej, a tym samym na warunki, w których wychowywane
były galicyjskie dzieci. Większość z nich żyła w rodzinach, których źródłem
utrzymania było rolnictwo. Niestety, funkcjonowało ono na bardzo niskim poziomie. Na sytuacji rolnictwa ciążyła wadliwa struktura agrarna, owoc reformy
uwłaszczeniowej z 1848 roku. Wieś pozostawała gospodarczo niesamodzielna
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Sytuacja ekonomiczno-gospodarcza Galicji

Powiat

Rolnictwo
Leśnictwo

Obraz dzieciństwa galicyjskiego
z przełomu XIX i XX wieku

Odsetek ludności zatrudnionej w poszczególnych działach gospodarki
Urzędnicy Adwokaci
Duchowni Notariusze
Architekci
Nauczyciele InżynieroWojsko
wie
Służba
bezpieczeń- Artyści
Służba
stwa
zdrowia
87,1
7,7 2,2 0,04
2,0
0,1
0,6 0,1
85,9
4,0 1,9 0,02
1,0
0,09
3,0 3,9
87,3 0,04 3,6 1,4 0,1
0,9
0,1
1,3 5,1
71,9
10,0 3,8 0,4
2,8
0,3
0,4 10,2
75,9
0,2 6,7 1,9 0,07
3,0
0,1
0,5 11,4
87,7 0,05 4,0 6,3
1,4
0,1
0,2 0,08
78,4 0,02 5,5 2,6 0,1
1,8
0,2
0,2 1,0
84,3
6,3 1,6 0,4
1,5
0,07
1,2 4,6
80,8
7,4 3,3 0,2
2,0
0,3
0,6 5,4
68,1
7,2 4,6
1,3
0,3
0,5 17,9
1,4
0,1
0,4 21,5
70,3
0,1 4,5 1,6 0,02
68,1
8,0 4,4 2,2
6,0
0,6
3,3 7,4
72,8
4,7 1,3 0,2
2,7
0,1
2,5 15,6
67,5
6,5 4,5 0,4
3,6
0,4
0,9 16,0
85,0
3,8 2,4 0,5
3,0
0,2
1,7 3,3
77,7
7,5 3,8 0,5
2,1
0,3
0,7 7,4
76,5 0,02 6,2 4,2 0,4
2,4
0,2
1,0 8,8
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(brak własnego opału, budulca), folwark zaś, dysponując prawie darmową
robocizną, nie był zmuszony do intensywniejszej produkcji. Plagę stanowiła
szachownica gruntów, dominowały małe, nieekonomiczne gospodarstwa.
W 1900 roku 42,6% gospodarstw chłopskich liczyło mniej niż 2 ha, a dalszych
37,5 % od 2 do 5 ha1.
Niedostatków rolnictwa nie rekompensował też przemysł. Przepisy gospodarcze hamowały jego rozwój, ułatwiały import austriackich i czeskich artykułów
przemysłowych. Obca konkurencja likwidowała prywatne cukrownie, huty żelaza, szkła, tkalnie i przędzalnie. Z trudem utrzymywały się młyny parowe, tartaki
i browary. Stan przemysłu osiągnął swój najniższy poziom około 1880 roku, gdy
cała wartość produkcji fabrycznej i rękodzielniczej nie przekroczyła 42 milionów
złr2. Stanisław Szczepanowski, przedstawiając sytuację gospodarczą Galicji, twierdzi, że wydajność pracy przeciętnego jej mieszkańca wynosiła wówczas zaledwie
czwartą część wydajności pracy cywilizowanego człowieka3. Przemysł w Galicji był
skoncentrowany prawie wyłącznie we Lwowie i Krakowie oraz czterech powiatach:
drohobyckim, chrzanowskim, podgórskim i bialskim. W ośrodkach tych, o liczbie
ludności nieprzekraczającej 10% ludności kraju, pracowało około dwie trzecie ogółu
robotników przemysłu, górnictwa i budownictwa Galicji.
W związku z przedstawioną sytuacją i tym, że większość rodzin galicyjskich utrzymywała się z pracy w rolnictwie, w artykule skoncentrowano się na
dzieciństwie w rodzinach wiejskich.

Warunki życia ludności galicyjskiej
Podstawą życia ekonomicznego większości rodzin galicyjskich było prymitywne rolnictwo, stąd standard życia ludności wiejskiej był niski. Warunki
mieszkaniowe pozostawiały wiele do życzenia, a miały duży wpływ na rozwój
dzieci. W większości źródeł pochodzących z prezentowanego okresu znajdujemy przykłady „galicyjskiej nędzy”. Sam wygląd wsi wydaje się być odzwierciedleniem ówczesnych warunków. Na ogół wszystkie domy wiejskie były do
siebie podobne, najczęściej drewniane ze słomianymi dachami. Na zimę domy
„gacono”, tzn. ocieplano słomą lub liśćmi z drzew. Podwórza ogrodzone były
zazwyczaj płotami z chrustu wierzbowego lub tzw. dronkami z różnego rodzaju
drewna. Dom mieszkalny gospodarza czy komornika składał się z jednej izby
1
2
3
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S. Kieniewicz, Historia Polski 1795–1918, s. 195.
S. Kieniewicz, Galicja w dobie autonomicznej, Wrocław 1952, s. 30.
S. Szczepanowski, Nędza Galicji w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa
krajowego, [w:] Myśl o odrodzeniu narodowym, Lwów 1923, s. 72.
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mieszkalnej, dużej sieni i komory. Izba stanowiła część mieszkalną, w komorze
zaś przechowywano zboże i jedzenie, w drugiej jej części zwykle trzymano krowę. W sieni umieszczano sprzęty gospodarskie, np. żarna do mielenia zboża,
pniak do rąbania drewna itp. Zamożniejsi gospodarze budowali większe domy,
z dwiema izbami, posiadali też stajnię na konie, krowy, świnie – oraz stodołę4.
Jeszcze na początku XX wieku na wsiach zdarzały się dymne chaty, ale równocześnie stopniowo zwiększała się ilość domów z glinianymi lub murowanymi
kominami. Budynki gospodarcze były na ogół prymitywne, ich ściany wykonywano z chrustu, który dla uszczelnienia oblepiano gliną. Podwórza były małe,
błotniste i zawsze zaśmiecone5.
Urządzenie wewnętrzne mieszkań było bardzo proste. Na sprzęty domowe
składały się: stół, parę ławek, skrzynie, służące jako szafy, i łóżka. Oprócz tego
w izbie często były żarna do mielenia zboża, stępa do tłuczenia kaszy jaglanej,
pęcaku, siemienia na olej. Ponadto w izbie stała beczka z kapustą, był też zapas
ziemniaków na zimę. Ściany domów bielono raz do roku, najczęściej na Wielkanoc. W każdej izbie znajdowały się dwie belki pod powałą, czyli tzw. polednia,
gdzie suszyło się drzewo na opał, len i konopie, leżały tam też bochny chleba.
Podłogę zastępowała ubita glina. Nie było szaf na ubrania, wszystko wisiało
na żerdziach w izbie, sieni albo w komorze6. Mieszkania upiększano licznymi
obrazami świętych, które dodatkowo dekorowano kolorowymi kwiatkami.
W chatach popularne było palenie na tzw. kominie, przy czym garnki do gotowania stawiano bezpośrednio na ogniu lub na żelaznej podstawce – denarku.
W każdej izbie znajdował się piec chlebowy. Piece te budowane były z cegły
i zajmowały w izbie sporo miejsca, a sklepienie pieca chlebowego, tzw. nalepa
i wierzchnica, były tak obszerne, że mogło na nim spać czworo ludzi. Zwykle,
a szczególnie zimą, sypiały tam dzieci7. Jeżeli rodzina była bardzo liczna, jej
członkowie spali również na ziemi. W jednym z pamiętników czytamy: „mieszkano byle jak, wystarczyła jedna izba i kuchnia, wystarczyło jedno łóżko. Dwa
łóżka to był luksus. Czasem nawet stołu nie było, a jedzono na ławce z jednej
wspólnej michy. Wystarczyło jedno łóżko dlatego, że rodzina choćby liczna,
mieściła się byle gdzie. Po ławach, po piecach spali mniejsi. Więksi spali po
oborach, stajniach w zimie, a po strychach i szopach w lecie. Przykrycie nie
sprawiało wiele kłopotu, bo rolę tę spełniały świetnie kożuchy, a już ostatecznie
J. Słomka, Pamiętniki włościanina, Warszawa 1983, s. 34; W. Fołta, Życie własnego
nadania, Warszawa 1987, s. 29.
5
W. Witos, Moje wspomnienia, Warszawa 1981, s. 119.
4

6
7

J. Słomka, op. cit., s. 34.
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można było takie przykrycie sporządzić z wora napełnionego owsianymi plewami”8. Domy były bardzo przeludnione, co wynikało z wielodzietności rodzin.
W mieszkaniach panował półmrok, gdyż oszczędnie używano lamp naftowych.
Zwykle było w nich też zimno, opalano je bowiem słabo drewnem lub wcale9.

ność zwracano uwagę na wychowanie religijne dzieci, polegające na nauczaniu
pacierza, prawd wiary, modlitw porannych i wieczornych oraz godzinek. Do
obowiązkowych codziennych czynności całej rodziny należała modlitwa i udział
w nabożeństwie.

Model wychowania w rodzinie chłopskiej

Odżywianie dzieci

Rodzina chłopska z reguły była wielopokoleniowa. Z uwagi na to, że
prokreacja stanowiła jedną z podstawowych jej funkcji, posiadanie licznego
potomstwa miało ogromne znaczenie i było wręcz uważane za dowód Bożego
błogosławieństwa. Świadectwem udanego życia rodzinnego było „odrobione
gospodarstwo, utrzymany dom i co najmniej jedno dziecko na każdy rok”10.
W rodzinach rodziło się więc zwykle po kilka lub kilkanaścioro dzieci. Przyrost
naturalny w Galicji po 1900 roku wynosił ok. 16–18,5%11.
Głową rodziny był ojciec, który wymagał bezwzględnego posłuszeństwa
od wszystkich członków rodziny oraz podejmował decyzje co do dalszych
losów dzieci (edukacja, ożenek, zamążpójście). Dzieci, nawet dorastające,
musiały bezwzględnie podporządkować się woli ojca. Do powinności dzieci
należało okazywanie rodzicom należytej czci, miłości, wdzięczności, szacunku
i posłuszeństwa. W związku z tym do rodziców zwracano się zawsze z pokorą,
nie do pomyślenia było sprzeczanie się z nimi. W przypadku nieposłuszeństwa
używana była ojcowska rózga, albo matczyna „poplata”12.
Rodzice na ogół mało czasu spędzali ze swoimi dziećmi. Zajęci pracą w gospodarstwie, zwykle ograniczali się do podstawowych czynności opiekuńczych. Jak
tylko dziecko „zaczęło samo chodzić, to z drugimi dziećmi szło się z dala bawić od
chałupy, ażeby nie widzieć matki, bo o nią płakało”13. Paromiesięczne dzieci matki
brały zwykle ze sobą w pole, a w razie niepogody zostawiały je w domu, najczęściej
bez żadnej opieki. W opiece nad małymi dziećmi uczestniczyło starsze rodzeństwo,
gdy dziecko podrosło, wychowywało się wśród rówieśników.
W wychowaniu dominowała karność, „głównym wychowawcą był kij,
straszenie różnemi strachami i opryskliwe słowa”14. Ze względu na dużą poboż-

Dzieci po urodzeniu karmiono piersią przez ok. półtora roku, ponadto
dawano im do ssania tzw. mojdę, czyli gałganek lniany lub konopny, w którym zawinięte były ziemniaki, kasza maczana w mleku lub barszczu. Mojdę
dawano dziecku głównie podczas nieobecności matki. Poza tym małe dzieci
karmiono papkami z chleba, cukru, masła, mąki15. Nieco starszym dzieciom
kobiety dawały ten sam pokarm, który jadły same (groch, kapustę, ziemniaki,
kluski), przeżuwając go wcześniej w ustach i studząc dmuchaniem, „dzieci
napychano ziemniakami i kapustą, wiele z nich nigdy nie widziało mleka, ani
bułki”16. Większe dzieci jadły to samo, co dorośli. Do najczęściej spożywanych
produktów należały: ziemniaki, groch, bób, kasza, kapusta oraz chleb. Mięsa
drobiowego, wieprzowego czy wołowego prawie nie jadano. Popularne były
natomiast ryby: karasie, liny i szczupaki, piskorze, które łowiono w stawach
i bagniskach. Ludność wiejska często żywiła się zbieranymi w lasach grzybami
i jagodami. Za duży rarytas uznawano jajka, które „były używane prawie tylko na święta wielkanocne albo dla chorych, albo usmażyła ich gospodyni na
przyjęcie gościa, np. księdza, gdy chodził po kolędzie, uważając to za najlepsze
przyjęcie i uraczenie”17.
Potrawy były bardzo mało urozmaicone. Na śniadania prawie niezmiennie jadano: barszcz zaprawiany mąką z mlekiem na kwasie z kapusty, latem ze
szczawiu lub gruszek i kluski z mlekiem lub ze słoniną. Kwas, odlany z kiszonej
kapusty, wykorzystywano do sporządzania potrawy zwanej kwaśnicą. Barszcz
lub kwaśnica często były spożywane przez biedną ludność dwa razy dziennie,
na śniadanie i kolację. Obiady to najczęściej różne kasze, najczęściej z mlekiem,
rzadziej ze słoniną, ziemniaki, kapusta, groch, kluski z serem. Na kolację różne
zacierki na mleku, ziemniaki, latem często mleko z chlebem. Mięso należało do
rzadkości. Kiełbasy i mięso jadano przede wszystkim na Święta Wielkanocne.
Biedna ludność spożywała stosunkowo mało chleba, w związku z tym darzono

8
9
10
11
12
13
14
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J. Stryczek, Chłopskim piórem, Warszawa 1984, s. 64.
W. Kunysz, Wścibski i wrazicki, Warszawa 1973, s. 74.

W. Witos, op. cit., s. 38.
F. Bujak, Galicya, Lwów 1908, s. 24.
Ibidem, s. 39.
W. Kunysz, op. cit., s. 66.
J. Chałasiński, Młode pokolenie chłopów, t.1,2,3,4, Warszawa 1984, s. 17.
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J. Słomka, op. cit., s. 119.
W. Witos, op. cit., s. 39.
J. Słomka, op. cit., s. 41.
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Dziecięcy ubiór
Ubiór dziecięcy był bardzo skromny. Dzieci, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki, do około 6 roku życia nosiły długie po kostki lniane lub konopne
koszule. Starszym chłopcom matki szyły spodnie, zawiązywane na sznurek.
Dzieci przez cały rok, nawet zimą, chodziły bez butów. R. Turek pisał: „miałem
wtedy jedyną koszulinę z grubego płótna, uszytą przez matkę z jakiejś starej,
podartej koszuli czy może z nogawki parcianych portek ojca […]. Od czasu
do czasu zdejmowała matka koszulę ze mnie, ażeby ją wyprać i wygotować
w ługu. Wtedy ubierała mnie w starą, barchanową spódnicę”20. Ubrania szyte
przez matki dzieci nosiły zwykle aż do całkowitego podarcia. Niektórzy chłopcy
do 10 roku życia nosili krótkie spodenki, a dopiero przystąpienie do komunii
świętej dawało „uprawnienia” do założenia długich spodni. Chłopcy nosili
czasami słomiane kapelusze, ale najczęściej chodzili z gołą głową21. Nosili długie włosy, spadające na kark. Dziewczęta do swojego wesela splatały jeden lub
dwa warkocze, które w czasie czepin były obcinane, a potem przechowywane
na pamiątkę lub sprzedawane22.
18
19
20
21
22
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Dbałość o zdrowie i higienę
O higienę nie dbano wcale. Jak wspominał R. Turek, „ceber z pomyjami
służył nam wszystkim do mycia. Ze względu na zepsucie smaku pomyj, nie
wolno było jednak używać mydła. Krowa ani smaku, ani zapachu mydła nie
znosi, […] wyciągaliśmy spod pierzyny róg płachty, na której spali rodzice
i w nią wycieraliśmy nasze umyte twarze”23. Tylko niemowlęta kąpano dwa
razy dziennie, gdyż sądzono, że podczas kąpieli dziecko rośnie. Do kąpieli
wkładano leszczynę i różne zioła, aby dziecko dzięki nim nabierało sił i zdrowo
rosło. Wodę do kąpieli odgrzewano po kilka razy, dlatego była czarna i cuchnąca. Głowę dziecka myto bardzo ostrożnie, przez długi okres pozostawiano
nie myte ciemiączko, dlatego „tworzyła się na nim skorupa brudu, w czym się
wszy lęgły, i co dopiero po roku, gdy ciemię stwardniało, delikatnie zmywali
lub sama ta skorupka odpadała”24. Wielkim utrapieniem były wszy. Aby się ich
pozbyć, skrapiano głowę okowitą, a na święta, zmywano głowę ługiem, ponadto
głowy „łuskano”. Rozpowszechnianiu się wszawicy sprzyjało przykrywanie się
wierzchnim, dziennym ubraniem.
Od najmłodszych lat dzieci hartowano, bez względu na porę roku ubierano
je licho, nie zakładano czapek ani butów.
Brak higieny, powszechnie panujący brud, nieodpowiednie odżywianie,
przebywanie w domach osób zdrowych razem z chorymi, ludzi ze zwierzętami
powodowały rozprzestrzenianie się chorób i dużą śmiertelność dzieci. Poza
niekorzystnymi warunkami higienicznymi brak było podstawowej wiedzy
z zakresu pielęgnowania niemowląt i opiekowania się małymi dziećmi, stąd
wiele z nich umierało w niemowlęctwie lub pierwszych latach życia.
Tabela 3. Śmiertelność dzieci w Galicji do 5 roku życia w latach 1900–1909 (w stosunku do ogółu zmarłych).

Wiek
dzieci
1 miesiąc
życia
1 rok
życia
5 rok życia

Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok Rok
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908

Rok
1909

14,6

14,5

13,2

13,3

13,3

12,8

13,9

13,9

13,8

12,4

36,6

34,2

34,6

33,3

32,7

33,8

33,6

33,2

32,2

32,8

54,3

52,4

54,9

53,1

50,6

51,3

52,3

50,1

58,3

51,4

Źródło: W. Momidłowski, O śmiertelności dzieci w Galicji i sposobach jej zwalczania, Kraków 1912.

Ibidem, s. 43.
H. Ruszkiewicz, B. Wiloch (red.), Nowe pokolenie chłopów, Warszawa 1962, s. 46.

Analizując dane statystyczne, możemy stwierdzić, że odsetek śmiertelności
dzieci do 5 roku życia w latach 1900–1909 wynosił w Galicji średnio 50%

J. Stryczek, op. cit., s. 55.
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go w domach dużym szacunkiem. Przed rozpoczęciem bochna matka robiła
znak krzyża, a gdy okruch chleba upadł na podłogę całowano go z wielką czcią.
Rodziny, którym powodziło się lepiej, konsumowały więcej chleba, ale mięso
pojawiało się na ich stołach również niezbyt często, przeważnie w niedzielę.
Konsumpcja mięsa była wyznacznikiem statusu społecznego, stąd bywało, że
kupujący nieśli je odkryte przez całe miasto, na dłoni, aby wszyscy widzieli,
że ich na nie stać. Kawa i herbata, jeżeli były używane, to wyłącznie w wielkie
święta: Bożego Narodzenia i Wielkanoc18.
W wielu rodzinach galicyjskich, szczególnie w okresie przednówka, brakowało pożywienia. Ludzie żywili się wówczas zgniłymi ziemniakami, otrębami,
pokrzywami, liśćmi młodych buraków i kapusty. W związku z tym dzieciom
nieobce było uczucie głodu. W jednym z pamiętników czytamy: „w domu był
wielki głód i nędza, raz na dzień się paliło i jakiejś kartoflanki matka nagotowała.
Pamiętam, był u nas taki garnek duży ośmiolitrowy. Dzieci stawały jak wojsko
naokoło niego i każde płakało, że mało dostało. Dla matki zawsze zabrakło”19.
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ogółu zmarłych. Podejście rodziców do śmierci dziecka, traktowanego jako dar
Boży, najlepiej oddają słowa przytoczone przez R. Turka: Bóg dał, Bóg wziął! 25.
Do najczęstszych chorób, będących przyczyną śmierci dzieci w początkach
XX wieku, należały: gruźlica, krzywica, kiła i tzw. ostre choroby zakaźne, tj.
błonica, krztusiec, szkarlatyna, odra, czerwonka, cholera26. Bardzo często wśród
dzieci występowały ponadto: „zapalenia, tyfusy, puchliny wodne, bolączki,
a nadto kołtuny, ograszki, utrącenia krzyża”27. Bardzo rozpowszechniona była
ograszka, zwana trzeciaczką, czwartaczką lub zimnicą. Podczas choroby występowała wysoka temperatura i silne dreszcze. Choroba pojawiała się na skutek jedzenia niedojrzałych owoców, szczawiu lub z przemoknięcia czy przeziębienia28.
Leczeniem dzieci, podobnie jak dorosłych, zajmowali się znachorzy. Na
wszystkie choroby stosowano te same lekarstwa, były to: „zaklęcie, zażegnanie,
woda z plebejskiej studzienki, kwiat lipowy, rozparzony owies, świeży chleb,
gorąca kąpiel, sucha lub mokra gorąca cegła przykładana do boku albo też pod
nogi, smarowanie spirytusem lub też gorącą śmietaną: brzucha, piersi i nóg”29.
Lekarzy w ówczesnych czasach było mało, a ponadto chorzy obawiali się,
że lekarze mogą otruć, a nie wyleczyć. W związku z tym „jak kto zachorował,
to do ostatka omijał doktora, a chodził do znachorów, których nie brak było
wtedy po wsiach, a którzy nie leczyli, tylko zażegnywali [...]. Jeżeli do chorego
na wsi przyszedł kiedy lekarz, to zamiast lekarstwa z apteki kazał najczęściej
uwarzyć ziela, lub zalecał pijawki, bańki albo upuszczanie krwi”30.

Codzienne zajęcia dzieci
Dzieci chłopskie w Galicji bardzo wcześnie były angażowane w zajęcia domowe. Niejednokrotnie już w trzecim, czwartym roku życia dzieci opiekowały
się młodszym rodzeństwem i pomagały w pracach domowych, przykładowo
przynosiły ziemniaki, drewno z komory, karmiły drób. Nieco starsze dzieci miały
stałe obowiązki w gospodarstwie. Latem młodsze dzieci spędzały czas głównie na
pasaniu bydła, trzody czy gęsi. Pasanie bydła trwało zwykle od wschodu słońca
do południa i od godzin popołudniowych aż do zmroku31. Obowiązki starszych
25
26

27
28
29
30
31
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dzieci były bardziej odpowiedzialne i zależały od płci. Dziewczęta najczęściej
pomagały matkom w pracach domowych oraz pilnowaniu młodszych dzieci.
Chłopcy zaś pomagali w obrządku inwentarza, rąbaniu drewna i młóceniu
cepami. Poza gospodarstwem dzieci przyuczano do prac, jakie wykonywali ich
rodzice, najczęściej do jakiegoś rzemiosła. O swoich obowiązkach z dzieciństwa
F. Magryś pisał: „Teraz już nie siedziałem za piecem, lecz ojczym wziął mnie
do pomocy przy robotach tkackich […]. Starszego brata wziął już na warsztat
i kazał wyrabiać płótno”32. Zimą małe dzieci zwykle przesiadywały w izbie na
tzw. zapiecku. Często rodzice nie pozwali im wychodzić z tego miejsca przez
cały dzień. Starsze natomiast pomagały w różnych pracach domowych, np.
łuskaniu fasoli, skubaniu pierza, szatkowaniu kapusty, dziewczęta najczęściej
cerowały odzież.

Zabawy i zabawki dziecięce
Dzieci urozmaicały sobie czas różnymi zabawami podczas pasania bydła,
gęsi czy trzody. Do ulubionych zabaw należały: ciuciubabka, jazda końmi,
zaganianie świń, zabawa w gąski, wójta, itp. Zasady zabaw najczęściej dzieci
obmyślały samodzielnie. Przykładowo „zaganianie świń” to zabawa, podczas
której podrzucano w górę drewienko przypominające kształtem świnkę, po
czym uderzało się go drugim patykiem i starano się trafić do określonego
miejsca, jakby chlewika. Często podczas zabaw na pastwisku dzieci urządzały
„wesela”, gdzie na podobieństwo prawdziwych wesel tańczyły i śpiewały. Bawiły
się też w „szkołę”, „jarmark”, dom”33 . W lecie ulubione były ponadto kąpiele
w rzece, dzieci tarzały się przy okazji w piasku lub błocie. Ulubioną zabawą
pastuchów były wyścigi na koniach. Dość popularne wśród dzieci były ponadto zabawy sprawnościowe: skakanie, bieganie, chodzenie na rękach. Chłopcy
lubili też mocowanie się, podczas którego formowały się drużyny kibicujące
zawodnikom oraz zabawę w wojsko, do której wycinali z drewna różnego
rodzaju „broń”: łuki, dzidy, pistolety. Ulubioną zabawą chłopców było także
buszowanie po drzewach. Małe dzieci lubiły się huśtać na przywiązanych do
drzew huśtawkach34. Podczas zabaw wykorzystywały najczęściej drewniane kije,
patyki, sznurki, kamyki. Chłopcy bawili się też szmacianymi piłkami własnej
roboty, a dziewczynki lalkami domowego wyrobu. Dzieci miały też drewniane
32
33
34

F. Magryś, Żywot chłopa działacza, Warszawa 1987, s. 27.
W. Kunysz, op. cit., s. 220.
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Elżbieta Dolata

Edukacja dzieci
Na wsi galicyjskiej nie było „mody” na kształcenie dzieci. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy było ubóstwo wielu rodzin i brak środków na zakup
butów, ubrań czy książek dla dziecka. Ponadto wśród ludności panował duży
analfabetyzm, w 1900 roku aż 46,2% mieszkańców Galicji nie umiało czytać
ani pisać38, a co za tym idzie, niska świadomość oświatowa. Istniało przekonanie, że wykształcenie jest zagwarantowane wyższym stanom, a dla wiejskich
dzieci stanowi stratę czasu. W jednym z pamiętników czytamy: „nie warto dużo
dziecka uczyć, bo to niepotrzebne chłopu na wsi, bo to i tak chleba nie da”
oraz: „kto się zno na piśmie, to się piersy do piekła dociśnie”39. Często uważano wręcz, że nauka może być zagrożeniem dla zdrowia, gdyż można „zajść
w głowę”40. Rodzice niechętnie zapisywali dzieci do szkół, nie chcąc pozbyć
się siły roboczej, potrzebnej w gospodarstwie. W wielu wsiach szkół nie było
wcale, a ludność wiejska nie odczuwała potrzeby edukacji. W związku z tym
35
36
37
38
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40
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bardzo wolno postępował rozwój szkolnictwa ludowego. Na początku XX
wieku na jedną szkołę elementarną przypadało 1400 mieszkańców. Najliczniej
występowały, najniżej zorganizowane szkoły jednoklasowe.
Tabela 4. Liczba publicznych szkół ludowych w Galicji w roku 1909.

Typ szkoły ludowej
wydziałowe
pospolite 6-klasowe
pospolite 5-klasowe
pospolite 4-klasowe
pospolite 3-klasowe
pospolite 2-klasowe
pospolite 1-klasowe
Suma szkół zorganizowanych

Liczba szkół
86
53
127
337
20
1 204
3 351
5 178

Źródło: B. Baranowski, Szkolnictwo ludowe w Galicji w swym rozwoju od 1868 do 1909, z uwzględnieniem stosunków higienicznych, „Rodzina
i Szkoła” 1910, nr 17 i 18, s. 258.

Nauka w wiejskich szkołach ludowych odbywała się przeważnie tylko
zimową porą. Obejmowała podstawowe umiejętności, tj. czytanie, pisanie,
rachunki i śpiew, dziewczynki były ponadto uczone robót ręcznych41. Dzieci
najpierw uczyły się alfabetu, potem składania liter w sylaby, tzw. ślabizowania,
w końcu czytania i pisania. Do nauki służyły małe książeczki, tzw. proszówki,
oraz elementarz, pisanie odbywało się na glinianych tabliczkach. Elementem
edukacji dziecięcej było przygotowanie do spowiedzi i komunii św. prowadzone przez proboszcza42. Nauka odbywała się w prymitywny sposób, najczęściej
czytano fragmenty z książek lub je przepisywano.
W szkołach panowała surowa dyscyplina, czuwano nad pilnością
w nauce oraz przyzwoitym zachowaniem w szkole i poza nią. Nauczyciele
powszechnie wyznawali wychowywanie batem, „zdarzało się, że 8-letni
chłopczyk czy dziewczynka, za nieodrobienie lekcji czy nieumienie lekcji,
dostawali baty gumowe, tak, że ślady tych batów były bardzo widoczne
i pozostawały na parę dni, karę dla starszych stosował jeszcze gorszą, bo
do bicia stosował drewniany metr, który zarazem służył do nauki […] niektórych dzieci zamykał po 2-je do żelaznej beczki strażackiej służącej do
wody w czasie pożaru lub zamykał do piwnicy43. Kto się nie uczył, musiał
„trzymać osła za ucho”, co było ogromnym wstydem dla dzieci, czasami stosowano też tzw. pacę, tzn. bicie linią po dłoni. O metodach wychowawczych
41
42
43

F. Kuraś, Przez ciernie żywota, Częstochowa 1925, s. 42.

W. Witos, op. cit., s. 39.
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zabawki: koniki, konie na biegunach, „ruszające się” ptaszki, gliniane koguciki,
piszczałki, drewniane lub gliniane naczynka35.
Zimą najczęstszym miejscem zabaw, dziecięcym „królestwem”, był zapiecek. Siedząc na zapiecku, dzieci wymyślały różne gry, zabawy, zgadywanki.
W pamiętniku R. Turka czytamy: „wspominam o tym piecu, ponieważ utkwił
mi w pamięci najbardziej z mojej najwcześniejszej młodości, jako mój osobisty
apartament: mieszkanie, sypialnia, pokój do zabaw i przyjęć. Tu przyjmowałem
wizyty moich rówieśników i rówieśnic. Panowałem nad nim niepodzielnie
niczym dziedzic na folwarku. Na szerokim murku, łączącym piec z szeroką
nalepą, miałem poukładane zabawki: kawałki szkła, skorupy potłuczonych
naczyń glinianych, różne pokręcone patyczki, drewienka itd. Gdzie się dało,
ponaklejałem ściany różnymi obrazkami, wyciętymi ze starych książek”36. Zimą
ponadto dzieci lepiły na podwórkach bałwany, jeździły na sankach, ślizgały się
na chodnikach. Rozrywką dla dzieci były wiejskie uroczystości: chrzciny, wesela,
dożynki, jarmarki, w których uwielbiały brać udział37.
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M. Rusinek pisał w następujący sposób: „Gdy ktoś co przeskrobał, nauczyciel kazał wyciągnąć dłoń na płask odwróconą i wymierzał kilka ostrych jak
brzytwa uderzeń cienką trzcinką. Przy recydywie przestępstwa […] pedagog wywoływał z ławki, polecał ustawić na honorowym miejscu pośrodku
klasy stołek i położyć na nim swój korpus odwrócony okrągłą częścią do
góry. Wtedy łoił trzcinowym prętem, ile wlazło”44. Oprócz opisywanych
kar stosowano też tzw. ośle uszy. Kara ta polegała na tym, iż niesfornemu
uczniowi nakładano na głowę opaskę z oślimi uszami wykonaną z brzozowej
kory. Uczeń taki stawał się pośmiewiskiem kolegów, a czasem i całej wsi,
gdyż musiał iść w niej do domu45.
Zdarzało się, że w szkołach stosowano system pochwał i nagród, pisał
o tym przykładowo W. Fołta w swoich wspomnieniach. W szkole, do której
uczęszczał, stosowano zasadę wyróżniania pilnych i zdolnych uczniów. Przy
okazji zakończenia roku szkolnego wręczano im książeczki o treści religijnej
lub patriotycznej, fundowane przez Radę Szkolną46.
W wiejskich szkołach rzadko uczyli wykształceni nauczyciele, zwykle byli
to chłopi, którzy umieli czytać i pisać, utrzymywani przez społeczność wiejską.
Bywało również, że nauczycielem był wiejski organista.
Nauka w szkole nie zwalniała dzieci z pomagania w gospodarstwie, stąd
te, które do niej uczęszczały po powrocie angażowano w prace gospodarskie.
O odrabianiu lekcji w domu nie było mowy.
Dzieci chłopskie najczęściej kończyły edukację na 1, 2 lub 3 klasach
szkoły ludowej, rzadko kontynuowały naukę w szkołach średnich. Rodzice
nie widzieli najczęściej konieczności dalszego kształcenia dzieci. W jednym
z pamiętników autor wspominał o rozmowie z ojcem po ukończeniu 3 klasy
szkoły podstawowej. Podczas rozmowy ojciec stwierdził: „To ci wystarczy
– panem i tak nie będziesz, boś zapisany do dziadowskiej książki, a ja nie
umiem czytać ni pisać i żyję, i pieniądze potrafię liczyć, bylebym dużo
miał”47. Często przeszkodą w kontynuowaniu nauki były również kwestie
finansowe. Zdarzało się bowiem, że gimnazjum znajdowało się na terenie
innego powiatu i nauka wiązała się z koniecznością zamieszkania na stancji,
a zatem ponoszenia dodatkowych kosztów. Najczęściej opłata za mieszkanie
i wyżywienie przekraczała możliwości finansowe większości wiejskich rodzin
galicyjskich. Podobnie kształcenie w zawodach rękodzielniczych było ogra44
45
46
47
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niczone, również funkcjonowało tylko w większych miastach galicyjskich.
Gdy dzieci chłopskie trafiały do gimnazjów, były zwykle źle traktowane przez
kolegów. Dzieci miejskie odnosiły się do nich z wyższością, wyśmiewano
się ze wszystkiego: „z moich komborskich zaciągnięć w mowie, z użytych
słów gwarowych, ze sposobu jedzenia, z takiego czy owakiego domorosłego
zachowania”48.
Mimo utrudnień wiele dzieci pragnęło się uczyć i bywało, że umiejętności czytania i pisania zdobywały samodzielnie. Jak pisze jeden z samouków,
który uczył się, pomagając ogrodnikowi na dworze, „zbierałem torebki
z nasion, kwiatów i warzyw, chowałem do kieszeni starannie i pomału
w wolnej chwili od pracy zacząłem składać i odczytywać nazwy nasion
[…]. Z pisaniem szło mi ciężej, ale uczyłem się pisać sam. Podglądałem,
jak kto pisze, żeby zobaczyć, jakie litery kto stawia i próbowałem je pisać
zawzięcie”49. Dzieci wiejskie miały utrudniony dostęp do edukacji, najczęściej pobierały naukę w najniżej zorganizowanych szkołach ludowych.
Nielicznym z zamożniejszych rodzin udawało się kontynuować kształcenie
w szkołach wyższego szczebla.

Podsumowanie
Naszkicowany w artykule obraz dzieciństwa galicyjskiego z przełomu XIX i XX wieku rysuje się raczej ponuro i smutno. Większość dzieci
wychowywała się w bardzo prymitywnych warunkach. Mieszkania były
na ogół ciasne, ciemne i wilgotne. Najczęściej były to małe izby pełniące
równocześnie funkcje kuchni, sypialni, łazienki, a często także stajni. Już od
najwcześniejszych lat dzieci wdrażane były do licznych obowiązków i ciężkiej
pracy. Równocześnie doświadczały niedostatku, bywały niedożywione, brudne, chore, bez możliwości uczestniczenia w systematycznej edukacji. Można
wręcz stwierdzić, że dzieciństwo galicyjskie było bardzo krótkie, gdyż dzieci
szybko wkraczały w świat dorosłych z wszystkimi jego troskami, kłopotami,
okrucieństwem, czasem też przedwcześnie umierały. Ponadto otoczone
były atmosferą wychowawczą opartą na hierarchii wartości i interesów rodzinnych, na bardzo sformalizowanych regułach wewnętrznej komunikacji
i obyczajach, często brak było w niej głębszej refleksji czy rozbudowanych
więzi emocjonalnych. W tym smutnym obrazie dzieciństwa warto dostrzec
48
49

S. Pigoń, op. cit., s. 173.
J. Landy-Tołwińska, H. Ligocki, H. Kasperowicz, op. cit., s. 207.
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jednak radosne momenty. Stanowiły je przede wszystkim harce i zabawy
z rówieśnikami oraz udział w różnych uroczystościach wiejskich. W związku
z tym w większości źródeł te najwcześniejsze chwile życia wspominane są
jako „szczęśliwe i nigdy niezapomniane lata dzieciństwa!50”.
dr Elżbieta Dolata jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz dyrektorem
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie. Prowadzi badania
naukowe z zakresu historii oświaty i wychowania.

Ewa Barnaś-Baran

Literacka i dobroczynna
działalność Stanisława Jachowicza
na rzecz ubogich dzieci
w pierwszej połowie XIX wieku
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Por.: „Praca: tygodnik illustrowany, ekonomiczno-społeczny i belletrystyczny dla wszystkich
stanów”, 14.I.1900, R. 4, nr 3, s. 70.
F. Majchrowicz, Stanisław Jachowicz jego życie i działalność pedagogiczna, literacka i obywatelska,
„Rodzina i Szkoła: dwutygodnik poświęcony sprawom wychowania domowego i szkolnego”
1896, R. 1, nr 6, s. 130.
Ibidem, s. 131.
S. Jachowicz, Czytania dla szkółek i ochronek wiejskich IX, Warszawa 1862, s. 6.
S. Jachowicz, Upominek z prac Stanisława Jachowicza: bajki, nauczki, opisy, powiastki i różne
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W grupie wybitnych Polaków znajduje się Stanisław Jachowicz, postać, która swoim życiem i działalnością przekroczyła granice ówczesnych zaborów oraz
czasu. Żyjąc w pierwszej połowie XIX w., pozostawił po sobie dorobek, który
nie przestał być aktualny w XXI wieku. Łączył czytelników zaboru rosyjskiego,
austriackiego i pruskiego w wierze w podstawowe wartości oraz przekonaniu,
że człowiek ubogi zasługuje na podjęcie działań zmierzających do polepszenia
jego losu. Charakterystykę jego życia i postępowania zawarto w następującym
zdaniu: „Kochał – więc był kochany”1.
Stanisław Jachowicz (ur. 17 IV 1796 r. w Dzikowie w majątku hrabiów
Tarnowskich w powiecie tarnobrzeskim, zm. 24 XII 1857 r. w Warszawie)2
pochodził z niezamożnej rodziny szlacheckiej. Był synem Wojciecha i Wiktorii
z Dobrzańskich, jego ojciec pełnił funkcję pełnomocnika dóbr u właścicieli
Dzikowa. Po śmierci ojca (1800 r.) synowi, w opinii Franciszka Majchrowicza,
pozostało zacne imię oraz przykład pracowitego życia3. Czteroletni wówczas
Stanisław oraz jego rodzeństwo było od tej pory wychowywane przez matkę,
która starała się wpoić dzieciom potrzebę życia moralnie poprawnego, w cnocie
i prawdzie. W wieku ośmiu lat rozpoczął naukę w szkole pijarów w odległym
o kilkadziesiąt kilometrów Rzeszowie4, następnie kontynuował ją w gimnazjum
w Stanisławowie5. Od 1815 r. studiował na wydziale filozoficznym Uniwersytetu
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we Lwowie6. Po zakończeniu studiów w 1818 r. osiadł w Warszawie, gdzie objął
posadę kancelisty w Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego. Należał do
Związku Wolnych Polaków, a po jego wykryciu i przeprowadzonym śledztwie
objął go zakaz zajmowania posad rządowych. W związku z tym głównym
źródłem utrzymania S. Jachowicza w kolejnych latach życia stała się praca
pedagogiczna. Pracował jako nauczyciel języka polskiego w domach i na prywatnych stancjach dla dziewcząt. W życiu Jachowicza nie brakowało trudnych
momentów. Do tych niewątpliwie należała śmierć matki w 1822 r. oraz pierwszej żony – Salomei z Cieplińskich. Żona, którą poznał 9 lipca 1823 r., zmarła
po dwóch latach małżeństwa wraz z nowo narodzonym synem Dobrosławem.
W 1833 r. ożenił się powtórnie z Antoniną Ośmiałowską i z tego małżeństwa
urodziło się dwóch synów: Eryk oraz Rudolf. Jachowiczowie wychowywali
również czwórkę dzieci zmarłej siostry Antoniny. Stanisław Jachowicz zmarł
w Warszawie, w wigilię Bożego Narodzenia 1857 r. i został pochowany na
cmentarzu Powązkowskim.
Celem artykułu jest ukazanie działalności S. Jachowicza, ukierunkowanej
na pomoc dzieciom ubogim i sierotom w pierwszej połowie XIX w. Działalność
ta przejawiała się w zaangażowaniu w ówczesną pracę dobroczynną, zmierzającą
do tworzenia zakładów i instytucji opiekujących się sierotami, wychowujących je
oraz dających podstawy kształcenia. Inną formą wsparcia idei pomocy ludziom
ubogim, a zwłaszcza dzieciom, była twórczość literacka Jachowicza, w której
propagował potrzebę wrażliwości na potrzeby innych ludzi, zachęcał do wspierania ubogich, włączania się w miarę swoich możliwości (tak dorosłych, jak
i dzieci) w zbieranie funduszy potrzebnych do powoływania i funkcjonowania
zakładów dla ubogich dzieci i sierot. Uzasadniając potrzebę przypominania
o pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej S. Jachowicza z dziećmi
i na rzecz dzieci, można odwołać się do wypowiedzi zamieszczonej w 1896
r. w czasopiśmie „Bluszcz”: „Szlachetnych ludzi pamięć przechowywać to nie
tylko obowiązek wdzięczności, ale i ubogacenie się społeczeństwa we wzory
wiodące drogą życia podniosłą”7.
Jak wynika z analizy dziewiętnastowiecznych wspomnień poświęconych
S. Jachowiczowi, już w tym czasie doceniano jego aktywność na polu dobroczynnym oraz twórczość, której adresatem uczynił dziecko, podnosząc
jego rangę do roli ważnego odbiorcy. Na początku lat 60. XIX w. napisano:

„Książeczki te są dla polskich dziatek nieocenionym skarbem; w nich przez
długie lata uczyć się będą miłości Boga i bliźniego, i świętych zasad cnoty”8.
F. Majchrowicz w artykule poświęconym S. Jachowiczowi, opublikowanym
w latach 90. XIX w., doceniając jego zasługi w dziedzinie wychowania dzieci
i młodzieży, określił go mianem prawdziwego przyjaciela dziatwy polskiej,
opiekunem sierot, filantropem i nauczycielem-obywatelem9. Wydawcy dzieł
Jachowicza w przedmowach przybliżali jego zasługi, podając, że był wzorem
chrześcijanina i opiekuna ubogich. Podkreślano, że równie cenne jak działalność
Jachowicza były dla Polaków w XIX w. jego utwory przeznaczone dla dzieci.
W opinii Floriana Łagowskiego, który w latach 90. XIX w. podjął próbę podsumowania dorobku literackiego i pedagogicznego S. Jachowicza, „[t]a myśl
o drugich, o przyczynianiu się do ich szczęścia, stanowi najcharakterystyczniejszą
jego cechę”10. Jego życie stanowiło realizację dziesięciu punktów stanowiących
wytyczne ojca, Wojciecha Jachowicza, do etycznego postępowania syna. Wśród
nich istotne było spełnianie obowiązków religijnych, szacunek dla przełożonych,
przestrzeganie zasad uczciwości, a przede wszystkim troska o to, by nauczyć się
jak najwięcej. W 1896 r. w artykule zamieszczonym w „Bluszczu” „składano mu
ze stron wszystkich hołd uznania za to, że zrozumiał ważność rozbudzenia uczuć
szlachetnych już w dziecku i skromnie, cicho spełniał wielką misyą posiewu ziarn
wiary i miłości w gunt, który miał wydawać owoce dobra i czystego serca”11.
W 1900 r. w kolejnym artykule poświęconym jego działalności napisano, że,
wypowiadając się o systemie wychowania dzieci, podkreślał, jak ważnym było
nawiązanie kontaktu nauczyciela z uczniem. Kontaktu opartego na zaufaniu,
akceptacji oraz pozytywnym uczuciu. Przypomniano, że na jednym ze spotkań,
które odbywały się z udziałem Kazimierza Brodzińskiego, słynnego już wówczas
poety, Jachowicz powiedział: „Mnie się zdaje, że przede wszystkim musi być
zawiązana pomiędzy nauczającym a uczniem nić pewnej serdeczności i zaufanie.
Nauczyciel nie kochany przez ucznia albo nic, albo niewiele dokaże. Gdzie
nie ma miłości i ufności tam żadna najkunsztowniejsza metoda nie poradzi”12.
Jak podano w artykule, już w tym czasie K. Brodziński przepowiedział mu, że
zostanie „pierwszym z pedagogów polskich”13. Na postawę życiową Jachowicza
8
9
10
11

6
7
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wierszyki, Poznań 1902, s. III.
F. Majchrowicz, op. cit, s. 130.
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S. Jachowicz, Czytania dla szkółek i ochronek wiejskich IX., op. cit., s. 22.
Ibidem, s. 131.
F. Łagowski, Spuścizna literacko-pedagogiczna po Stanisławie Jachowiczu, Warszawa 1891, s. 2.
„Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet”, op. cit., s. 137.
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wpływ miał również dorobek pedagogiczny Jana Jakuba Rousseau, a zwłaszcza
lektura „Emila”, która sprawiła, że powstawały wciąż nowe pomysły i projekty
pracy dydaktycznej i wychowawczej. W monografii poświęconej Jachowiczowi, napisanej w latach 80. XX w. przez I. Kaniowską-Lewańską, podkreślona
została konsekwencja w działaniu, jaką wykazywał S. Jachowicz oraz źródłowo
udokumentowana i przeanalizowana jego twórczość i działalność. Autorka
zaznaczyła, że swoim autorytetem wielokrotnie gwarantował on inicjatywy
dobroczynne podejmowane w Warszawie14.
Jak podaje I. Kaniowska-Lewańska, początki twórczości dla dzieci związane
były z pracą nad przekładami bajek Lessinga, Kleista, liryk Floriana. S. Jachowicz
rozczytywał się również w twórczości Krasickiego i Kniaźnina. Przeznaczone dla
dzieci utwory zebrał i wydał w 1824 r. w Płocku, drukiem Karola Kuliga, jako
tomik zatytułowany Bajki i powieści15. Składał się on z trzech części: pierwsza
i druga zawierały utwory oryginalne, trzecia część obejmowała tłumaczenia,
przeważnie autorów niemieckich, jak również wiersze naśladowane z niemieckiego i francuskiego. W 1826 r. wydano w Warszawie w drukarni Onufrego
Łątkiewicza wznowiony, powiększony tomik. W 1827 r. ukazały się pod zmienionym tytułem wiersze dla dzieci: Bajki, przypowieści i powieści, które były
kolejny raz rozszerzone, ozdobione przerywnikami; w 1829 r. po raz czwarty
i piąty wydała je firma „A. Gałęzowski i Komp”16. Rok 1829 stał pod znakiem
współpracy z Ignacym Chrzanowskim, a w wydawanym pisemku dla dzieci
S. Jachowicz drukował artykuły i fragmenty dziełka Nauka w zabawce. Zaznaczał
w nim na pierwszych stronach, jak ważna rola w wychowaniu dzieci przypada
matce, która w jego opinii „nie na samym czytaniu zasadzała całe ukształcenie
człowieka”17. Podawał przykład Stasia, dla którego największą przyjemnością
była możliwość opowiedzenia matce treści przeczytanego utworu18. Przypominał o wartości dobrych czynów, pisząc: „niech Staś o tem pamięta: że piękność
dobro znikome, jedna choroba pozbawić go może, ale kto dobry ten zawsze się
podoba”19. Tą współpracą zamknął się pierwszy okres twórczości Jachowicza dla
dzieci. W tym czasie pisał dla nich utwory moralistyczne, narracyjne, postacie
i zdarzenia miały w nich wymowę uniwersalną, utwory te określone zostały
mianem przypowiastek.
14
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Ibidem.
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Za kolejny nurt twórczości I. Kaniowska-Lewańska uznała próbę opracowania metody rozwoju umysłowego dziecka poprzez przygotowanie wielu
ćwiczeń20. Propozycje zawarte zostały w tomiku Rozmowy mamy z Józią, gdzie
sam nazwał się przyjacielem dzieci, życzącym im zawsze dobrze. Dążył również
do ułożenia gramatyki szkolnej, Rozmowy… miały być wstępem, etapem na
drodze21. Przypominał w nich dzieciom, że w podjęciu właściwych decyzji
pomaga nie tylko wiedza, umiejętność wnioskowania, ale przede wszystkim
zdrowy rozsądek22. Praca nie została jednakże zatwierdzona do użytku szkolnego.
Zwieńczeniem dociekań i badań była wydana po śmierci Jachowicza w 1858
r. publikacja Pomysły do poznania zasad języka polskiego, dedykowana pamięci
Onufrego Kopczyńskiego23. Jachowicz przygotowywał dla dzieci materiały,
teksty do nauki czytania, zaznajamiał je z podstawowymi zasadami wiary, katechizmu, a wśród tych materiałów umieszczał również wskazówki dotyczące
postępowania, prawidła grzeczności24. Zaznaczał, jak ważną była początkowa
nauka, poznawanie abecadła, którego znajomość prowadzić miała do wielkich
czynów. Pytał, nakłaniając dzieci i nauczycieli do refleksji: „Czybyś mógł się
domyśleć, że te znaczki doprowadzą cię do mądrości?”25.
Istotnym obszarem aktywności S. Jachowicza był udział w redagowaniu
czasopism dla dzieci i młodzieży. Jak już wspomniano, współpracował on
z I. Chrzanowskim, wydawcą i redaktorem Tygodnika dla Dzieci, w którym
zachęcano je do czytania dziejów własnego narodu i zapowiadano ich wydanie dostosowane do możliwości zrozumienia młodych czytelników26. W dniu
2 stycznia 1830 r. powołał Dziennik dla Dzieci. Jego celem było podawanie
wszelkich informacji, jakie mogły interesować młodego czytelnika, starał się
połączyć na jego łamach zabawę z nauką27. Zamieszczano tam opisy zdarzeń,
powieści, przypowiastki, ale również szarady i anegdoty28. Dzieci informowane
20
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I. Kaniowska-Lewańska, op. cit., s. 59.
S. Jachowicz, Rozmowy mamy z Józią służące za wstęp do wszelkich nauk a mianowicie do
grammatyki: ułożone dla użytku młodzieży, Warszawa 1830, Wstęp, s. nlb.
Ibidem, s. 60.
I. Kaniowska-Lewańska, op. cit, s. 59.
S. Jachowicz, Źródło wiadomości dla dziatek polskich czyli Abecadlnik powszechny: ułożony
sposobem postępowym: od poznania liter do pierwszych zasad główniejszych naukowych
przedmiotów: w dwóch częściach, Warszawa, 1849, s. 60.
S. Jachowicz, Ćwiczenia pobożne dla dzieci, rozwijające myśl, Warszawa 1857, s. 40.
Dzieje Polski potocznym językiem opowiedziane, „Tygodnik dla Dzieci”, 9 V 1829, nr 18,
s. 123-124.
Por.: Zagadka, „Dziennik dla Dzieci” 1830, R. 1, t. 1, nr 2 , s. 4.
Por.: „Dziennik dla Dzieci”, 20 XI 1830, R. 1, t. 4, nr 266, s. 172. W zamieszczonej w tym
numerze anegdocie pt. Post osobliwy dzieci zapoznać mogły się z postanowieniem chłopczyka
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były o napisanych dla nich dziełach, pisano o wydarzeniach, które powinny być
dla nich nauką i przestrogą, podawano zalecenia dotyczące zdrowego odżywiania, postępowania zgodnego z normami i zasadami moralnymi, podkreślano
wartość pracy w życiu człowieka29. Właściwą postawę moralną kształtować
miały opisywane wzory postaci z przeszłości, ale również upowszechnianie
właściwych zachowań ówczesnych dzieci i młodzieży30. Dzieciom wyjaśniano
także, na czym polegała praca dobroczynna, jakie osoby oraz instytucje podejmowały się zorganizowania opieki nad sierotami. W jednym z numerów pisma
przedstawiono małym czytelnikom, w jakim celu tworzono domy schronienia
dla dzieci ubogich31.
Od 1842 r., po cofnięciu mu zakazu druku, publikował książeczki do tzw.
wychowania macierzystego oraz seryjne tomiki powiastek dla dzieci, między
którymi były to: dedykowana synowi Pamiątka dla Eryczka (t. 1–4, 1846–1852),
Źródło wiadomości dla dziatek polskich (1849), Rady wuja dla siostrzenic (1855)
oraz Dzieciom na pamiątkę. Wiązanka z dziejów Polski (wyd. pośm. 1900)32.
Z kolei Śpiewy dla dzieci to pierwszy w Polsce tomik piosenek. We wstępie
zamieszczono tekst pt. O użyteczności śpiewów dla dzieci, w którym podkreślono, że pieśń mogła wywrzeć zbawienny wpływ na umysły dzieci33. W jednym
z utworów, zatytułowanym Pieśń dla ochmistrzyni sierot, Jachowicz zaznaczał,
jak ważna była praca wychowawczyni i opiekunki w zakładzie dla porzuconych
dzieci i sierot34. W kolejnym, pt. Pieśń dla Instytutu ociemniałych w Warszawie,
pocieszał osoby upośledzone fizycznie, pisząc, że pomimo swej ułomności będą
kiedyś szczęśliwe35. W Śpiewach wprowadził ubogiego chłopczyka, który doznał
litości od ludzi, prosty chłop litował się tam nad Żydem, wspomagając go i jak
pisał Jachowicz, nie czyniąc różnicy w wyznaniu36.
W swoich zbiorkach przedstawiał także pomysły na zabawy dla dzieci
z ubogich plebejskich rodzin i ochronek. Potrzebę wspierania ubogich Jachowicz
propagował w publikacjach przeznaczonych do wykorzystania w placówkach dla
dzieci, np. szkółkach i ochronkach. W pomocach dydaktycznych dedykowanych
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o imieniu Leoś. Mamie, która wyjaśniała mu, na czym polega, post Leoś powiedział, że
powstrzyma się od rzeczy przyjemnej, to jest od używania biczyka.
O pracy, „Dziennik dla Dzieci”, 23 X 1830, R. 1, t. 4, nr 243.
O uczennicach szkół naszej stolicy, „Dziennik dla Dzieci”, 18 XII 1830, R. 1, t. 4, nr 289, s. 261.
Nieco o dobroczynnych zakładach, „Dziennik dla dzieci”, 27 II 1830, R. 1, T. 4, nr 47, s. 191.
I. Kaniowska-Lewańska, op. cit., s. 103,
S. Jachowicz, Śpiewy dla dzieci, Warszawa 1854, s. 10.
Ibidem, s. 84.
Ibidem, s. 85.
S. Jachowicz, Nowe Śpiewy Dla Dzieci, Warszawa 1855, s. 7.
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dzieciom zamieszczał wiersze, w których propagował ideę dobroczynności.
Jedną z nich była Pieśń o miłosierdziu, gdzie dobroczyńców nazywał wybranymi
od Boga, a ludzi ubogich określał mianem braci wszystkich, zasługujących na
pomoc bez względu na pochodzenie, płeć czy narodowość. Pisał: „O nie czyni
Bóg różnicy, wszystko jego dzieci”37, zaznaczał, że nie powinno się różnicować
ludzi i wspomagać wszystkich potrzebujących. Pieśń tę zamieszczono również
w zbiorku Pisma różne wierszem S. Jachowicza38.
W Książeczce dla Stefcia na przykładach osób pomagających sierotom, np.
Teofila Janikowskiego, wskazywał dzieciom, że taka potrzeba i chęć wspierania
kształtuje się już w dzieciństwie i należy ją wzmacniać w kolejnych latach poprzez
dobre uczynki39. Upewniał dzieci, że nie tylko kapłani i siostry zakonne mogły
organizować pomoc, ale każdy człowiek40. Ostrzegał również, że nie zawsze
człowiek będzie bogaty, nawet jeżeli się urodził jako dziecko bogatych rodziców.
Przytaczał opowiadanie o Pani Olszewskiej, która jako dziecko wychowywała
się w dostatku, ale los jej się odmienił i zubożała po kilkudziesięciu latach41.
Swoich działań edukacyjnych i wychowawczych nie ograniczał do małych
dzieci. Pamiętając o wychowaniu i kształceniu młodzieży, napisał Książkę dla
rzemieślnika42, Rozrywki dla młodzieży rzemieślniczej (t. 1–2, 1856–1857)43. Po
śmierci Jachowicza na podstawie materiałów przekazanych przez synową, żonę
jego syna Eryka, przygotowano do wydania obrazki historyczne, aby kolejne
pokolenia dzieci, nawet po śmierci Jachowicza, mogły doskonalić się moralnie
i utrwalać pamięć czynów znakomitych postaci z historii narodu polskiego44.
Zatytułowano je Wiązanka z dziejów Polski: spuścizna po Stanisławie Jachowiczu.
Pisząc o postaci i osiągnięciach S. Jachowicza, Stanisław Schnür Pepłowski
podał, że wartością jego bajek i powiastek było przybliżanie dzieciom cnót
chrześcijańskich poprzez przekaz „pełen naiwnej, dziecięcej prostoty, a przy
tem barwny i świeży, czysty i poprawny”45. Przyczyniło się to według niego do
tego, że całe pokolenia na obszarze ziem polskich uczyły się bajek na pamięć.
Bajki Jachowicza były stałą pozycją w katalogach drukarskich wydawanych
37
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S. Jachowicz, Czytania dla szkółek i ochronek wiejskich IX., op. cit., s. 24.
S. Jachowicz, Pisma różne wierszem Stanisława Jachowicza, Warszawa 1853, s. 8.
S. Jachowicz, Książeczka dla Stefcia, Warszawa 1855, s. 26.
Ibidem, s. 43.
Ibidem, s. 46.
S. Jachowicz, Książka dla rzemieślnika, Warszawa 1855.
I. Kaniowska-Lewańska, op. cit, s. 127.
S. Jachowicz, Wiązanka z dziejów Polski: spuścizna po Stanisławie Jachowiczu, Warszawa 1900, s. 4.
Por.: „Praca: tygodnik illustrowany, ekonomiczno-społeczny i belletrystyczny dla wszystkich
stanów”, op. cit., s. 70.
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w XIX i na początku XX w., polecano je do czytania jako utwory wartościowe,
propagujące wartości moralne. Zachęcano do wypożyczania oraz kupowania
książeczek jego autorstwa, a niektóre z księgarń, jak np. księgarnia Jadwigi
Jaroszowej w Rzeszowie (która była kontynuatorką dzieła Jana Andrzeja Pelara, jednego z pierwszych i znaczących księgarzy w tym mieście), zachęcały
do nabywania bajek Jachowicza na nagrody za pilność w nauce, bądź też jako
okolicznościowy, wartościowy prezent dla dziecka.
S. Jachowicz czynnie włączał się także w nurt pracy wychowawczej dzieci
poza murami szkolnymi, co miało istotne znaczenie, zwłaszcza w czasie nasilonej rusyfikacji. Współpracował z Towarzystwem Wieczornym, które uznane
było za organizację dziecięcą, a powstało w marcu 1830 r. Spotkania odbywały
się w domu Aleksandry z Tańskich Tarczewskiej, starszej siostry Klementyny.
Towarzystwo propagowało doskonalenie i pracę nad charakterem, kształtowanie
odpowiedniego zachowania, jak również obyczajności, pobłażania, grzeczności,
ale także wesołości. Za nieodpowiednie postępowanie, np. mówienie kłamstw,
gniewanie się, wprowadzono tam kary pieniężne. Jachowicz, udzielając się
w Towarzystwie Wieczornym, propagował ideę powołania Instytutu dla Moralnie Zaniedbanych Dzieci46. Zachęcał do kwesty na jego cel, przekazywania
fantów na loterie. Na okładce „Tygodnika dla dzieci”, z którym współpracował,
zamieszczono portret młodocianego popularnego wśród dzieci muzyka Prauna,
odbito go i sprzedawano za kilka groszy. Instytut powstał 1 października 1830
r., a Jachowicz został powołany na dyrektora. Po niedługim czasie funkcjonowania wskutek zniszczeń wywołanych walkami podczas powstania listopadowego
15 marca 1831 r. Instytut został zamknięty.
Od 1814 r. organizowaniem opieki nad ubogimi zajmowało się Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności (WTD). W 1824 r. członkiem Towarzystwa
został S. Jachowicz47. Wspierał nie tylko nędzę, która była „głodna i chłodna”,
ale również „nędzę ducha, której brakuje światła”48. W dniu 10 grudnia 1838 r.
powołano Wydział Ochron, który od 1842 r. nosił nazwę Wydział Sierot,
a w 1844 r. przekształcił się w Wydział Sierot i Ubogich Dzieci. Wówczas
w ramach wydziału utworzono trzy sekcje: Sierot Starszych, której opiekunem
46

47
48
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Por.: „Rodzina i Szkoła”, op. cit., s. 130. O fakcie powołania na dyrektora nowo założonego
Instytutu pisał S. Jachowicz w liście do przyjaciela Szczepańskiego z dn. 25 lipca 1830 r.
Prosił również, aby poinformował o tym wykładowcę z Uniwersytetu Lwowskiego-Maussa,
którego darzył uznaniem, a który, jak napisał Jachowicz, wiele razy pozytywnie wyrażał się do
studentów o tego rodzaju instytucjach; za: Listy Jachowicza do Szczepańskiego, wyd. Walenty
Ćwik (J.B. Chłodecki), Sambor 1896, s. 15.
Por.: „Bluszcz. Pismo tygodniowe illustrowane dla kobiet”, op. cit., s. 137.
Ibidem, s. 137.
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mianowano S. Jachowicza, Ochron, z opiekunem Piotrem hrabią Łubieńskim,
i sekcję Sierot Młodszych, nad którą czuwał Ignacy Mysłakowski. Jak podała
H. Markiewiczowa, wraz z uruchomieniem pierwszej ochronki wzrosła liczba
zapisów zasilających finanse WTD. Jej zdaniem jedną z najbardziej obdarowywanych placówek WTD był Dom Sierot Chłopców, który został założony
i prowadzony z inicjatywy Jachowicza. Jego zasługi dla organizowana pomocy
dla ubogich dzieci opisywano prozą i wierszem. W 1858 r. w piśmie „Czytelnia
niedziela” przypominano, że:
A już sierotki niby rodzony
Ojciec ukochał, dla ich ochrony
Sam wszędzie żebrał i sam on prawie
Dom dla sierotek dźwignął w Warszawie
Gdzie biednych dziatek przygarnął krocie
I łzy niejednej otarł sierocie49.

Należy zaznaczyć, że w przemówieniu wygłoszonym podczas uroczystości
otwarcia pierwszej ochrony Adam hrabia Ożarowski, ukazując podstawowe
zadania ochron, jakimi było czuwanie nad fizycznym i moralnym bezpieczeństwem dzieci, podkreślił, że „zamiast słuchania niedorzecznych bajek, zabobonnych baśni lub gorszących historii przysłuchiwa się ta dziatwa króciutkim
moralnym powiastkom pod zmysły podpadającym i powtarza przysłowia
w kilku wyrazach jędrne prawdy mieszczące”50. Wśród czytanych sierotom
i ubogim dzieciom bajek znalazły się utwory S. Jachowicza.
Jemu również korzystną zmianę zawdzięczała szkółka, którą prowadziło
WTD dla sierot przyjętych pod opiekę51. W latach 30. XIX w. z inicjatywy
Jachowicza podzielono wychowanków na stałych i niestałych, a jako kryterium
podziału przyjęto wiek podopiecznych. Chłopcy, którzy byli przyjmowani pod
opiekę Towarzystwa w wieku 8–9 lat i przebywali w zakładzie dłużej, otrzymywali szersze wykształcenie. Starsi podopieczni, którzy krócej przebywali
w zakładzie WTD i opuszczali go, byli kształceni w węższym zakresie, kładziono
głównie nacisk na umiejętności praktyczne, potrzebne im do znalezienia pracy.
W sytuacji, gdy postępy w nauce oraz zachowanie nie były odpowiednie, podopieczny z grupy wychowanków stałych mógł zostać przeniesiony do grupy
49
50
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Wspomnienie o Stanisławie Jachowiczu, „Czytelnia Niedzielna” 1858, R. 3, nr 4, s. 26.
H. Markiewiczowa, Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa
Dobroczynności, Warszawa 2002, s. 150.

S. Jachowicz, Upominek z prac Stanisława Jachowicza: bajki, nauczki, opisy, powiastki
i różne wierszyki, s. 5. We wstępie podano, że S. Jachowicz należał do WTD od 1832 r. Jak
wynika z ustaleń H. Markiewiczowej w latach 30. XIX w. kierował szkółką Towarzystwa.
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wychowanków niestałych. W szkółce realizowano przedmioty, które miały
ułatwić wychowankom w przyszłości wyuczenie rzemiosła. Egzaminy i popisy, odbywające się w obecności przedstawicieli władz szkolnych, kończyły się
wyróżnianiem pilnych uczniów, po czym otrzymywali oni nagrody rzeczowe
i pieniężne. W kształceniu brali udział również dochodzący nauczyciele. Po
ukończeniu szkółki jej kierownictwo nadal otaczało opieką wychowanków; po
oddaniu do terminu starano się chronić ich przed złym traktowaniem przez
majstrów, niekorzystnymi warunkami bytowymi. Ważnym aspektem pracy wychowawczej, zarówno w szkółce, jak i po jej ukończeniu, była troska o moralne
prowadzenie się wychowanka. Charakter podjętego działania wychowawczego
na rzecz dzieci trafnie ujęto w czasopiśmie „Czytelnia Niedzielna”, pisząc: „On
wkoło siebie gromadził dziatki, mądrem słowem hodował”52.
Do niewątpliwych zasług S. Jachowicza należało zainteresowanie darczyńców potrzebą budowy nowych pomieszczeń dla dzieci. Wychowankowie wraz ze
swoim kierownikiem szkoły wypraszali ofiary podczas kwest, loterii, koncertów.
Rok 1842 stanowił zwieńczenie wysiłków dobroczyńców i Jachowicza, zakupiono wówczas nowy plac i wybudowano przeznaczony dla niego dom przy
ul. Nowy Świat53. Jak podano w pisemku „Czytelnia Niedzielna” S. Jachowicz
sam zebrał ponad połowę kwoty potrzebnej na budowę domu (tj. 80 tys. złp.
z potrzebnych 133, 333 złp. gr. 10). Nowy zakład otwarto 3 sierpnia1842 r.
i zostali tam przeniesieni starsi chłopcy. W ramach wdzięczności za pomoc,
jaką otrzymywali podopieczni Towarzystwa Dobroczynności w Warszawie
S. Jachowicz dedykował im swoje utwory, uwieczniając ich nazwiska na
pierwszych stronach publikacji. Przykładem mogła być Książka dla rzemieślnika, w której złożył podziękowanie za wsparcie dla fabrykanta warszawskiego
Fryderyka Nella, pisząc: „jednemu z najznakomitszych naszych fabrykantów
obuwia, członkowi Towarzystwa Dobroczynności, opiekunowi wdów i sierot,
w dowód wysokiego szacunku…”. Po śmierci Jachowicza nowym opiekunem
zakładu został Ignacy Popławski.
W Pieśni sierot pod opieką Towarzystwa Dobroczynności zostających Jachowicz
uświadamiał, jaka zmiana zachodziła w życiu ubogich, porzuconych dzieci.
Sieroty, ciesząc się z lepszego losu, który był pochodną uzyskanej pomocy
52
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O pismach Stanisława Jachowicza w ogólności, „Czytelnia Niedzielna” 1859, R.4, nr 40, s. 319.
We wspomnieniu o S. Jachowiczu przypomniano, że Jachowicz, planując budowę domu dla
sierot, martwił się w obecności swoich podopiecznych o to, czy zdoła zebrać potrzebną kwotę
pieniędzy. Wówczas mały Józio powiedział, że przeznacza własne 2 złp. na ten cel. Pieniądze
te stały się przysłowiowym kamieniem węgielnym do zebranych przez Jachowicza 80 000
złp. „Czytelnia Niedzielna” 1858 R. 3, nr 27, s. 211.
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i możliwości posiadania stałego mieszkania, systematycznego żywienia, a także
możliwość nauki, mówiły:
Tu nas kochają, prowadzą do cnoty
Boże z Twej łaski my już nie sieroty!54

Jachowicz wyjaśniał, jak potrzebnym i koniecznym było organizowanie
opieki nad sierotami, pisząc o nich w utworze Bartosz zachęca do opieki nad
sierotami55:
Sierota to dziecko Boże,
Sama ostać się nie może
Jeżeliście ludzcy, czuli,
Niech do serca kto przytuli
Dziecię miłe Bogu.

W zamian za opiekę dobroczyńca mógł się spodziewać łaski Boga w postaci
zdrowia dla jego dzieci, ochrony przed nieszczęściami. Pisał:
Nie żałujcie skibki chleba,
Pan na czyn wasz patrzy z nieba,
On Wam hojnie za to zapłaci,
Niwy wasze ubogaci,
Za biedną sierotę56.

Z utworów Jachowicza korzystano w innych instytucjach dobroczynnych.
Polecano je sierotom przebywającym w Domu Schronienia Krakowskiego Towarzystwa Dobroczynności, uczącym się w szkole codziennej. Bajki miały być,
zgodnie z intencją autora, nie tylko kupowane i wręczane dzieciom. Dorosłym,
opiekunom, rodzicom wyjaśniał, że powinno się dopilnować, aby utwór został
przez dziecko przeczytany.
Jak stwierdził F. Łagowski, w utworach Jachowicza zauważyć można było
stałe dążenie do umoralnienia czytelnika57. Budzenie współczucia dla cierpiących
oraz rozbudzanie pobożności miało przynieść oczekiwany stan poprawy bytu
ludzi ubogich, potrzebujących wsparcia, opieki, ale również zmienić na lepsze
życie dobroczyńców, tak za życia doczesnego, jak i po śmierci. Zwracał uwagę,
aby nie pozostawać obojętnym na potrzeby innych ludzi, jak i możliwości
udzielania im wsparcia. W utworze Ubogi grosz napisał następujące słowa:
54
55
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S. Jachowicz, Czytania dla szkółek i ochronek wiejskich IX, op. cit., s. 48.
Ibidem., s. 41.
Ibidem., s. 42.
F. Łagowski, Spuścizna literacko-pedagogiczna po Stanisławie Jachowiczu, op. cit., s. 15.
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W miejscu publicznem była skarbonka przybita,
Niejeden obojętnie jej napis przeczyta: „ofiara dla ubogich” – potem się odwróci,
I grosza nie rzuci58.

Kształtowanie cnót, takich jak: posłuszeństwo, cierpliwość, łagodność,
uprzejmość, męstwo, szacunek dla starszych, dla pracy, miłość do drugiego
człowieka, przyjaźń, pokora, było równie istotne, co umiejętność właściwego
zagospodarowania czasu, doboru właściwego towarzystwa innych ludzi, racjonalnego gospodarowania posiadanymi pieniędzmi. Zachęcanie do właściwych
wyborów, decyzji, odpowiedzialnej postawy życiowej było tak ważne dla
S. Jachowicza, jak piętnowanie zachowań niewłaściwych. Przestrzegał dzieci
oraz dorosłych przed wadami, takimi jak: skąpstwo, obłuda, chciwość, pycha,
zazdrość, nadmierna ciekawość, próżność. Ukazywał straty w życiu człowieka,
jakie wywoływała złość.
Nazwano go przyjacielem ludzkości, nauczycielem, pisarzem59. Nie tylko
pisał o rzeczywistości, jaką należało tworzyć, o wrażliwości na potrzeby drugiego
człowieka, ale swoim postępowaniem udowadniał, że możliwym było działanie
na rzecz innych ludzi. Dzieci podniósł do rangi ważnego odbiory utworów,
pisząc dla nich bajki i powiastki, wydając czasopisma. Uświadamiał im, że nie
były mało samodzielnymi jednostkami, zależnymi od dorosłych, ale osobami,
które wyrosną na mądrych i dobrych ludzi. Nawet sierotom dawał nadzieję,
porównując je do zielonej gałązki, która oderwała się od drzewa i płynęła rzeką,
znajdując w końcu swą przystań60. Wskazywał, że nie tylko mogły liczyć na
pomoc, ale również ją świadczyć w możliwym dla siebie zakresie. W „Czytelni
Niedzielnej” przypomniano, że po śmierci Jachowicza Stanisław Korzeniowski,
„mierząc własną boleścią boleść polskiej dziatwy”61, poświęcił mu wiersz pt.
Modlitwa dzieci za ś.p. Jachowicza, w którym napisał:
On dla nas z sercem ojca i matki
Przez lat czterdzieści pracował.
dr Ewa Barnaś-Baran jest adiunktem w Zakładzie Historii i Teorii
Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

58
59

60
61

40

S. Jachowicz, Bajki i powiastki Stanisława Jachowicza i Ignacego Kraszewskiego, Lwów 1924, s. 33.
S. Jachowicz, Podarek dziatkom polskim: z pozostałych pism Stanisława Jachowicza, Warszawa
1862, s. II.
S. Jachowicz, Pisma różne wierszem, Warszawa 1853, s. 37-38.
Por.: „Czytelnia Niedzielna” 1859, R.4, nr 40, s. 319.
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Teoretyczno-metodyczne
oraz praktyczne aspekty
programowania i planowania
zajęć wychowania fizycznego
w edukacji wczesnoszkolnej
Wprowadzenie
Większość działań, które podejmuje każdy człowiek jest zazwyczaj ukierunkowana na określony cel. Od jasno wytyczonych celów zależą efekty oraz
skuteczność pracy. Przy formułowaniu celów uwzględniamy to, co pożądane,
jak i to, co realne. Cele przeważnie są syntezą postulatów i prognoz1. Podobne
konstatacje odnoszą się do działalności pedagogicznej. Przez cele kształcenia
i wychowania można rozumieć wizje pożądanych właściwości kształtowanych
przez system edukacji, składających się na pełną osobowość wychowanka – jego
predyspozycje poznawcze, emocjonalne, wolicjonalne i instrumentalne2. Dość
trafne spostrzeżenia na temat ogólnych celów wychowania formułuje Wiesław
Osiński. Jego zdaniem „cele wychowania – jak wszelkie cele – wytyczają to, do
czego się dąży, co stanowi przedmiot pożądania, co się chce osiągnąć, czy jeszcze
inaczej – punkt, miejsce, do którego się zmierza. Są to więc postulowane stany
rzeczy, które mają być skutkiem zabiegów wychowawczych”3. Zatem ogólne
podejście do istoty celów wychowania wydaje się dość podobne, natomiast
różnice mogą się pojawić w sytuacji, kiedy będziemy omawiać cele wybranego rodzaju edukacji. Oczywiście celem i zadaniem każdej edukacji szkolnej
1
2

3

S. Strzyżewski, Proces wychowania w kulturze fizycznej, Warszawa 1986, s. 16–18.
J. Barankiewicz, Leksykon nauczyciela wychowania fizycznego i sportu szkolnego, Warszawa
1998, s. 39–40.
W. Osiński, Zarys teorii wychowania fizycznego, Poznań 2002, s. 48–49.
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będzie powodowanie pożądanych zmian w osobowości wychowanka. Warto
podkreslić że wartości, prawa i normy, które są źródłem celów wychowania,
zależą w dużym stopniu od autonomii przedmiotu nauczania czy wychowania.
Dlatego przed każdym rodzajem edukacji szkolnej zostały postawione pewne
cele i zadania. Dotyczy to także wychowania fizycznego.

Specyfika edukacji fizycznej polega m.in. na tym, że niezależnie od poziomu kształcenia można formułować ogólne cele kształcenia i wychowania
fizycznego, które powinny wyznaczać kierunek pracy nauczyciela wychowania
fizycznego. Na potrzeby niniejszego opracowania warto uzmysłowić sobie, że
wychowanie fizyczne najmłodszych obejmuje niejako dwa obszary edukowania
fizycznego: pierwszy obszar dotyczy autotelicznych (najogólniej perspektywicznych) wartości i celów wychowania fizycznego, drugi obszar są to wartości
i cele instrumentalne (bieżące)4. Uwzględniając powyższy podział, proponuję
następującą klasyfikację uniwersalnych celów procesu wychowania fizycznego
w edukacji wczesnoszkolnej:
I. Grupa celów perspektywicznych (autotelicznych)
A. Cele aksjologiczne:
a. kształtowanie aktywnej postawy do aktywności fizycznej podejmowanej
w szkole i poza szkołą,
b. rozwijanie świadomości tego, co uczeń ćwiczy, po co wykonuje określone
zadania ruchowe, jakie będą efekty tych ćwiczeń,
c. wspieranie pozytywnej motywacji do chętnego i aktywnego udziału we
wszystkich rodzajach zajęć ruchowych objętych programem nauczania,
d. utrwalanie pożądanych nawyków związanych z potrzebą odpowiedniego
zachowania się w trakcie obligatoryjnych i dodatkowych zajęć rekreacyjno-sportowych,
e. wdrażanie do stylu życia, w którym aktywność ruchowa znajduje się na
ważnym miejscu w hierarchii wyznawanych wartości,
f. uczenie przyjemności spędzania czasu wolnego w sposób aktywny, np.
w grupie rówieśniczej czy rodzinie,
g. kształtowanie twórczych postaw społecznych, odpowiedzialności za siebie
i drugiego człowieka,
h. wyposażanie wychowanka w zespół określonych mechanizmów uczucio4
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wo-motywacyjnych i behawioralnych, które są niezbędne do aktywności
fizycznej przez całe życie.
B. Cele zdrowotne:
a. wdrażanie do regularnej oraz w miarę intensywnej aktywności fizycznej,
b. hartowanie i adaptacja organizmu,
c. kształtowanie nawyku aktywności fizycznej poza salą gimnastyczną,
d. prowadzenie zajęć wychowania fizycznego – niezależnie od pory roku –
w środowisku naturalnym,
e. przygotowanie do właściwej reakcji na zmęczenie związane z wysiłkiem
fizycznym,
f. kształtowanie zdrowego stylu życia,
g. nauka bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach ruchowych,
h. kształtowanie umiejętności właściwego doboru stroju sportowego do
wybranej formy zajęć ruchowych.
II. Grupa celów bieżących (instrumentalnych)
A. Cele sprawnościowo-motoryczne (kondycyjne):
a. zrównoważony rozwój morfofunkcjonalny organizmu,
b. kształtowanie zdolności motorycznych, w tym: wytrzymałości, szybkości,
siły, koordynacji ruchowej i gibkości,
c. nauczanie i doskonalenie umiejętności ruchowych w indywidualnych
oraz zespołowych formach aktywności fizycznej,
d. rozwijanie potrzebnych nawyków ruchowych,
e. praktyczne zaznajamianie z metodami kształtowania sprawności fizycznej,
f. umożliwienie dzieciom i młodzieży doskonalenia ich specyficznych
uzdolnień ruchowych,
g. kształtowanie wydolności fizycznej organizmu,
h. wdrażanie do aktywności fizycznej w plenerze.
B. Cele poznawcze:
a. przekazywanie wychowankom wszechstronnej wiedzy o rozwoju fizycznym człowieka,
b. nauczanie metod i form związanych z kształtowaniem sprawności fizycznej,
jak również nauczaniem lub doskonaleniem umiejętności ruchowych,
c. ukazywanie tradycji sportowych szkoły i najbliższego środowiska,
d. zapoznawanie z podstawową terminologią i pojęciami występującymi
w procesie wychowania fizycznego,
e. nauczanie zasad, reguł i przepisów konkurencji indywidualnych lub
zespołowych,
f. intelektualizowanie każdej jednostki metodycznej poprzez rozmowy,
dyskusje i pogadanki.
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C. Cele diagnostyczne:
a. teoretyczno-praktyczne zapoznanie wychowanków z testami do oceny
indywidualnej sprawności fizycznej,
b. przygotowanie do przeprowadzenia dowolnej próby oceny wydolności
fizycznej organizmu,
c. pokazanie podopiecznym sposobów diagnozy własnej aktywności fizycznej5.
Ukazana powyżej autorska taksonomia uniwersalnych celów kształcenia i wychowania fizycznego podkreśla duży eklektyzm teleologiczny tego rodzaju edukacji.
Podstawowym celem wychowania fizycznego na tym poziomie edukacji
jest kształtowanie wszechstronnej sprawności fizycznej ucznia oraz rozwijanie
podstawowych nawyków w zakresie edukacji zdrowotnej. Zajęcia wychowania fizycznego realizowane są przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub
nauczyciela wychowania fizycznego. Tygodniowy wymiar godzin wychowania
fizycznego nie powinien być mniejszy niż trzy 45- minutowe jednostki lekcyjne.
Kolejna ważna kwestia dotyczy także indywidualnego ustalania przez nauczyciela
edukacji wczesnoszkolnej czasu i ilości zajęć w ciągu tygodnia – przy zachowaniu
wcześniejszego postulatu. Jednostki wychowania fizycznego w klasach I–III należy
prowadzić w oparciu o sportową infrastrukturę szkoły. Inaczej mówiąc, dzieci
z klas pierwszych, drugich oraz trzecich w równym i nieograniczonym stopniu
korzystają ze specjalistycznych boisk, urządzeń, sprzętu i przyborów sportowych,
jak uczniowie klas starszych.
Podstawa programowa a wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach I-III szkoły podstawowej
Lektura szczegółowych zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej6,
pozwala zauważyć dość istotne zmiany odnoszące się w sposób szczególny do wychowania fizycznego. Podstawowa różnica dotyczy zaniechania próby opisywania
procesu edukacji fizycznej oraz przesunięcie tego akcentu na określenie i zdefiniowanie jej efektów. Prowadzi to do powstania w wychowaniu fizycznym pewnego
wspólnego standardu cywilizacyjno-edukacyjnego, odwołującego się do wartości
i czynności z zakresu kultury fizycznej; muszą go uwzględniać autorzy wszystkich
nowych programów wychowania fizycznego. Wspomniany standard edukacyjny
5

6

K. Warchoł, Planowanie zajęć wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem
nowej podstawy programowej i programu Mały Mistrz, Rzeszów 2014, s. 12–14.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 895), załącznik nr 2, s. 16–17.
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zapisany jest, przez analogię do innych dziedzin edukacji, w postaci wymagań
szczegółowych, które zostały pogrupowane w siedem bloków tematycznych7.
Wymagania szczegółowe w edukacji wczesnoszkolnej – zapisane w nowej
podstawie programowej – zawierające treści nauczania wychowania fizycznego
i edukacji zdrowotnej są następujące. Uczeń po klasie III:
1. w zakresie sprawności fizycznej:
a. realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,
b. umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego
odcinka kręgosłupa;
c. potrafi pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne;
2. w zakresie treningu zdrowotnego:
a. przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,
b. skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi
przeszkodami,
c. wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie;
3. w zakresie sportów całego życia i wypoczynku;
a. posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,
b. jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach,
c. bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego,
d. wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości;
4. w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej:
a. dba o higienę osobistą i czystość odzieży,
b. wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność
fizyczna,
c. wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem,
d. dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole,
e. przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych;
posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
f. potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo
zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia8.
7

8

Z. Cendrowski, E. Czerska, T. Frołowicz, E. Madejski, J. Pośpiech, W. Przybylski,
B. Przysiężna, B. Woynarowska, Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa, Warszawa
2009, s. 35–37.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie
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Analiza treści kształcenia i wychowania fizycznego w formie wymagań szczegółowych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej pozwala sformułować kilka
istotnych refleksji, uogólnień i myśli. Przede wszystkim wychowanie fizyczne – na
tym etapie edukacji – powinno rozwijać utylitarne kompetencje i umiejętności
w zakresie rozwoju fizycznego i kształtowania sprawności fizycznej. W tym znaczeniu dotychczasowy postulat kształtowania wielu umiejętności ruchowych czy
sportowo-rekreacyjnych został zastąpiony postulatem rozwijania pewnych umiejętności ruchowych, które będą miały znamiona utylitarności dla rozwoju dziecka
w jego naturalnym środowisku.

Możliwość opracowywania autorskich programów nauczania jest korzystna
zarówno dla nauczyciela, jak i ucznia. Ułatwia nauczycielowi planowanie pracy
poprzez dostosowanie treści programowych do uwarunkowań środowiskowych,
posiadanej bazy materialno-dydaktycznej (np. obiekty sportowe i sprzęt sportowy,
tradycja szkoły, a głównie możliwości uczniów). Uczniom natomiast umożliwia
realizację zadań zgodnie z ich zainteresowaniami, potrzebami, oczekiwaniami
i predyspozycjami9. Dobór treści programu wychowania fizycznego powinien
uwzględniać zapisy podstawy programowej, a także zapewniać wszechstronną
realizację celów i zadań wychowania fizycznego. Poniżej przedstawione są propozycje indywidualnych i zespołowych form aktywności fizycznej do wymagań
szczegółowych wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej:
1. sprawność fizyczna, uczeń aktywnie uczestniczy w:
a. zabawach i grach orientacyjno-porządkowych,
b. zabawach bieżnych,
c. grach i zabawach ruchowych w terenie,
d. terenowych zabawach motoryczno-dydaktycznych,
e. marszobiegach,
f. biegach przełajowych,
g. terenowych torach przeszkód,
h. grach drużynowych w terenie,
i. próbach Indeksu Sprawności Fizycznej K. Zuchory (m.in. wykonuje próbę
siły mm. brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa),
9
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j. biegach krótkich: 30–60 m,
k. biegach średnich i długich: 200–600 m,
l. rzutach piłeczką palantową lub piłką lekarską (1 kg);
2. trening zdrowotny, uczeń przyjmuje:
a. pozycje wyjściowe do ćwiczeń w staniu,
b. pozycje wyjściowe do ćwiczeń w przysiadzie,
c. pozycje wyjściowe do ćwiczeń w siadzie,
d. pozycje wyjściowe do ćwiczeń w leżeniu,
e. pozycje wyjściowe do ćwiczeń w podporach,
uczeń wykonuje:
a. ćwiczenia ramion,
b. ćwiczenia szyi,
c. ćwiczenia nóg,
d. ćwiczenia tułowia,
e. przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,
f. zwisy tyłem na drabinkach,
g. skoki przez skakankę,
h. ćwiczenia równoważne wolne,
i. przeskoki zawrotne przez ławeczkę,
uczeń aktywnie uczestniczy w:
a. grach i zabawach skocznych,
b. grach i zabawach z mocowaniem,
c. zabawach i grach na czworakach,
d. jeździe na sankach,
e. grach i zabawach ruchowych na śniegu;
3. sporty całego życia i wypoczynek, uczeń bierze aktywny udział w:
a. zabawach i grach rzutnych,
b. zabawach i grach kopnych,
c. grach i zabawach ruchowych z elementami minipiłki ręcznej,
d. grach i zabawach ruchowych z elementami minikoszykówki,
e. grach i zabawach ruchowych z elementami minipiłki siatkowej,
f. minipiłce nożnej,
g. grach drużynowych: w dwa ognie, piłce granicznej,
h. jeździe na wrotkach, rolkach,
i. jeździe na rowerze z elementami wychowania komunikacyjnego,
j. pokonywaniu naturalnego toru przeszkód na rowerze,
k. wycieczkach pieszych,
l. klasowych lub międzyklasowych zawodach sportowych, np. w minipiłce
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Lp. Treści programu wychowania fizycznego

Treści programu

Budżet godzin wychowania fizycznego w klasie I [97 godz.]11

Lp.

nożnej dla chłopców, w grze „w dwa ognie”, „w cztery ognie” dla dziewcząt,
zawodach lekkoatletycznych dla dziewcząt i chłopców;
4. bezpieczeństwo i edukacja zdrowotna, uczeń:
a. zna sposoby ochrony i samoochrony podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych i innych zadań ruchowych,
b. stosuje ćwiczenia korygujące właściwą postawę ciała,
c. zna regulaminy korzystania z obiektów sportowych,
d. wie, jak bezpiecznie wybrać miejsce ćwiczeń,
e. wymienia elementy związane z higieną osobistą i czystością odzieży, zna
zasady zdrowego odżywiania się, zagrożenia związane z samodzielnym
zażywaniem leków lub innych niebezpiecznych substancji,
f. wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia,
g. potrafi posługiwać się sprzętem sportowym zgodnie z jego przeznaczeniem,
h. umie ergonomicznie przenosić, podnosić, przestawiać i ustawiać sprzęt
sportowy przed zajęciami, w ich trakcie oraz po ich zakończeniu.
i. bierze udział w zajęciach wychowania fizycznego tylko w stroju sportowym10.
W praktyce pedagogicznej treści programu nauczania zapisuje się w szczegółowym planie dydaktyczno-wychowawczym. Nauczyciel współczesnej szkoły
ma wiele możliwości planowania pracy z klasą. Obok planowania tradycyjnego
występuje planowanie wynikowe – wdrożone do systemu oświaty dzięki reformie.
Planowanie wynikowe opiera się na jasno i precyzyjnie określonych w układzie
hierarchicznym wymaganiach programowych. Przykładem takiego sposobu realizacji treści programu nauczania jest zamieszczony poniżej plan pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

11
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Wiadomości

Sprawność
fizyczna

Uczeń rozwija
Uczeń potrafi
koordynację
wykonać ćwiczenia ruchową,
kształtujące
zwinność,
gibkość, siłę
Uczeń
kształtuje:
zwinność,
koordynację
ruchową,
gibkość
Uczeń kształtuje: skoczność, siłę,
koordynację
ruchową,
gibkość

Uczeń potrafi wykonać przewrót
w przód z pomocą
lub bez pomocy
nauczyciela
Uczeń umie
wykonać przeskoki
zawrotne przez
ławeczkę z odbicia z jednej nogi,
wykonuje przejścia
przez ławeczkę wolne i z przyborem

Uczeń aktywnie
uczy się nowych
umiejętności
ruchowych
Uczeń nie przejawia lęku i strachu
przed ćwiczeniami
gimnastycznymi

Uczeń kulturalnie
zachowuje się na
zajęciach wychowania fizycznego

Ćwiczenia ramion, szyi,
2. nóg, tułowia [Mazurek
1980, s. 22-33]

w przód z przysia3. Przewrót
du podpartego do przysiadu

Ćwiczenia na ławeczkach:
4. przeskoki zawrotne, ćwiczenia równoważne

Uczeń
kształtuje
koordynację
ruchową

Uczeń umie
zademonstrować
poszczególne
pozycje wyjściowe
do ćwiczeń
Uczeń chętnie
poznaje nowe
pozycje wyjściowe
do ćwiczeń

Pozycje wyjściowe do ćwiw: staniu, przysiadzie,
1. czeń
siadzie, leżeniu, podporach
[Mazurek 1980, s.15-22]

II. Trening zdrowotny – 16 godz.

Umiejętności

Uczeń zachowuje
bezpieczeństwo
podczas rzutów

piłką lekarską (1 kg),
9. Rzut
piłeczką palantową

Postawa

Uczeń
kształtuje
szybkość, siłę
i koordynację
ruchową

Uczeń potrafi
wykonać rzut piłki
lekarskiej przodem do kierunku
rzutu, umie rzucić
piłeczką palantową
w sposób naturalny

Treści programu

Uczeń
kształtuje
wytrzymałość
i wydolność

Uczeń potrafi „rozłożyć siły” w biegu
długim

Uczeń jest odpowiednio zmotywowany do pokonania długiego biegu

średnie i długie:
8. Biegi
200-300 m

Lp.

Uczeń wie, jak
przygotować
miejsce do
rzutów

Uczeń umie wykonać start z różnych Uczeń kształpozycji wyjściotuje szybkość
wych

Uczeń stara się
wykonać ćwiczenia z maksymalną
szybkością

Uczeń zna nazwy przyrządów
i przyborów
gimnastycznych

Uczeń zna
nazwy przewrotów

Uczeń wie, jaka
jest terminologia ćwiczeń
kształtujących

Uczeń właściwie nazywa pozycje wyjściowe
do ćwiczeń

Uczeń wie, jak
odróżnić bieg
długi od biegu
krótkiego

Uczeń wie,
które biegi należą do biegów
szybkich

Uczeń zna zasady wykorzystania ukształtowania terenu
do aktywności
fizycznej

7. Biegi krótkie: 30-40 m

Uczeń
kształtuje
wydolność
i wytrzymałość fizyczną,
siłę, szybkość

Uczeń potrafi
chwycić i rzucić piłkę, umie
przygotować tor
przeszkód

Uczeń wie,
dlaczego przed
ćwiczeniami należy przeprowadzić rozgrzewkę

Uczeń
kształtuje
wydolność
i wytrzymałość fizyczną

Uczeń potrafi
zmierzyć tętno
techniką „palpacyjną”

Uczeń utożsamia
się z celami drużyny

Wiadomości

Sprawność
fizyczna

Umiejętności

Gry drużynowe w terenie,
terenowe tory przeszkód:
„Zabawy
6. „Podchody”,
w chowanego”, „Piłka graniczna” [Trześniowski 1989,
s.341]

Postawa
Uczeń aktywnie
uczestniczy w zajęciach terenowych

Treści programu
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5. Marszobieg
przełajowe

Lp.
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Treści programu

Treści programu

Uczeń wie,
dlaczego należy
hartować swój
organizm

Uczeń kształtuje: koordynację ruchową, orientację, gibkość,
zwinność

Uczeń kształtuje szybkość,
siłę, wytrzymałość,
koordynację
ruchową
Uczeń kształtuje szybkość,
siłę, wytrzymałość,
koordynację
ruchową

Uczeń umie kozłować piłkę prawą
Uczeń nie używa
i lewą ręką, chwywulgarnego słowcić i podać piłkę
nictwa na zajęciach oburącz, rzucić
do niskiego kosza
dwoma rękami
Uczeń umie kozłować piłkę prawą
i lewą ręką, chwycić piłkę oburącz
i podać piłkę
jednorącz, rzucić
do bramki jedną
ręką

i zabawy ruchowe z ele3. Gry
mentami minipiłki nożnej

i zabawy ruchowe z ele4. Gry
mentami minikoszykówki

i zabawy ruchowe z ele5. Gry
mentami minipiłki ręcznej

Uczeń pomaga
słabszym kolegom
i koleżankom na
zajęciach

Uczeń kształtuje szybkość,
siłę, wytrzymałość,
koordynację
ruchową
Uczeń potrafi prowadzić piłkę nogą,
przyjąć i uderzyć
piłkę do współćwiczącego

Uczeń zna
przepisy gier
i zabaw ruchowych

Uczeń zna
przepisy gier
i zabaw ruchowych

Uczeń zna
przepisy gier
i zabaw ruchowych

Wiadomości
Uczeń stosuje
reguły gry lub
zabawy ruchowej

Sprawność
fizyczna
Uczeń kształtuje szybkość,
koordynację
ruchową, wytrzymałość

Umiejętności

Uczeń
kształtuje siłę, Uczeń zna podkoordynację
stawowe rodzaje
ruchową,
rzutów
zwinność

umie przyUczeń współpracu- Uczeń
jąć
i
uderzyć
piłkę
je z drużyną
nogą

Postawa

Uczeń bezpiecznie
rzuca piłką

Uczeń umie chwycić piłkę i podać ją
do współćwiczącego

Uczeń kulturalnie
zachowuje się na
boisku

Zabawy i gry kopne: „Gra
bez ręki”, „Podrywka
2. kopana”, „Wybijanie piłką
twierdzy” ”[Trześniowski
1989, s. 332-333]

Lp.

Zabawy i gry rzutne:
„Podrzucanie i chwytanie
„Rzut piłek do celu”,
1. piłek”,
„Swobodne rzucanie piłeczkami” ”[Trześniowski 1989,
s. 242-243]

Uczeń wie, jak
zorganizować
zabawę ruchową wśród
rówieśników

Uczeń wie, jak
odłożyć sprzęt
i przybory po
zajęciach ruchowych

Wiadomości

Uczeń kształtuje: koordynację ruchową, orientację, gibkość,
zwinność,
szybkość, siłę

III. Sporty całego życia i wypoczynek – 51 godz.

Uczeń potrafi bezpiecznie zjeżdżać
na sankach, jeździć
na łyżwach

Uczeń chętnie
spędza czas wolny
w zimie na świeżym powietrzu

ruchowe na śniegu,
7. Zabawy
jazda na sankach

Uczeń potrafi
wykonać poszczególne czynności
ruchowe w zabawach

Uczeń kształtuje poczucie
równowagi,
skoczność,
koordynację
ruchową

Uczeń potrafi
wykonać przeskoki
jednonóż i obunóż
przez skakankę,
wykonuje ćwiczenia równoważne
wolne np. „wagi”

Uczeń pomaga
współćwiczącym
w zajęciach ruchowych

Gry i zabawy ruchowe
skoczne, z mocowaniem, na
czworakach: „Skoki wróbelka”, Uczeń aktywnie
żabki”, „Ryby w sieci”, uczestniczy w za6. „Skoki
„Jeniec”, „Kotki na polowaniu”, „Pieski na spacer – pieski bawach
do domu” [Trześniowski
1989, s. 305-306, 136, 117]

Sprawność
fizyczna

Umiejętności

Postawa
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przez skakankę, ćwi5. Skoki
czenia równoważne wolne

Lp.
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Uczeń zna
przepisy gier
i zabaw ruchowych

Uczeń
kształtuje siłę,
koordynację
ruchową

Uczeń wykonuje
ćwiczenia z ochroną i samoochroną,
ćwiczy w stroju
sportowym, koryguje postawę ciała,
umie bezpiecznie
dobrać miejsce
ćwiczeń, bezpiecznie przenosi sprzęt

Uczeń umie
przygotować się do
zajęć wychowania
fizycznego

Uczeń stosuje zasady bhp w trakcie
zajęć wychowania
fizycznego

Uczeń dba o swój
wygląd, higienę
osobistą, czystość
i schludność stroju
sportowego

Zasady bhp organiza1. cji i prowadzenia zajęć
wychowania fizycznego

Higiena osobista, stroju
zasady odży2. sportowego,
wiania się, niebezpieczne
substancje

–

–

IV. Bezpieczeństwo i edukacja zdrowotna – 6 godz.

Uczeń wie,
jakie substancje
są szkodliwe dla
jego zdrowia,
wie, których
produktów
nie powinien
spożywać

Uczeń zna
regulaminy
obiektów sportowych, wie,
jak bezpiecznie korzystać
z przyborów
i urządzeń gimnastycznych

Wiadomości

Sprawność
fizyczna
Umiejętności

Uczeń kształtuje szybkość,
Uczeń kulturalnie Uczeń umie grać
Klasowe
zawody
sportowe
wy10. w piłce nożnej, w dwa ognie dopinguje kolegów w minipiłkę nożną siłę,
trzymałość,
i koleżanki
i w dwa ognie
koordynację
ruchową

Postawa

9. Jazda na rowerze

Treści programu

Uczeń zna
podstawowe
przepisy gry
w minipiłkę
nożną, w dwa
ognie

Uczeń
kształtuje siłę,
koordynację
ruchową

Uczeń potrafi
przejechać rowerowy tor przeszkód,
stosuje zasady
bezpiecznej jazdy
na rowerze

Uczeń dba o wygląd zewnętrzny
i stan techniczny
roweru

8. Jazda na wrotkach i rolkach

Lp.

Uczeń zna
podstawowe
przepisy i zasady poruszania
się na rowerze

Uczeń
kształtuje siłę,
koordynację
ruchową

Uczeń potrafi
jechać po prostej
i zatrzymać się

Uczeń wie, jak
dobrać odpowiednie dla
siebie rolki lub
wrotki

Uczeń
kształtuje siłę, Uczeń zna
koordynację
przepisy gier
ruchową,
szybkość, wy- drużynowych
trzymałość

Wiadomości

Sprawność
fizyczna

Uczeń bezwzględnie przestrzega
zasad bezpieczeństwa

i zabawy ruchowe z ele6. Gry
mentami minisiatkówki

Uczeń chwyta
i rzuca piłkę

Umiejętności

Gry drużynowe: „Piłka graniczna bramkowa”, „Podaj
Uczeń jest kultu7. dalej”, „ W dwa ognie”
ralny w stosunku
”[Trześniowski 1989, s. 342- do rówieśników
343, 351]

Postawa
Uczeń chwyta
i rzuca piłkę
oburącz

Treści programu
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Uczeń kulturalnie odnosi się do
nauczyciela

Lp.
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Przez analogię można planować zajęcia wychowania fizycznego w klasie
drugiej i trzeciej szkoły podstawowej.

Przedstawione powyżej teoretyczno-praktyczne aspekty programowania
i planowania wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej są próbą
podkreślenia ważności tego rodzaju edukacji w psychofizycznym rozwoju
każdego dziecka. Wychowanie fizyczne powinno realizować potrzeby rozwojowo-zdrowotne współczesnych dzieci. W teleologii ważne wydają się cele
instrumentalne, umożliwiające przynajmniej częściową poprawę sprawności
i wydolności fizycznej oraz kształtowanie sprawności morfofunkcjonalnej.
Nie stworzono bowiem (jak dotychczas) wartościowych możliwości realizacji
tychże zadań poza szkolnym wychowaniem fizycznym. Szkoła posiada także
środki do ich realizacji. W zakresie treści i miejsca realizacji wydaje się, że należy
preferować zajęcia o charakterze przestrzennym z możliwością różnorodnych,
sytuacyjnych zachowań ruchowych. W odniesieniu do objętości, częstotliwości
i intensywności zajęć wskazania są jednoznaczne. Współczesny uczeń winien
4–6 razy w tygodniu być aktywny ruchowo. Każda z tych aktywności winna
przez około 30 minut być na tyle intensywna, żeby serce pracowało w tempie
150–160 uderzeń na minutę12.
Poziom sprawności i wydolności fizycznej uzyskany w okresie edukacji
szkolnej wpływa na późniejsze życie i zdrowie, a dzieciństwo i młodość to
optymalny czas na kształtowanie potrzebnych nawyków ruchowych.
Krzysztof Warchoł jest doktorem nauk o kulturze fizycznej,
honorowym profesorem oświaty, nauczycielem wychowania fizycznego
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu, kierownikiem
Zespołu Przedmiotowo-Dydaktycznego Metodyki Wychowania
Fizycznego i Sportu na Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu
Rzeszowskiego, członkiem Kapituły ds. Profesorów Oświaty przy
Ministrze Edukacji Narodowej na kadencję 2015-2019.

12
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W. Pańczyk, K. Warchoł, op. cit. [W kręgu teorii, metodyki i praktyki…], s. 37–40.

Miejsce wychowania fizycznego
w edukacji wczesnoszkolnej
W ostatnich latach nagłaśniany jest problem dużej absencji lub zwolnień
z lekcji wychowania fizycznego. Dzieje się tak pomimo coraz lepszej i atrakcyjniejszej bazy sportowej – przybywa nowoczesnych pływalni, boisk przyszkolnych, sal sportowych. Zamiast jednak zwiększania się wskaźników uczestnictwa
w sporcie (co świadczyłoby o lepszej kondycji młodego pokolenia), pojawiają
się coraz częściej problemy zdrowotne dzieci i młodzieży. Rośnie w szczególności liczba dzieci z nadwagą i otyłością, z cukrzycą, skrzywieniami kręgosłupa.
Ta sytuacja skłania do zastanowienia się nad przyczynami takiego stanu. Na
ludzkie ciało wpływa wiele czynników, takich chociażby jak: higiena i profilaktyka, odpowiednie odżywianie, opieka zdrowotna itd. Przede wszystkim
jednak kluczową rolę odgrywa aktywność ruchowa. Dlatego celem niniejszego
opracowania jest podkreślenie rangi i znaczenia wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej. Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych już
od najmłodszych lat powinno być jednym z priorytetów tego etapu edukacji.
Być może aktualnie przeprowadzana reforma oświatowa stwarza możliwość
poprawienia niedoskonałości obowiązującej podstawy programowej w tym
zakresie, a nawet przepisów dotyczących tego zagadnienia.

Zarys historyczny kultury fizycznej w edukacji dzieci
Aktywność fizyczna, stanowiąca część szeroko rozumianej kultury fizycznej, jest naturalną cechą rozwoju psychomotorycznego młodego człowieka.
W szczególności młodszy wiek szkolny to pierwszy okres wyrabiania nawyków
i przyzwyczajeń w zakresie edukacji zdrowotnej. Charakteryzuje go naturalna
spontaniczna potrzeba ruchu. Bardzo ważne jest wówczas zapewnienie odpowiedniej ilości ćwiczeń fizycznych potrzebnych do rozwoju i właściwego
funkcjonowania oraz zdrowia młodego człowieka.
Rozumieli to działacze i propagatorzy polskiej kultury fizycznej już w XIX
wieku. Wśród pionierskich działań odnoszących się do zajęć ruchowych dzie-
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ci, a w szczególności do młodzieży, można wymienić funkcjonowanie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”1. Ta najwcześniejsza w Galicji organizacja
o charakterze sportowym oraz paramilitarnym została wyróżniona w 1868 r.
przez władze krajowe, które powierzyły jej prowadzenie ćwiczeń fizycznych
z dziećmi i młodzieżą szkolną2. Niewątpliwie jeszcze właściwszym przykładem
w odniesieniu do nowatorskiego wychowania fizycznego dzieci była działalność
Henryka Jordana (1842–1907), założyciela, w 1889 roku, pierwszego w Europie
publicznego ogrodu zabaw i gier ruchowych. Park wraz z wyposażeniem, ulokowany w Krakowie, umożliwiał najmłodszym jego użytkownikom podnoszenie
sprawności fizycznej oraz łączenie jej ze sprawnością umysłową. Zapoczątkował
oryginalny i wartościowy system wychowania dzieci, opierający się na rekreacji
ruchowej3. Niedługo potem, bo od 1905r., kolejne Towarzystwo Zabaw Ruchowych, założone przez znakomitych praktyków i teoretyków wychowania
fizycznego (E. Piaseckiego, E. Cenara, E. Naganowskiego, W. Hojnackiego,
K. Hemerlinga i innych), propagowało gry, zabawy i sporty na świeżym powietrzu4.
Wszystkie wymienione działania, chociaż popularyzowane przez wielu
orędowników, dawały jednak możliwości rozwoju tylko osobom chętnym
do podjęcia wysiłku fizycznego. W szkołach, pomimo przymusu nauki obejmującego wszystkie dzieci już za panowania monarchii austrowęgierskiej,
lekcje gimnastyki (nazywane też ćwiczeniami cielesnymi) nie były ani powszechne, ani obowiązkowe. Wiele zresztą dzieci nie uczęszczało do szkoły.
Dopiero późniejszy szereg ustaw i rozporządzeń dotyczących organizacji
szkolnictwa zobligował najpierw chłopców do ćwiczeń fizycznych, a w późniejszym okresie również dziewczęta. Obowiązkową gimnastykę w szkole dla
obojga płci w wymiarze trzech godzin tygodniowo wprowadzono po pierwszej wojnie światowej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918r.
i utworzeniu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego5.
W dalszym okresie historycznym naszego kraju ranga wychowania fizycznego
zmieniała się w zależności od wielu różnych czynników. Warto zwrócić uwagę na
1

2

3

4
5
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A. Mirkiewicz, M. Mirkiewicz, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w literaturze przedmiotu
(przegląd piśmiennictwa), [w:] Działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, M. Mirkiewicz
(red.), Rzeszów 1996, s. 27.

A. Zialecki, Galicja doby autonomicznej ośrodkiem życia narodowego Polaków, [w:]
Działalność Towarzystwa Gimnastycznego…, op. cit., s. 21.

A. Szylar, Ponadczasowość postulatów pedagogicznych Henryka Jordana, „Kwartalnik
Edukacyjny” 2015, nr 2 (81), s. 23.
Mała Encyklopedia Sportu, Warszawa 1986.
A. Kozubal, B. Rychlicki, Sport – pasje, ludzie, wydarzenia. Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcące w Kolbuszowej 1912–2014, Kolbuszowa 2014, s. 16.
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kilka chociażby okresów mających szczególnie duży wpływ na kulturę fizyczną:
• Przejęcie władzy przez obóz polityczny Piłsudskiego wpłynęło na podniesienie rangi aktywności fizycznej. Istotność tego zagadnienia w jego ocenie
spowodowało powołanie w 1927 roku Rady Naukowej Wychowania
Fizycznego oraz Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego6. Warto tu wspomnieć o opracowaniu pionierskiego
w światowej skali Miernika Mydlarskiego (testu sprawności fizycznej),
który odnosił osiągi sprawnościowe do wieku, płci oraz morfologicznych
parametrów badanych osób, co pozwoliło na podniesienie świadomości
i jakości prowadzonych zajęć z wychowania fizycznego.
• Wyniszczający okres okupacji hitlerowskiej i tragiczny po wojnie stan
zdrowia społeczeństwa polskiego, a szczególnie dzieci i młodzieży.
• Okres głębokiej stalinizacji kraju (1944–1956), kiedy kultura fizyczna
była ważnym elementem wykorzystywanym do objęcia szerokich mas
społecznych odpowiednią ideologią. Upowszechnianie i podnoszenie roli
ideowo-wychowawczej sportu, pomimo wielkiej przesady propagandowej,
wpłynęło jednak na masowość, a przez to i poziom kultury fizycznej.
Na dzisiejsze miejsce wychowania fizycznego w edukacji oddziaływały
także kolejne późniejsze reformy zarówno edukacyjne, jak i higieny szkolnej.
Obecne przepisy oraz warunki pracy w większości umożliwiają dostosowanie
zajęć do potrzeb, oczekiwań i zainteresowań uczniów, łącząc to jednocześnie
z tym, co nakazuje wiedza nauczyciela. Jest to jednak proces, który wymaga
nieustannego doskonalenia i ulepszania.

Znaczenie wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej
Edukacja wczesnoszkolna, obejmująca klasy I–III szkoły podstawowej, realizowana jest zgodnie z podstawą programową w formie kształcenia zintegrowanego.
Obejmuje dzieci w przedziale wieku 6–10 lat, w zależności od decyzji rodziców,
kiedy ich dzieci rozpoczną naukę w szkole. Szczególne znaczenie ma zadbanie
w tym okresie o właściwy rozwój psychofizyczny organizmu. Zajęcia wypełnione
treścią ruchową wpływają niezwykle korzystnie na stan zdrowia. Dzieci w tym
wieku są z natury ciągle zajęte, ciekawe świata, otwarte i ruchliwe. Wiele bodźców
zewnętrznych i spostrzeżeń przekształcają na ruch7. Przekłada się to na częstą zmianę przedmiotu zainteresowania i wykonywanej czynności. Dlatego w nauczaniu
6
7

Zbigniew Cendrowski, Historia SZS, Warszawa 2002, s. 2.
S. Syliusz, Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej, Warszawa 1991, s. 119.
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początkowym należy szeroko stosować zabawę jako podstawę różnorodnych form
ruchu. Dzięki różnorodności gry i zabawy rozwijają spostrzegawczość i orientację.
Opierają się one w ogromnej większości na naturalnych formach ruchu, takich
jak: biegi, skoki, rzuty, mocowanie, czworakowanie, rozciąganie itp. Stosowanie
ich kształtuje szybkość, zwinność, zręczność i wytrzymałość. Angażują duże
grupy mięśniowe, poprawiając sprawność ogólną i doskonaląc umiejętności
ruchowe8. Podnosi się wydolność fizyczna, a zwłaszcza wzmacnia układ krążenia
i oddychania. Dzieci poznają własne możliwości, ale i ograniczenia fizyczne. Odpowiednio dobrane zabawy przygotowują do uczestnictwa w różnych formach
współzawodnictwa. Motywuje to do pracy nad opanowaniem określonych form
ruchu, co w dalszym etapie może mieć wpływ na rozwój sportowy dzieci. Część
maluchów, zachęcona atrakcyjnymi lekcjami wychowania fizycznego, zapisuje się
na zajęcia do różnych sekcji sportowych. Wiek dziecka, w którym rozpoczyna
swoją przygodę ze sportem, ma znaczenie, ponieważ nawyki ruchowe właściwe
dla danej dyscypliny sportu, opanowane w wieku 6 do 9 lat, dadzą lepsze wyniki
niż po opanowaniu tych samych nawyków w późniejszym okresie.
Nie należy również zapominać o terapeutycznym znaczeniu ruchu w okresie wczesnej edukacji. W szczególności gry i zabawy pomagają w niwelowaniu
zaburzeń i odchyleń rozwojowych u dzieci nadpobudliwych, otyłych, z niedorozwojem motoryki oraz kalekich9. W przypadku dzieci impulsywnych
odpowiednio prowadzone zajęcia z jednej strony dają możliwość spontanicznej
zabawy, z drugiej zaś uczą koncentracji i zachowania spokoju przy wykonywaniu określonych czynności. Dzieci otyłe oraz z niedorozwojem motoryki,
uczestnicząc w lekcjach wychowania fizycznego, nie tylko są usprawniane
w zakresie ich aparatu ruchowego, ale uodparniają się na stres i kompleksy, co
wpływa korzystnie na ich samopoczucie. Dzieje się tak, ponieważ wychowanie
fizyczne integruje rozwój fizyczny z procesami osobowościowymi. Podczas lekcji
wszystkie dzieci uczą się funkcjonowania w grupie, rozwijania koleżeńskości
i odpowiedniej komunikacji z rówieśnikami. Ruch umożliwia im rozładowanie
napięcia i negatywnych emocji w sposób kontrolowany oraz równocześnie dostarcza i pozwala doświadczyć pozytywnych wrażeń. Dzieci odczuwają przyjemność z udziału w grach, zabawach i uprawiania sportu. Regularnie i właściwie
prowadzone lekcje wychowania fizycznego w klasach młodszych ograniczają
skutki przeciążenia nauką i wpływają na właściwy zdrowy rozwój organizmu.
8

9
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Lipiec 1963r. Zabawy podczas „Dziecińca” w SP w Niwiskach

Istotna rola nauczyciela
Proces wychowania fizycznego powinien stanowić uporządkowany ciąg
działań nauczyciela i uczniów, powodując u tych ostatnich zmiany w osobowości, które wyznaczają zachowanie się w stosunku do własnego ciała i jego
potrzeb10. Sprostać takim zadaniom w jak największym stopniu może osoba,
która posiada odpowiednią wiedzę nie tylko o prawidłowościach kształcenia
sportowego, ale i wychowania. Dlatego warte podkreślenia jest zadanie stawiane
przed nauczycielem prowadzącym lekcje WF. Jego rola w klasach najmłodszych
jest nie do przecenienia. Ze względu na naturalną potrzebę nasilonej aktywności
ruchowej w okresie młodszego wieku szkolnego nauczyciel, oprócz szerokiej
wiedzy merytorycznej, powinien umieć ją wykorzystywać do zaszczepienia
nawyku wysiłku fizycznego na przyszłość. Wiadomo bowiem dziś powszechnie,
że wychowanie do zdrowego stylu życia zaczyna się w wieku najmłodszym.
W module edukacji wczesnoszkolnej zajęcia przeprowadzane są głównie przez
jednego nauczyciela, który pełni również funkcję wychowawcy. Mali uczniowie
wymagają szczególnej opieki. Dlatego zresztą powstał program nauczania zintegrowanego, według obecnej podstawy programowej nazwany edukacją wczesnoszkolną. Dzieci przeniesione w świat szkolny czują się bezpieczniej przy jednym
nauczycielu, który zastępuje im w tym czasie opiekę rodzicielską, prowadząc
równocześnie proces kształcenia. Działania takie wyznaczył dorobek nauk pedagogiki, pediatrii oraz psychologii i fizjologii dziecka. Jak jednak przyznają sami
nauczyciele, w zakresie kultury fizycznej muszą zmagać się różnymi wyzwaniami.
Często mają ograniczony dostęp do sali sportowej lub nie mają go wcale (pierw10
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szeństwo na obiektach otrzymują zazwyczaj klasy starsze). Nie zawsze na studiach
pedagogicznych dostają odpowiednie przygotowanie w zakresie, którego wymaga
podstawa programowa. Dodatkową trudność sprawia pokaz jakiegoś elementu
sprawnościowego (szczególnie dla osób starszych), a także właściwa asekuracja przy
ćwiczeniach gimnastycznych. Dlatego, jak sygnalizują rodzice, lekcje takie często
sprowadzają się do wyjścia na spacer lub organizacji prostej zabawy. Zdarza się
również, że czas, który miał być poświęcony na wychowanie fizyczne i edukację
zdrowotną, jest wykorzystywany do nadrabiania zaległości z innych dziedzin. Według Instytutu Badań Edukacyjnych 7% nauczycieli przeznacza na kształtowanie
sprawności ruchowej w klasach I–III mniej niż założone w podstawie programowej
3 godziny tygodniowo11. Tymczasem statystyki i badania potwierdzają zły stan
zdrowia dzieci. W szczególności wiele z nich ma wady postawy, nadwagę a nawet
otyłość. Badania Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” za lata 2007–
2010 wykazały, że 18,6% chłopców i 14,5% dziewczynek ze szkół podstawowych
cierpi na nadwagę lub otyłość. Wpływa na to wiele czynników, ale z pewnością
jedną z głównych przyczyn takiego stanu jest bierne siedzenie w szkolnej ławce,
a także kontynuacja zachowania sedenteryjnego w domu przy odrabianiu lekcji,
telewizji lub grach komputerowych. Dlatego bardzo ważna wydaje się realizacja
wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej w zakresie określonym podstawą
programową I etapu kształcenia12.
Stosownie do przepisów zawartych w określonych rozporządzeniach podstawa programowa umożliwia również włączenie w ten proces innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć z zakresu wychowania fizycznego można powierzyć nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli13. Decyzja o powierzeniu
nauczycielowi prowadzenia takich zajęć należy do dyrektora szkoły. Z danych
Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wiadomo, że w 2012 r. tylko 6% zajęć
wychowania fizycznego w klasach I–III było realizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego14. Być może dlatego, że nauczycielowi, który nigdy nie miał do
czynienia z taką grupą wiekową, zajęcie się dziećmi może sprawiać kłopot. Wymaga
to bowiem stosowania w szerszym zakresie wiedzy psychologicznej i szczególnych
umiejętności pedagogicznych, a w mniejszym kwalifikacji trenerskich. Warto jednak
11

12
13
14
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Wychowanie fizyczne w opiniach dyrektorów i nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych,
Warszawa 2016, s. 2.
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odpowiedź do interpelacji poselskiej w sprawie wychowania fizycznego dla klas I–III.
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podkreślić, że w takich przypadkach dzieci mają obligatoryjnie zapewnione trzy
godziny WF tygodniowo. Wydaje się, że jest to niezbędne minimum potrzebnych
regularnych ćwiczeń, wiodących do realizacji celów rozwojowych i dydaktycznych.
Według rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dzieci powinny
być aktywne fizycznie przez przynajmniej 60 minut dziennie15.
Biorąc powyższe pod uwagę, trudno przesądzać czy w okresie edukacji
wczesnoszkolnej lepszy do prowadzenia zajęć ruchowych byłby nauczyciel
wychowania fizycznego, czy nauczyciel nauczania początkowego. Ważne jest,
aby zarówno jeden, jak i drugi miał właściwe przygotowanie specjalistyczne do
prowadzenia tych zajęć. Nie należy z pewnością zajęć wychowania fizycznego
traktować jako przerywnik dla innych przedmiotów. Lekcja taka ma swoje cele
i treści nauczania, bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju młodego organizmu.
Ma pozwolić dzieciom na zmęczenie się fizyczne, uczyć określonych nawyków,
zadbać o ich sprawność obecną i w przyszłości. Ważna jest tutaj systematyczność,
stopniowanie trudności, umiejętność dyscyplinowania grupy, bez ograniczania
ruchu fizycznego. Zajęcia te powinny stanowić dobrą płaszczyznę komunikacji
i relacji nauczyciel – uczeń. Mogą się bowiem zdarzyć przypadki, zwłaszcza
u dzieci nadpobudliwych, że będzie to jedna z niewielu możliwości uzyskania
dobrego kontaktu z dzieckiem. Dlatego szkoły, a zwłaszcza nauczyciele pracujący
z najmłodszymi dziećmi, muszą zarówno kształtować dyspozycje psychomotoryczne wychowanków, jak również wpajać im odpowiednią wiedzę, nawyki
i postawę wobec kultury fizycznej. Bardziej istotne jest nawet wytworzenie przez
uczącego motywacji do znajdowania przyjemności w podejmowaniu aktywności
fizycznej niż opanowanie nowych umiejętności ruchowych.
Podsumowując, należy podkreślić doniosłość i znaczenie wychowania zdrowotnego dzieci. Ma to szczególne znaczenie w obecnych czasach, kiedy kultura życia
codziennego preferuje ograniczony ruch fizyczny. Warto brać przykład z rozwiniętych krajów europejskich, gdzie wychowanie fizyczne traktowane jest jako istotny
środek zdrowotny i wychowawczy. Z pewnością więc należy podjąć trud i wysiłek
w intensyfikacji edukacji zdrowotnej już od najmłodszych lat, bo jak napisał
J. Tischner: „Dusy lepiej sie siedzi w krzepkliwym ciele jako w ciele chyrlawym”.
Adam Kozubal jest nauczycielem w Liceum Ogólnokształcącym
w Kolbuszowej, autorem i realizatorem projektów edukacyjnych dla
dzieci i młodzieży.
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World Health Organization. Global recommendations of physical activity for health, Geneva
WHO, 2010.
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W KRĘGU ZMIAN OŚWIATOWYCH
Bożena Śliwiak

Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna w świetle
najnowszych przepisów prawa
oświatowego.
Zmiany od 1 września 2016 r.
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Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw. Dz. U. z 2016 r. poz. 35.
Kwartalnik Edukacyjny 3 (86) jesień 2016

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka
na wniosek rodziców odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku
szkolnego o jeden rok szkolny. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może
być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 9 lat. Wniosek o odroczenie składa rodzic/prawny opiekun w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do
31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć
spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika
potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku
szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo
niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć
dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli spełnia jeden
z dwóch warunków:
1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym
rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art.
165 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone
dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Najważniejsze zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego przedstawiają się
następująco:
1. Nowy cel wychowania przedszkolnego: Kształtowanie u dzieci umiejętności
czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania.
2. W celach wychowania przedszkolnego wskazano, iż przygotowanie dzieci do
posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
2a) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli
jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
2b) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione powyżej rodzaje
niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
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Od 1 września 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie MEN z dn. 17 czerwca
2016r. (DZ.U. poz. 895) zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół. W stosunku do obowiązującego w ubiegłym roku rozporządzenia
niniejszy projekt przewiduje nastepujące zmiany:
1. w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz
innych formach wychowania przedszkolnego,
2. w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół – w zakresie edukacji wczesnoszkolnej (I etap edukacyjny, klasy I–III szkoły podstawowej).
Głównym celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół było „dostosowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz
innych form wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla szkół podstawowych do zmian w systemie oświaty dotyczących
przywrócenia obowiązku szkolnego dla dzieci siedmioletnich”1.
Warto przypomnieć, że od 1 września 2016 r. wychowaniem przedszkolnym
objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 7 lat. Dzieci sześcioletnie podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania
przedszkolnego, a obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 7. roku życia.
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art. 71b ust. 7 pkt 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
wskazano, iż dzieci tych nie dotyczy przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) wynika brak możliwości realizacji przygotowania do
posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.
3. W obszarach ustalono co powinno umieć dziecko kończące wychowanie
przedszkolne – usunięto zapis „i rozpoczynające szkołę podstawową”.
4. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wymagania w zakresie poszczególnych umiejętności i wiadomości powinny uwzględniać ograniczenia
wynikające z ich niepełnosprawności: „Przedszkola, inne formy wychowania
przedszkolnego oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na
celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie
do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych –
stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych
oraz tempa rozwoju psychofizycznego”.
5. W obszarze 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie
się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach
zadaniowych dodano wymaganie „6) rozumie potrzebę poszanowania
odmienności i autonomii drugiego człowieka”.
6. W zakresie obszaru 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności
komunikacyjnych dzieci dodano w wymaganiu jeden rodzaj kompetencji:
„1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem
artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje
się w inny zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego
lub innych alternatywnych metod komunikacji”.
7. W ramach obszaru 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności
fizycznej dzieci rozszerzono wymaganie 1) „dba o swoje zdrowie; zaczyna
orientować się w zasadach zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia”.
8. Do obszaru 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne dodano
wymaganie 2) „zna swoje prawa i obowiązki”.
Objęcie dzieci sześcioletnich obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym wymagało uwzględnienia w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego umiejętności z zakresu czytania i przygotowania dzieci do nabywania
umiejętności pisania, a także umiejętności matematycznych, niezbędnych do podjęcia
nauki w szkole. Dlatego też najwięcej zmian nastąpiło w zakresie obszaru 13 i 14. I tak:
W obszarze 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją
matematyczną znalazły się cztery nowe wymagania:
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2) „dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach
lub na innych zbiorach zastępczych;
3) porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne
i nierównoliczne;
4) zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej;
8) rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne
i porównuje ich wielkości”.
Zmianie uległo brzmienie nazwy obszaru 14. Tworzenie warunków do
doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania), która uwzględnia, obok tworzenia warunków do doświadczeń
językowych, także tworzenie warunków do doświadczeń komunikacyjnych, co
jest istotne w przypadku dzieci niepełnosprawnych, które nie komunikują się
werbalnie lub mają trudności w posługiwaniu się mową.
W związku z tym rozszerzono wymagania nr 3 i 4, uwzględniając specjalne
potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci niepełnosprawnych
w zakresie komunikowania się i nabywania umiejętności czytania, w tym potrzeby dzieci niesłyszących, korzystających np. z języka migowego lub innych
alternatywnych metod komunikacji:
3) „dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną
do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;
4) słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść, np.
opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały
sposób, m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych
metod komunikacji; interesuje się książkami”.
Do katalogu wymagań w ramach obszaru 14 włączono umiejętności czytania
i pisania:
7) „zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe);
8) interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać;
9) interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby
pisania;
10) rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania”2.
2

Rozporządzenie MEN z dn. 17 czerwca 2016 r. (DZ.U. poz. 895) zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół.
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W uzasadnieniu rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego czytamy, że jeżeli chodzi o rozwijanie umiejętności
czytania i pisania, to w przedszkolu starsze dzieci przede wszystkim powinny
rozpocząć naukę czytania i – w zależności od indywidualnych umiejętności –
przygotowywać się do nauki pisania (podejmowanie prób pisania). Nauka pisania, jako umiejętność znacznie trudniejsza dla dziecka, powinna być domeną
edukacji szkolnej3.
Konsekwencją ww. zmian jest modyfikacja Zalecanych warunków i sposobu
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, gdzie proponuje
się zmiany dotyczące zalecanych proporcji zagospodarowania czasu przebywania
dziecka w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego (w rozliczeniu tygodniowym) przeznaczonego na różnego typu zajęcia dydaktyczne
realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zmianie
uległy zapisy w punkcie 3 i 4:
3) „co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej
niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane
według programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:
a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu
mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych”.
Przypominam, że do tej pory na różnego typu zajęcia dydaktyczne nauczyciel
mógł przeznaczyć nie więcej niż jedną piątą czasu przebywania dziecka w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym. Teraz jest to co najmniej jedna piąta czasu
(w przypadku dzieci starszych). Pozostały czas przebywania dziecka w przedszkolu
oraz w innej formie wychowania przedszkolnego zgodnie z wcześniej obowiązującą
podstawą programową nauczyciel mógł dowolnie zagospodarować, teraz, zgodnie
z nową podstawą programową, czas ten należy przeznaczyć również na realizację
pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub zajęć rewalidacyjnych.
W części dotyczącej Zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego rozszerzono także zapis związany
z kształtowaniem u dzieci świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne
zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu o „kształtowanie
właściwych nawyków żywieniowych” we współpracy w tym zakresie z rodzicami.
W związku z proponowanymi zmianami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego stosownym modyfikacjom uległy również zalecane
3
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warunki realizacji podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej – w zakresie
edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej. I tak w przypadku edukacji
polonistycznej usunięto zapis: „W klasie I szkoły podstawowej około połowy
czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować
się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach”, a w przypadku edukacji
matematycznej zapis: „W klasie I szkoły podstawowej uczniowie około jednej
trzeciej czasu przeznaczonego na edukację matematyczną mogą zajmować
się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach”. Nie oznacza to jednak, że
uczniowie mogą przez całe zajęcia siedzieć przy stolikach. Trzeba pamiętać, że
zadaniem nauczycieli jest dostosowanie metod nauczania, środków dydaktycznych, tempa realizacji treści nauczania oraz czasu trwania zajęć edukacyjnych
do możliwości psychofizycznych uczniów. W przedszkolu i w klasach I –III SP
procesy myślowe są ściśle powiązane z działaniem i praktyką. Dlatego też nauka
dzieci w młodszym wieku szkolnym powinna być oparta głównie na zabawach,
grach, sytuacjach zadaniowych oraz przebiegać z wykorzystaniem aktywizujących
metod nauczania.
Ważne jest, aby każdy nauczyciel dokonał osobiście gruntownej analizy podstawy programowej pod kątem wymagań ogólnych i szczegółowych. Podstawa
programowa to akt prawny, mający decydujący wpływ na kierunki pracy szkoły.
Każda szkoła jest zobowiązana do takiego projektowania pracy, aby umożliwić
absolwentowi rozwój zgodny z kierunkami opisanymi w podstawie programowej.
Odpowiedzialne zaprojektowanie procesu dydaktycznego wymaga dokładnego przyjrzenia się określonym w niej efektom kształcenia, a co za tym idzie
– podjęcia takich decyzji, dotyczących zarówno nauczania, jak i uczenia się, aby
absolwent kończący etap edukacyjny miał szansę opanować wiedzę, umiejętności
i postawy określone w podstawie programowej. Podejmując je, należy pamiętać
o generalnej zasadzie – katalog wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej powinien być głównym wyznacznikiem efektów pracy dydaktycznej
szkoły. Podstawa programowa jest metą, do której mamy obowiązek doprowadzić uczniów. Drogę do tej mety wyznacza nauczyciel. To od jego decyzji zależy,
w jaki sposób poprowadzi uczniów, aby koniec etapu edukacji wczesnoszkolnej
dał możliwość rozpoczęcia kolejnego etapu i kontynuowania go z powodzeniem.
Bożena Śliwiak jest nauczycielem konsultantem w Podkarpackim
Centrum Edukacji Nauczycieli, Oddział w Krośnie.

W KRĘGU ZMIAN OŚWIATOWYCH

W KRĘGU ZMIAN OŚWIATOWYCH

Bożena Śliwiak

Uzasadnienie do rozporządzenia z dn. 17 czerwca 2016 r. Ibidem.
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Jarosław Menet

Jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2016/2017 jest: „Rozwijanie kompetencji informatycznych
dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach”. Podjęcie przez ministerstwo działań
w tym zakresie to odpowiedź na potrzeby naszych czasów.
Najważniejsza informacja dla szkół to zapowiedź ważnych zmian
w kształceniu informatycznym1, polegających na planowanym poszerzeniu
zapisów w istniejącej podstawie programowej kształcenia informatycznego
w zakresie informatyki jako dziedziny nauki (computer science) z uwzględnieniem programowania. Działania te będą spójne na wszystkich etapach
kształcenia i adresowane do wszystkich uczniów, a jednym z głównych celów
powszechnego kształcenia informatycznego ma być podniesienie znaczenia
i rangi informatyki, sprowadzanej często do technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Czasy, w których żyjemy wymuszają zmiany w podstawowych zadaniach
szkoły – alfabetyzacja w zakresie czytania, pisania i rachowania wymaga dzisiaj
poszerzenia o alfabetyzację w zakresie myślenia komputacyjnego, czyli o umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin z wykorzystaniem metod oraz narzędzi wywodzących się z informatyki. Elementem powszechnego
kształcenia informatycznego powinna stać się również umiejętność programowania, która jest uważana za jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku.
Programowanie pozwala lepiej zrozumieć, jakie są możliwości komputerów
i właściwie wykorzystać nowoczesne rozwiązania. Sprawia, że uczeń nie jest biernym odbiorcą szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej,
ale potrafi mądrze realizować z jej użyciem własne projekty i wykorzystywać
je dla własnych potrzeb.
Nauka programowania ma stać się częścią zajęć informatycznych od najmłodszych lat, co będzie służyło m.in. kształtowaniu znaczenia pojęć informa1
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Zmiany w kształceniu
informatycznym – nauka
programowania od najmłodszych lat

tycznych i metod informatyki, kształceniu takich umiejętności, jak logiczne
myślenie i precyzyjne prezentowanie myśli oraz pomysłów, sprzyjaniu dobrej
organizacji pracy podczas rozwiązywania problemów i budowaniu kompetencji
potrzebnych do współpracy, niezbędnych dzisiaj w niemal każdym zawodzie.
W warunkach szybko zmieniającej się technologii umiejętności te są ponadczasowe, trwalsze niż jakikolwiek język czy środowisko programowania. Wiedza
nabyta podczas programowania jest również przydatna na zajęciach z innych
przedmiotów, jak i później w różnych zawodach, niekoniecznie informatycznych. Umożliwia to przejście z pozycji cyfrowego konsumenta na pozycję
cyfrowego twórcy oraz przyjęcie roli osoby władającej technologią, a nie tylko
poddającej się jej.
Nie bez znaczenia dla podejmowanych działań w zakresie kształcenia
informatycznego są prognozy wskazujące, że w najbliższych latach na całym
świecie będzie rósł niedobór pracowników z przygotowaniem informatycznym.
To w największej mierze dzięki zastosowaniu informatyki tworzone są nowe
zawody i miejsca pracy. Wczesne zainteresowanie uczniów informatyką może
spowodować wybór przez nich dalszej drogi kształcenia oraz przyszłej kariery
zawodowej w kierunkach związanych z informatyką, a w konsekwencji pozwoli
zmniejszyć deficyt programistów na rynku pracy i korzystnie wpłynie na rozwój
gospodarki.
Prace mające na celu włączenie nauczania informatyki (computer science),
w tym nauki programowania, do kanonu kształcenia wszystkich uczniów od
najmłodszych lat podjęto w większości rozwiniętych i rozwijających się krajów,
Polska nie jest tutaj wyjątkiem.
Zapowiadane zmiany rozpoczął pilotażowy program nauki programowania w szkołach, który został uruchomiony 1 września 2016 r. na okres 1 roku,
z możliwością przedłużenia do 3 lat. Pilotaż zaplanowano w wybranych szkołach
w oparciu o innowację pedagogiczną – rozpoczyna się od pierwszej i czwartej
klasy szkoły podstawowej, pierwszej klasy gimnazjum i pierwszej klasy szkoły
ponadgimnazjalnej.
Głównym celem pilotażu jest sprawdzenie w praktyce szkolnej wprowadzenia nauki programowania do edukacji formalnej. Pilotaż „przetestuje” dostępne
rozwiązania, w tym programy nauczania oparte na projekcie nowej podstawy
programowej oraz metody i techniki kształcenia i samokształcenia uczniów
i nauczycieli. Nie mniej ważnym zadaniem pilotażu jest uruchomienie narzędzi
wsparcia dla nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej, ułatwiających
doskonalenie zawodowe w zakresie programowania.
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Włączenie nauki programowania do kanonu kształcenia wszystkich
uczniów jest planowane w roku szkolnym 2017/2018, ale już dzisiaj warto się
zastanowić, jak uczyć programowania małe dzieci.
W projekcie nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego2
wymieniono szczegółowe cele kształcenia informatycznego na I etapie edukacyjnym (klasy I–III szkoły podstawowej). Interesujące nas sformułowania to m.in.:
• Uczeń wykorzystuje programowanie do sterowania robotem lub istotą na
ekranie komputera, albo w świecie fizycznym poza komputerem.
• Uczeń tworzy polecenia (sekwencję poleceń) dla określonego planu działania lub dla osiągnięcia celu. W szczególności wykonuje lub programuje
te polecenia w aplikacji komputerowej.
• Uczeń układa w logicznym porządku: obrazki i teksty, polecenia (instrukcje) składające się na codzienne czynności, planuje w ten sposób późniejsze
ich zakodowanie za pomocą komputera.
• Uczniowie poznają nieformalne znaczenie wybranych pojęć związanych
z informatyką: sekwencja (liniowa kolejność) zdarzeń, logiczny porządek zdarzeń, czynności
i wielkości, polecenie
(instrukcja), plan działania (algorytm).
W zalecanych warunkach i sposobie realizacji
znalazło się wyjaśnienie, że
pojęcia informatyczne mogą
być kształtowane również
bez pomocy komputera.
Tematem przykładowych zajęć „z programowania” w klasie I może być
wyznaczanie trasy 3 . Aby
przeprowadzić takie zajęcia,
należy zaopatrzyć się w pomoce dydaktyczne: matę
z narysowaną mapą (rys. 1),
Rysunek 1. Mata z przykładową mapą.
2

3
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https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/projekt-nowej-podstawy-programowejksztalcenia-informatycznego-1.pdf
http://wiki.mistrzowiekodowania.pl

np. wymyślonej wyspy (mapę można narysować na podłodze, zbudować np.
z patyczków), karteczki z instrukcjami (rys. 2) oraz robota podłogowego (rys.
3; robota może zastąpić zabawka lub dziecko).

Rysunek 2. Karteczki z instrukcjami.

Celem zajęć jest ustalenie drogi, jaką ma
pokonać robot (zabawka, pionek lub dziecko),
aby dojść do określonego miejsca. Dzieci programują drogę robota – układają pojedyncze
ruchy (strzałki), a następnie sprawdzają poprawność wykonanego zadania w praktyce,
wprawiając robota w ruch. Zauważają, że
dłuższa droga wymaga wielokrotnego naciskania klawiszy.
Przy okazji można opowiedzieć historię
„przygód” robota: Pszczółka wyruszyła w swoją
Rysunek 3. Robot podłogowy.
podróż ze skraju urwiska nad oceanem. Musiała
ominąć wulkan. Nie mogła nad nim przelecieć,
gdyż właśnie doszło do wybuchu. Z lewej strony minęła wodospad i zrobiła sobie
odpoczynek pod palmami. Później przeprawiła się przez mostek i ruszyła w stronę
plaży. Tam zmęczona zatrzymała się na dłużej. A teraz prześledzimy jej wędrówkę
na mapie. Żeby mogła się poruszać, musimy ją „zaprogramować”, czyli w odpowiedniej kolejności ułożyć karteczki ze strzałkami (nacisnąć na robocie odpowiedni
klawisz ze strzałką).
Dzieci tworzą drogę robota za pomocą strzałek, a następnie same programują robota (lub przesuwają zabawkę)(rys. 4).
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Scenariusz zajęć można modyfikować:
• Poruszanie się po najkrótszej drodze bez stawiania warunków lub z warunkami (np. z ominięciem wodospadu).
• Punkt startowy i końcowy określony za pomocą współrzędnych, np. 1C
do 3A.
• Odkodowanie drogi ze „strzałek”.
• Kodowanie według narysowanej drogi (schemat).
• Operowanie pojęciami dotyczącymi kierunków świata, np. robot ruszył
z południowego zachodu na północny wschód.
Starszych uczniów można zapoznać z dydaktycznym środowiskiem programowania Baltie – tutaj sterują wirtualną postacią na ekranie komputera.
Początkowo to tylko przygotowanie do nauki programowania. W trybie budowanie tworzą wirtualną scenę, wstawiając i przesuwając piktogramy (rys.
5). Oceniamy pomysłowość i logiczne myślenie (drzwi znajdują się na ścianie,
a nie na dachu).

4
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Rysunek 4. Sekwencja poleceń dla robota.

Następnie w trybie czarowanie poruszają postacią na ekranie, czyli uczą
się wykonywania poleceń według listy kroków. Uczniowie powinni rozumieć,
że programy wykonuje komputer, a nie czarodziej czy duszek.
Ostatecznie dowiadują się, na czym polega tworzenie programu komputerowego. Należy zwrócić uwagę, że polecenia programu wykonywane są według
kolejności wierszy, od lewej strony do prawej, podobnie do odczytywania słów
w książce. Uczniowie zauważą, że wstawienie poleceń w złej kolejności lub
wstawienie błędnego polecenia może spowodować, że efekt wykonania programu będzie odmienny od oczekiwanego, np. czarodziej umieści okno obok
domu (rys. 6 i 7). Pokazujemy również, na czym polega powtarzanie poleceń.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dzieciom wyjaśnić
zagadnienia trudniejsze – na
przykład algorytmy sortowania.
Celem zajęć może być
„odkrycie” najszybszej metody sortowania4. Na wstępie
powinniśmy poinformować
Rysunek 6. Przykładowy program w Baltie.
uczniów dlaczego sortowanie jest dla komputerów
ważne – porządkowanie
różnych zbiorów danych
(niekoniecznie liczb), skrócenie czasu wyszukiwania,
błyskawiczny dostęp do wartości najmniejszej i najwiękRysunek 7. Efekt działania programu.
szej. Należy zwrócić uwagę,
że komputery zazwyczaj porównują tylko dwie wartości w tym samym czasie, oraz że użycie nieefektywnej
metody może znacznie wydłużyć czas sortowania.
W naszym scenariuszu wykorzystujemy wagę szalkową i odważniki, którymi są pomieszane pudełeczka zawierające różne ilości monet. Można więc
powiedzieć, że będzie to „sortowanie liczb na wadze” (rys. 8).

http://csunplugged.org/sorting-algorithms

Rysunek 5. Scena wykonana w trybie budowanie.
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Przedstawiamy i porównujemy dwa algorytmy sortowania: sortowanie
przez wybór oraz sortowanie szybkie (quicksort).
Uczniowie otrzymują karty zadań z instrukcjami (to może być opis graficzny). „Doświadczenia” można przeprowadzać w zespołach.
Metoda sortowanie przez wybór działa w następujący sposób: Znajdujemy
najlżejsze pudełeczko i odkładamy go. Następnie znajdujemy najlżejsze z tych,
które zostały i kładziemy obok wcześniej znalezionego. Powtarzamy tę procedurę
tak długo, aż wszystkie pudełeczka zostaną odłożone na bok. Sprawdzamy zawartość pudełeczek (ilości monet) – liczby zostały posortowane. Zapamiętujemy
ilość wykonanych porównań.
W sortowaniu szybkim: Wybieramy dowolne pudełeczko i kładziemy go
na jednej z szalek wagi. Porównujemy jego wagę z wagą każdego z pozostałych pudełeczek. Te pudełeczka, które były lżejsze kładziemy po lewej stronie,
wybrane na początku pudełeczko – na środku, a cięższe – po prawej stronie.
Wybieramy jedną z grup pudełeczek i powtarzamy dla niej całą wyżej opisaną
procedurę. Robimy to samo z drugą grupą pudełeczek. Powtarzamy procedurę
dla każdej z powstałych grup pudełeczek aż powstaną grupy jednoelementowe. W tym momencie przedmioty będą już uporządkowane od najlżejszego
do najcięższego (ilości monet od najmniejszej do największej). Tutaj również
zapamiętujemy liczbę porównań.
W wyniku doświadczenia okaże się, że w drugiej metodzie liczba porównań jest mniejsza – sortowanie przebiegło szybciej. Sortowanie szybkie działa

Jarosław Menet jest nauczycielem konsultantem w Podkarpackim
Centrum Edukacji Nauczycieli, Oddział w Krośnie.
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Rysunek 8. Sortowanie z wykorzystaniem wagi szalkowej.

w oparciu o zasadę zwaną rekurencją (rekursją). Dodatkowo wykorzystujemy
tutaj ważną metodę informatyki zwaną „dziel i zwyciężaj”. Ten jeden scenariusz zajęć może w obrazowy sposób przybliżyć uczniom kilka kluczowych dla
informatyki pojęć.
Podczas pilotażu zostaną uruchomione różnorodne formy wsparcia dla
nauczycieli, w tym nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej, ułatwiające samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia
zawodowego. Ministerstwo uruchomiło nowy portal internetowy, umożliwiający między innymi dzielenie się swoimi doświadczeniami w zakresie nauczania
programowania (programowanie.men.gov.pl). To właśnie tutaj będą zamieszczane aktualne informacje, e-szkolenia, przykłady dobrych praktyk i wypracowane
w czasie pilotażu materiały.
W zasobach Internetu możemy odnaleźć wiele pomocnych dla nauczycieli
witryn poświęconych nauczaniu programowania. Materiały pomocnicze do zajęć, scenariusze lekcji, dobre praktyki znajdziemy między innymi pod adresami:
mistrzowiekodowania.pl, kodowanienadywanie.blogspot.com.
Z kolei strona Studio Kodowania (studio.code.org) to platforma tworzona przez inżynierów Microsoft i Google, zawierająca kursy on-line z zakresu
programowania oraz wiele łamigłówek i quizów dla przyszłych programistów.
Warto zainteresować uczniów konkursami. Jedną z najpopularniejszych
na świecie inicjatyw, promujących edukację informatyczną dla każdego, jest
Godzina Kodowania (godzinakodowania.pl). Biorą w niej udział dziesiątki
milionów uczniów z ponad 180 krajów. Konkurs polega na rozwiązywaniu
różnych zestawów łamigłówek programistycznych, poprzez komponowanie
programów z bloków. Są one adresowane głównie do najmłodszych, dlatego
występują w nich postacie znane z gier i zabaw najbardziej popularnych wśród
dzieci. W Godzinie Kodowania uczestniczą pojedyncze osoby – uczniowie, jak
i nauczyciele z całymi klasami. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie.
Zapowiadane przez ministerstwo zmiany w kształceniu informatycznym to
początek dostosowywania naszego systemu edukacji do otaczającej nas rzeczywistości, rzeczywistości, która na przestrzeni ostatnich lat ulega dynamicznym
zmianom. Kierunki polityki oświatowej muszą to uwzględniać, szkoła nie może
przeoczyć tego trendu!
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Potrafię uczyć w języku obcym.
Z działalności przemyskiego
oddziału PCEN
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trum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu. Rozwój
tej cennej inicjatywy, szczególnie od
strony merytorycznej, jest zasługą mgr
Zofii Czyżyk, doradcy metodycznego
z języka niemieckiego.
W organizację przedsięwzięcia
zaangażowane były również, pracujące
w przemyskim Oddziale PCEN na
stanowisku nauczyciela konsultanta,
mgr Krystyna Pałka, rusycystka i mgr
Anna Smołyńczak-Bagińska, ukrainistka. Rozbudowały one formułę
Seminarium, wprowadzając pierwiastek czynnego uczestnictwa uczniów.
W 2016 r. przygotowaniem i koordynacją Seminarium zajęła się mgr Anetta
Mandzyn – anglistka, nauczyciel konsultant PCEN Oddział w Przemyślu.
Od dziesięciu lat nauczyciele
niejęzykowcy spotykają się, aby przeprowadzić w języku obcym 15-20
minutowe jednostki lekcyjne z zakresu
nauczanego przedmiotu. Celem tych
działań jest promowanie znajomości
języków obcych w środowisku nauczycielskim oraz rozwijanie kompetencji językowych i pozajęzykowych
nauczycieli i uczniów – uczestników
i obserwatorów lekcji prowadzonych

w ramach Seminarium, jak również promowanie zintegrowanego nauczania
przedmiotów i języka.
Umiejętność przeprowadzenia zajęć w języku obcym, zmierzenie się z przekazem treści za pomocą nienatywnego medium językowego stanowi źródło
cennego, choć nieco stresującego doświadczenia lingwistycznego. Ten rodzaj
praktyk umożliwia przełamywanie bariery językowej, zachęca do komunikowa
nia się w języku obcym w środowisku obcojęzycznym i ośmiela do czynnego
uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach, sympozjach itp. Ponadto
stwarza sposobność do wymiany doświadczeń w zakresie dydaktyki nauczania
danego przedmiotu. Podczas spotkań z młodzieżą i kadrą nauczycielską ze
szkół partnerskich, w kraju i za granicą, istnieje możliwość zaprezentowania
sposobu prowadzenia lekcji w szkole polskiej czy obserwowania zajęć w szkole
zagranicznej oraz angażowania uczniów w obcojęzyczne zajęcia.
Niewątpliwie rozwijanie kompetencji językowych umożliwia nauczycielowi
korzystanie z obcojęzycznej źródłowej literatury przedmiotu, co przyczynia się
do poszerzania jego wiedzy, a tym samym do podnoszenia jakości pracy szkoły.
Również uczniowie mają okazję przekonać się, że kompetencje językowe są instrumentem umożliwiającym zdobywanie kompetencji pozajęzykowych. Formuła
Seminarium wpisuje się w model nauczania językowego zwanego Zintegrowanym
Nauczaniem Języka i Przedmiotu (CLIL/ Content and Language Integrated Lear
ning – termin ukuty w 1994 r. przez Davida Marsha i Anne Maljers). Metoda ta
polega na integracji treści nielingwistycznych i akwizycji języka obcego. Jej do
brodziejstwem jest korzystny wpływ na rozwój wyższych procesów kognitywnych
ucznia oraz generowanie autentycznej komunikacji językowej.
Podczas tegorocznej edycji Seminarium Językowego swoje umiejętności
edukatorskie w obcojęzycznej formule zaprezentowali: nauczyciel przedmiotów
zawodowych, nauczyciel informatyki, nauczycielka biologii, nauczycielka wychowania fizycznego i humanistki (polonistka, germanistka oraz nauczycielka
bibliotekarz). Wielu z nich od lat prowadzi w swoich szkołach lekcje przedmiotowe w języku obcym i chętnie dzieli się tym doświadczeniem.
W tym roku zajęcia przeprowadzone były w języku angielskim i niemieckim.
Mgr Bożena Opalińska (I LO im. J. Słowackiego w Przemyślu), prezentując koncepcję dysharmonii i dysonansu w kontekście estetycznym i etycznym,
przywołując estetykę asymetrii, antynomię, ekwiwokację i paradoks, zabrała
młodzież w anglojęzyczną podróż po intersemiotycznym świecie polskiej i euro
pejskiej literatury i sztuki baroku.
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Ciekawym przedsięwzięciem realizowanym od kilku lat w Oddziale
Przemyskim PCEN jest seminarium
„Potrafię uczyć w języku obcym”.
Celem przedsięwzięcia jest m.in.
pokazanie sensu i znaczenie uczenia
się języków obcych nie tylko dla samego ich poznawania, ale używania
ich jako kluczy do rozumienia mentalności, historii, tradycji i kultury
innych grup etnicznych i narodów.
28 kwietnia 2016 r. nauczyciele
różnych typów szkół, nauczający
przedmiotów innych niż język obcy,
mieli okazję po raz dwunasty zaprezentować w Podkarpackim Centrum
Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu swoje umiejętności językowe
i dydaktyczne, przeprowadzając lekcję
nauczanego przedmiotu w języku
obcym w ramach XII Seminarium
Językowego.
Seminarium Językowe pt.: Potrafię prowadzić zajęcia w języku obcym to
przedsięwzięcie, którego pomysłodawcą jest współpracujący z przemyskim
odd ziałem PCEN dr Adam Woś,
doradca metodyczny i nauczyciel
przedmiotów zawodowych w Cen-

Potrafię uczyć w języku obcym...

79

80

Germanistka, mgr Agnieszka Kamińska (SP nr 5 w Przemyślu) zaaranżowała, tym razem w języku angielskim, kulturowo-krajoznawczą wyprawę po
niemieckich landach. Anglojęzyczną bajkoterapię zaproponowała uczniom
nauczycielka-bibliotekarz, mgr Monika Lach (SP nr 1 w Przemyślu), zachęcając
uczniów do wcielania się w role swoich ulubionych książkowych bohaterów.
Dr Adam Woś przygotował niemieckojęzyczną demonstrację poświęconą
detekcji i lokalizacji wyładowań atmosferycznych. Łączenie światłowodów
metodą spawania było przedmiotem lekcji przeprowadzonej przez nauczyciela
informatyki, mgr. Wojciecha Psika (ZSEiO w Przemyślu), podczas której
szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się demonstracja z udziałem
uczestników zajęć. Uczniom klas biologiczno-chemicznych podstawowe zagadnienia genetyki w języku angielskim wyjaśniała mgr Anna Krawczyk (II LO im.
Kazimierza Morawskiego w Przemyślu). Zajęcia sportowe z elementami tańca
przeprowadziła mgr Magdalena Owsięga-Antochów (Przedszkole nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu), włączając dzieci przedszkolne w zajęcia
ruchowe z wykorzystaniem elementów TPR (metoda nauczania języka obcego
wykorzystująca reagowanie ciałem na bodźce werbalne).
Uczniowie – uczestnicy zajęć przeprowadzonych podczas Seminarium
Językowego mieli okazję w sposób niekonwencjonalny zdobyć wiedzę z zakresu określonego przedmiotu i rozwinąć kompetencje językowe. Bez wątpienia
udział w lekcjach zaaranżowanych w środowisku imitującym natywne sytuacje
obcojęzyczne przyczynił się do dalszego rozwijania umiejętności językowych
zaproszonych dzieci i młodzieży.
Seminarium Językowe objęte jest patronatem Podkarpackiego Kuratora
Oświaty i cieszy się poparciem lokalnych władz, Urzędu Miasta Przemyśla
i innych instytucji, w tym WUP w Rzeszowie. Ten ostatni, obok Egis Sp.
z o.o., wyłącznego przedstawiciela wydawnictwa Express Publishing w Polsce,
ufundował w tym roku upominki dla nauczycieli i uczestników obcojęzycznych
„zmagań”.
Seminarium Językowe postrzegane jest jako doskonała okazja do propagowania idei uczenia się języków obcych w środowiskach szkolnych, jak również
zachęta do podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, którzy z uwagi
na niekorzystną sytuację demograficzną i jej ekonomiczne skutki narażeni są
na utratę pracy. Podnoszenie kompetencji językowych oraz zdobywanie dodatkowych kwalifikacji w tym względzie jest szansą na utrzymanie się na trudnym
rynku pracy. Niemniej nadrzędnym celem przedsięwzięcia jest propagowanie
i rozwijanie umiejętności językowych poprzez zintegrowane nauczanie treści

pozalingwistycznych. Grupa zawodowa nauczycieli dysponuje ogromnym
potencjałem lingwistycznym. Do szkół trafia już nowe pokolenie nauczycieli,
którzy zdobyli wykształcenie językowe w zreformowanej szkole które zostało
uwieńczone tzw. „nową maturą” i mające swą kontynuację uniwersytecką. Zatem w interesie szkoły, jak i samych nauczycieli jest niezakopywanie talentów
i budowanie kultury posługiwania się językami obcymi na wysokim europejskim poziomie.
Opracowały:
Janina Kościelny, Anetta Mandzyn
PCEN Oddział w Przemyślu
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Najlepszy akrobata...

Stanisław Fryc

Trenowana przez Stanisława Geronia, należąca do ścisłej czołówki krajowej
sekcja akrobatyki sportowej Ludowego Zespołu Sportowego Jasło a potem Ludowego Klubu Sportowego „Liwocz” Jasło, miała wielu zawodników światowego
formatu, ale najlepszym z nich w dwójce mieszanej był student rzeszowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Józef Radoń, który startował także w dwójce męskiej
i czwórce męskiej. Odkryty przez Geronia, tak jak jego partnerka w dwójce Maria
Noga, największe sukcesy odnotował w latach siedemdziesiątych już w pracy
z drugim trenerem, którym był Tadeusz Wajs. Zdobywał wtedy ze swoją partnerką
tytuły mistrzów kraju i medale wszystkich kolorów podczas zawodów międzynarodowych. Największą jednak sławę zyskali, gdy podczas transmitowanego przez
telewizję trójmeczu akrobatycznego Radoń z Nogą pokonali dwa razy pod rząd
aktualnych wtedy mistrzów świata ze Związku Radzieckiego.
Józef Radoń urodził się 12 lutego 1951 roku w Dylągowie w powiecie
brzozowskim. Tam też ukończył Szkołę Podstawową, a później dostał się do
Technikum Rolniczego w Miłocinie. W technikum zainteresował się lekkoatletyką, a szczególnie biegami na długich dystansach. Trenował je w lokalnym Ludowym Zespole Sportowym Miłocin, reprezentując go w zawodach.
O akrobatyce sportowej wtedy w ogóle nie myślał i nic o niej nie wiedział.
Kiedy był w ostatniej klasie TR, koledzy namówili go jednak, żeby wystartował
w zawodach szkolnych w akrobatyce. Traf chciał, że obserwował je Stanisław
Geroń, trener stworzonej przez niego i żonę, działającej przy SP Nr 4, sekcji
akrobatyki LZS Jasło. Radoń spodobał się szkoleniowcowi, który namówił go
do wstąpienia do sekcji. Rozstali się jednak na jakiś czas1.
Spotkali się znowu w 1969 roku, gdy Józef Radoń dostał się na studia do
rzeszowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Bohater tej opowieści zapisał się
dopiero wtedy do działającej przy Szkole Podstawowej Nr 4 sekcji akrobatyki
sportowej LZS Jasło. Rozpoczął treningi z dużo młodszą osobą, uczennicą tej
podstawówki, Marią Nogą. Szybko przyswajał to, co mówił i pokazywał trener,
z czasem sam demonstrował, w jaki sposób wykonywać niektóre ćwiczenia
akrobatyczne2.
1
2
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J. Radoń, Wspomnienia, s. 1 (rękopis w zbiorach autora).
Ibidem.

3
4
5

E. Polak, Akrobatyka Sportowa w Polsce, Rzeszów 2003, s. 229.
J. Radoń, op. cit., (Wspomnienia), s. 2.
T. Wojnar, Zasłużone medale, „Podkarpacie”, nr 26 z 27 VI 1974 r.
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Pierwsze osiągnięcia reprezentujący LZS Jasło a potem LKS „Liwocz”
Jasło Józef Radoń odnotował na początku lat siedemdziesiątych. Wystartował
wtedy z Nogą najpierw podczas odbytych w 1971 roku w Poznaniu XVII Mistrzostwach Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej, w których znaleźli się
w dwójce mieszanej na szóstym miejscu. W 1972 roku triumfowali w swojej
konkurencji w czterech imprezach. Były nimi, dające awans do kadry narodowej, odbyte w Zielonej Górze w międzynarodowej obsadzie Zawody o „Puchar
Winobrania”, mecz Polska – Bułgaria i przeprowadzone w Lublinie XVII Mistrzostwa Polski w Akrobatyce Sportowej, gdzie zdobyli pierwszy tytuł mistrza
kraju3. W 1973 roku reprezentujący już LKS „Liwocz” Jasło Radoń z Nogą
odnotowali w dwójce mieszanej dwa sukcesy. Pierwszy z nich odnieśli w Sofii
w Bułgarii podczas Trójmeczu w Akrobatyce Sportowej Bułgaria – Związek
Radziecki – Polska, w którym zajęli szóste miejsce. W czasie drugich zawodów,
czyli odbytego w Jaśle Trójmeczu w Akrobatyce Sportowej Węgry – Republika
Federalna Niemiec – Polska, Radoń z Nogą już zdecydowanie triumfowali,
pokonując inne pary akrobatów4.
Kolejny międzynarodowy sukces Józef Radoń odnotował w dwójce mieszanej
podczas odbytych w 1974 roku w Moskwie I Mistrzostw Świata w Akrobatyce
Sportowej IFSA; miał wtedy obok siebie już inną partnerkę. Tak się bowiem
złożyło, że niedługo przed tymi zawodami na Kongresie Międzynarodowej Federacji Akrobatyki Sportowej zmieniono przepisy dotyczące wieku zawodników
uczestniczących w zawodach, podwyższając go z czternastu na piętnaście lat. Noga
tylu nie miała, więc Radoniowi znaleziono nową partnerkę, uczennicę jasielskiego
Liceum Ekonomicznego, utalentowaną i pracowitą Teresę Pszczołę. Mimo że czasu
potrzebnego do rozpoczęcia mistrzostw było mało, Geroniowi udało się jaślan tak
dobrze przygotować, że zajęli podczas moskiewskich mistrzostw trzecią pozycję,
zdobywając brązowe medale i tytuł drugich wicemistrzów świata5.
Z Teresą Pszczołą Józef Radoń wystąpił w 1974 roku w dwójce mieszanej
jeszcze raz, gdy jako reprezentanci LKS „Liwocz” Jasło podczas przeprowadzonych w Jaśle XX Jubileuszowych Mistrzostw Polski Seniorów w Akrobatyce
Sportowej zajęli trzecie miejsce, odbierając brązowe medale. Lepiej poszło w tych
zawodach Radoniowi w czwórce męskiej wraz z Mirosławem Sieją, Antonim
Seredyńskim i Bronisławem Kozaczkiewiczem; wywalczyli wówczas drugie
miejsce, zdobywając srebrne medale i tytuł wicemistrzów kraju.
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Od 1975 roku Józef Radoń występował już w dwójce mieszanej ponownie
z Marią Nogą. Udanie wystartowali w dwóch zawodach, w których zajęli drugie
lokaty. Pierwszymi były przeprowadzone w Poznaniu XXI Mistrzostwa Polski
Seniorów w Akrobatyce Sportowej a drugimi mające miejsce w Jarosławiu
w Związku Radzieckim międzynarodowe Zawody Akrobatyczne o „Puchar
Wołkowa”. Na drugim miejscu Radoń z Nogą znaleźli się również w swojej
konkurencji w czasie odbytych już w 1976 roku w Rzeszowie XXII Mistrzostw
Polski w Akrobatyce Sportowej, zdobywając srebrne medale i tytuł wicemistrzów
kraju. Były to ich ostatnie sukcesy odniesione przy Stanisławie Geroniu, którego
zastąpił nowy trener Tadeusz Wajs6.
Pod nową opieką Józef Radoń odnotował w 1977 roku w dwójce mieszanej
z Marią Nogą trzy sukcesy. Dwa pierwsze były rangi światowej a ostatni ogólnopolskiej. Najpierw zwyciężyli podczas odbytego w Warszawie XI Telewizyjnego
Trójmeczu w Akrobatyce Sportowej Polska – Bułgaria – Związek Radziecki,
pokonując nie byle kogo, bo aktualnych wtedy mistrzów świata z ZSRR, Wiaczesława Kuźniecowa i Tatianę Kriwcową7. Drugi sukces odnotowali podczas
przeprowadzonego w Katowicach II Pucharu Świata w Akrobatyce Sportowej,
w którym zajęli trzecie miejsce, zdobywając brązowe medale8. Natomiast
w czasie mających miejsce w Bydgoszczy XXIII Mistrzostw Polski Seniorów
w Akrobatyce Sportowej zdobyli złote medale i tytuł mistrzów kraju9. Powyższe
6
7
8
9
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J. Radoń, op. cit., (Wspomnienia), s. 3.
Ibidem, s. 4.
E. Polak, op. cit., (Akrobatyka sportowa w Polsce), s. 196.
Ibidem, s. 229.

Maria Noga, Józef Radoń i trener Stanisław Geroń podczas odbytych w 1974 roku Zawodów w Akrobatyce Sportowej

sukcesy docenili kibice. Gdy redakcja „Nowin” zorganizowała plebiscyt czytelników na dziesięciu najlepszych sportowców południowo-wschodniej Polski za
1977 rok, Radoń i Noga zajęli trzecie miejsce. Znaleźli się tuż za dwoma bardzo
znanymi w kraju piłkarzami, Grzegorzem Latą i Henrykiem Kasperczakiem10.
Szczególny dla Józefa Radonia był rok 1978, w którym wraz z Nogą odnotował w dwójce mieszanej trzy bardzo cenne sukcesy. Pierwszy związany był z nie
lada wyczynem dokonanym podczas odbytego w Warszawie XII Telewizyjnego
Trójmeczu w Akrobatyce Sportowej Polska – Bułgaria – Związek Radziecki,
kiedy to nasza para pokonała drugi raz z rzędu aktualnych nadal mistrzów świata
z ZSSR Wiaczesława Kuźniecowa i Tatianę Kriwcową11. Drugi sukces odnotowali, zwyciężając w Zawodach Dwójek o Puchar Polskiego Związku Akrobatyki
Sportowej jako zawodnicy LKS „Liwocz” Jasło12. Trzeci, najcenniejszy, gdy jako
reprezentanci kraju zajęli drugie miejsce podczas odbytych w Rydze na Łotwie
I Mistrzostw Europy w Akrobatyce Sportowej IFSA13.
Na odbyte także w 1978 roku w Sofii w Bułgarii IV Mistrzostwa Świata
w Akrobatyce Sportowej IFSA Józef Radoń i Maria Noga pojechali w roli
faworytów. Potwierdziło się to podczas walk eliminacyjnych, po których
dotarli do finału. Maria Noga doznała jednak kontuzji, która nie tylko
10
11
12
13

J. Filipowicz, Laureaci, „Nowiny”, nr 16 z 20 I 1978 r.
J. Radoń, op. cit., (Wspomnienia), s. 4.
(ln) Duet Noga – Radoń w najwyższej formie, „Sport”, nr 67 z 10 IV 1978 r.
Lidia Nowakowa, Siedem medali polskich akrobatów, „Sport”, nr 88 z 24 IV 1978 r.
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uniemożliwiła jej występ w finale, ale też sprawiła, że zawodniczka musiała
zrezygnować z wyczynowego uprawiania sportu. Radoń został więc bez
partnerki, nie wystąpił ani podczas odbytych jeszcze w tym samym roku
mistrzostwach kraju seniorów w akrobatyce sportowej, ani w czasie przeprowadzonych w następnym roku w Szegedzie na Węgrzech mistrzostwach
Europy w akrobatyce. W regionalnej prasie pisano o jego trudnej sytuacji
następująco:

Kibice nadal pamiętali sukcesy Radonia i Nogi, bo kiedy na początku
1979 roku redakcja ogólnopolskiego „Dziennika Ludowego” oraz regionalnych
„Nowin” zorganizowały dla czytelników plebiscyty na dziesięciu najlepszych
sportowców za poprzedni rok w kraju oraz południowo-wschodniej Polsce,
jaślanie znaleźli się w tym pierwszym plebiscycie w pierwszej dziesiątce a w tym
drugim na siódmej pozycji. Niedługo potem Radoń znalazł partnerkę do
dwójki mieszanej, którą była znana zawodniczka sekcji akrobatyki sportowej
warszawskiego DKS „Targówek” Małgorzata Kotkiewicz. Szybko okazało się,
że wybór był strzałem w dziesiątkę, bo podczas odbytych jeszcze w 1979 roku
w Wałbrzychu XXV Mistrzostw Polski Seniorów w Akrobatyce Sportowej
Radoń zwyciężył z Kotkiewicz w swojej konkurencji, zdobywając złoty medal
i tytuł mistrza kraju, ostatni w karierze sportowej15.
Po rzeszowskiej WSP Józef Radoń ukończył też zaocznie w 1980 roku
krakowską AWF i zachęcony przez Stanisława Radonia trafił do prowadzonej
przez niego sekcji akrobatyki sportowej ZKS „Stal” Rzeszów. Znalazłszy się
w składzie czwórki męskiej, kontynuował karierę, ale wcześniejszych sukcesów
już nie osiągnął, a nawet się do nich nie zbliżył. Za minione zasługi otrzymał
tytuł Mistrza Sportu.
W 1981 roku Józef Radoń wyjechał na wycieczkę do Stanów Zjednoczonych, gdzie zastał go stan wojenny. Nie chcąc wracać do Polski, imał się różnych
zajęć, by jakoś przeżyć. Przez pewien czas reprezentował barwy amerykańskiego
klubu gimnastyczno- akrobacyjnego, występując w nim w dwójce męskiej. Póź14
15
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(ZW) Rozpadła się dwójka akrobatyczna LKS „Liwocz” Jasło, „Nowiny”, nr 118 z 26 VI 1978 r.
E. Polak, op. cit. (Akrobatyka sportowa w Polsce), s. 229.

niej wyjechał do Kanady, gdzie zamieszkał w miejscowości Vancouver i założył
rodzinę. Pracuje jako nauczyciel z dziećmi niepełnosprawnymi16.
Mimo że Józefa Radonia nie było później w Polsce, jaślanie o nim nie
zapomnieli. Podczas zorganizowanego w 2000 roku przez redakcję „Dziennika
Polskiego” plebiscytu na najpopularniejszego trenera i sportowca powiatu jasielskiego minionego trzydziestolecia Józef Radoń i Maria Noga zajęli pierwsze
miejsce w drugiej kategorii tego plebiscytu. Nie mogąc być wówczas obecnym
na wręczeniu okolicznościowych statuetek, Radoń przesłał do redakcji okolicznościowy list:
Jest mi bardzo przyjemnie, że po tylu latach rozbratu ze sportem dziś znowu mam zaszczyt
zajmować najwyższą pozycję wśród najlepszych sportowców regionu jasielskiego. Zaszczyt
ten uważam za dowód uznania, jakim jasielscy sympatycy sportu darzyli mnie i moją
partnerkę Marię Nogę w czasach, kiedy w wielu salach sportowych w kraju i za granicą
osiągaliśmy sukcesy sportowe. Wyróżnienie, które nas spotkało, jest dla mnie tak samo
cenne jak mistrzowskie tytuły i medale, które dziś pokryte patyną spoczywają w szufladach
w moim kanadyjskim mieszkaniu17.

Spoczywały tak do 2006 roku, kiedy Józef Radoń odwiedził Polskę. Zabrane
z szuflad mieszkania dyplomy i medale zostawił wówczas w specjalnej gablocie w swojej Szkole Podstawowej w miejscowości Dylągowo. Potem wyjechał
w Bieszczady, aby realizować się w swojej najnowszej pasji, czyli lotniarstwie.
Spotkał się też z byłymi akrobatami LKS „Liwocz” Jasło, aby powspominać
niegdysiejsze sukcesy18.
Stanisław Fryc jest pracownikiem PCEN, Oddział w Krośnie

16
17
18

J. Radoń, op. cit., (Wspomnienia), s. 5.
J. Steliga, B. Hućko, Gala z olimpijczykami, „Dziennik Polski”, nr 12 z 14 I 2000 r.
Ibidem.
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Ten dwudziestoletni zawodnik pilnie poszukuje partnerki, o którą jak się okazuje niezwykle
trudno. Nie może ona być żółtodziobem. Jej zaawansowanie techniczne powinno od razu
pozwolić nowej parze na uzyskanie dobrych wyników. Radoń wysłał nawet pismo do Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej z prośbą o poszukanie mu partnerki. Związek ma
jednak kłopoty ze znalezieniem zawodniczki odpowiadającej jego wysokim wymaganiom.
Czy więc ten ambitny zawodnik, jeden z czołowych akrobatów świata przedwcześnie
zakończy swoją karierę sportową?14.

Najlepszy akrobata...
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świadczeniami życia codziennego6. „Ludzie używają pojęcia »tożsamość« – pisze
badacz – w celu zrozumienia samych siebie, własnych działań, tego co je łączy lub
różni z innymi”7. Tożsamość rozpatrywana jako kategoria zdroworozsądkowa –

Anna Fiedeń

Tego nie można przeskoczyć –
o tożsamości(ach) Anny Frajlich
Pojęcie tożsamości, wprowadzone1 przez Erika Eriksona w latach 50.
ubiegłego wieku, dziś oprócz podstawowych założeń teorii2, zyskało wiele
nowych ujęć, perspektyw i definicji.
Badacze problemu zwracają uwagę
na jego interdyscyplinarny3 charakter
1

2
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Aleksander Fiut, rozpatrując tożsamość jako zagadnienie literaturoznawcze
stwierdza, że w utworach literackich problem ten jest poddawany „wielostronnej i wnikliwej analizie”, a to z kolei „prowadzi do oryginalnych rozwiązań
artystycznych”9.
Wśród wielu aspektów problemu badacz wymienia:
»społeczny« i »prywatny« obraz samego siebie, stopień świadomości jednostkowej i grupowej, granice identyfikacji i zakres odmienności, poczucie zakorzenienia bądź wykorzenienia,
(…) zagrożenie tożsamości10.

Literaturoznawca zwraca również uwagę, że twórcy podejmują problem
tożsamości w swoich utworach także wówczas, gdy „zakwestionowane zostały
reguły samookreślenia oraz zniknęło otoczenie, które te reguły respektowało
i podtrzymywało”11.
Wskazaną właściwość w sposób szczególny można odnieść do sytuacji
pisarzy emigracyjnych, zwłaszcza tych, dla których opuszczenie kraju lat dziecinnych było podyktowane koniecznością, nie zaś wyborem.
W takiej sytuacji ponad czterdzieści lat temu znalazła się Anna Frajlich12.
6

7
8
9
10
11
12

4
5

o tożsamość, Kraków 1995, s. 7. Wstęp
do: Odmiany tożsamości, red. Szwed,
L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, Lublin
2010, s. 5.
E. Smolarkiewicz, op. cit., s. 55.
Ibidem, s. 56. Autorka powołuje się na:
S. Stryker, Identity Theory, [w:] Encyclopedia
of Sociology, ed. By E. F. Borgatta, vol.
2, New York-Oxford-Singapore-SydneyToronto 1992, s. 871.

Takie rozumienie badacz przedstawia kategoriom „służącym analizie społeczeństwa”. Patrz:
K. Strzyczkowski, Tożsamość czy identyfikacja i kategoryzacja? [w:] Stałość i zmienność …, op.
cit., s. 13.
K. Strzyczkowski, op. cit., s. 13.
Ibidem, s. 17.
A. Fiut, op. cit., s. 13.
Ibidem, s. 13.
Ibidem
Urodzona 10 marca 1942 roku w Kirgizji, poetka, prozaiczka, literaturoznawczyni, doktor
slawistyki, wykładowczyni języka polskiego i literatury polskiej na State University of New
York oraz Columbia University w Nowym Jorku. Dzieciństwo i młodość spędziła w Szczecinie,
tam też ukończyła liceum oraz zadebiutowała (1958). W latach 1960-1969 przebywała
w Warszawie. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W Polsce była członkinią
grupy literacko-artystycznej Rak i Forum Poetów Hybrydy. W roku 1969 wraz z mężem
i synem wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka nieprzerwanie od 1970 roku.
W latach 1976-1981 współpracowała z Radiem Wolna Europa. Publikowała w londyńskich
„Wiadomościach” i paryskiej „Kulturze”. Członkini Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie
(1980-1986), amerykańskiego oddziału Międzynarodowego PEN Clubu (od 1986 roku),
Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku. Laureatka Nagród: Fundacji Kościelskich
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M. Melchior, Społeczna tożsamość jednostki,
Warszawa 1990, s. 22.
Teoria Erika Eriksona, psychologa
z nurtu postfreudowskiego, zakładała
współistnienie koncepcji stadialnej,
związanej z poszczególnymi okresami życia
człowieka oraz koncepcji holistycznej,
określających osobowość jednostki jako
zmiennej pod wpływem oddziaływań
psychicznych i społecznych. Inf. za:
A. Sobocin, Kształtowanie tożsamości
społeczno-kulturowej współczesnego człowieka,
[w:] Stałość i zmienność tożsamości,
red. L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża,
R. Szwed, Lublin 2010, s. 86. Korzystałam
z ustaleń: H. Mamzer, Konceptualizacje
pojęcia tożsamości, [w:] W poszukiwaniu
tożsamości. Humanistyczne rozważania
interdyscyplinarne, red. taż, UAM, Poznań
2007, s. 8; M. Melchior, op. cit., s. 22.
E. Smolarkiewicz, „Przerwana” tożsamość.
Odtwarzanie i tworzenie tożsamości
w społecznościach postmigracyjnych, Poznań
2010, s. 55; M. Melchior, op. cit., s. 19;
H. Mamzer, Czym jest tożsamość?, [w:] idem,
Tożsamość w podróży. Wielokulturowość
a kształtowanie tożsamości jednostki,
Poznań 2002, s. 49; A. Fiut, Pytanie

oraz wynikające z niego, funkcjonujące w literaturze przedmiotu, wielorakie określenia i klasyfikacje szczegółowe4. Wspólną jednak cechą pojęcia
zarówno w naukach humanistycznych,
jak i ścisłych jest według Elżbiety
Smolarkiewicz obecność w nim dwóch
przeciwstawnych komponentów:
„bycia tym samym (same) lub takim
samym (sameness) i bycia odmiennym (distinctiveness)”. W odniesieniu
do nauk humanistycznych badaczka
przywołuje pogląd Sheldona Strykera,
że pojęcie tożsamości zajmuje w ich
obrębie miejsce centralne5.
Konstanty Strzyczkowski proponuje rozpatrywanie pojęcia tożsamości
w ujęciu praktycznym jako kategorii
„zdroworozsądkowej i potocznej”
– tak rozumiane, jest związane z do-

stanowi wynik kulturowo i historycznie ugruntowanego sposobu mówienia i myślenia
o sobie. Dostarcza podstawowego zaufania we własną trwałość, ciągłość, łączność z innymi,
dzięki którym możliwe jest zrozumienie naszego działania i nas samych8.
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W jednym z wywiadów poetka wyznaje:
Moje życie satysfakcjonuje mnie (…) mam trzy tożsamości (…). Należę do trzech kultur, polskiej, żydowskiej i amerykańskiej, z każdej coś czerpię i do każdej dorzuciłam
kamyczek13.

Celem szkicu będzie wykazanie potrójnej tożsamości Anny Frajlich:
żydowskiej, polskiej i amerykańskiej, ukazanie ich jako trzech równoległych
i przenikających się komponentów, składających się twórczą sylwetkę autorki-emigrantki.
Spośród wielu elementów konstruujących poczucie tożsamości żydowskiej
autorki Ogrodem i Ogrodzeniem, podejmę rozważania na temat trzech, w moim
przekonaniu najważniejszych: Holokaustu, nazwiska oraz religii.
Jerzy Szacki, podejmując aspekt trwania tożsamości, wyróżnia jej dwa
rodzaje. Pisze:
są tożsamości, których zmiana przychodzi jednostce łatwo i nie nastręcza żadnych dylematów moralnych, ale są i takie, których wyparcie się okazuje się czasami dla wielu ludzi
nie do pomyślenia nawet w obliczu groźby niedoli, męczeństwa lub śmierci14.

kiedy coraz więcej dowiadywałam się o tym, kiedy poznawałam szczegóły Zagłady Żydów,
nie tylko śmierci, ale i tego ogromnego poniżenia, strachu, to coraz silniej się we mnie ta
świadomość Zagłady zakorzeniła. (…) Choć ja sama przecież nie przeżyłam Zagłady, tego
okropnego strachu, to im więcej poznawałam szczegółów, tym mocniej odczuwałam, że

13
14

15
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(1980), Fundacji Władysława i Nelly Turzańskich (2003), Związku Pisarzy Polskich na
Obczyźnie (2015). Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej
Polskiej (2002), uhonorowana tytułem Ambasadora Szczecina (2008). Hasło: Frajlich Anna,
Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, t. II, Warszawa
1994, s. 334-335; „EleWator” 2015, nr 11, s. 132; Strona Internetowa Związku Pisarzy
Polskich na Obczyźnie http://www.zppno.org/nagrody-literackie-zppno/nagroda-literackazppno-laureaci/ [dostęp z dnia 24.02. 2016 r.]; Jakub Żmidziński, Drzewo i dom. O wierszach
Anny Frajlich-Zając, „Polonistyka” 1998, nr 6, s. 371.
T. Dras, Trzy życia Anny, „Kurier Lubelski”, 17 czerwca 2008, nr 140, s. 24.
J. Szacki, O tożsamości (zwłaszcza narodowej), „Kultura i Społeczeństwo” 2004, nr 3, s. 37,
cytat za: J.A. Majcherek, Kultura – osoba – tożsamość. Z zagadnień filozofii i socjologii kultury,
Kraków 2009, s. 153.
A. Frajlich, Marzec zaczął się w czerwcu, „Midrasz”, marzec 1998, s. 6.

Eksterminacja, której niemal w całości rodzina została poddana17, stała się
swoistą wyrwą, niemożliwą do uzupełnienia. Przerwanie ciągłości pokoleniowej
odcisnęło na zawsze piętno na tych, którzy przeżyli.
Kolejnym elementem wyznaczającym sposób ukonstytuowania żydowskiej tożsamości poetki była religia. Emigrantka przyznaje, że choć jej rodzina
pod względem religijnym pozostawała świecka18, wraz z siostrą uczęszczały do
świeckich szkół19, to jednak podstawą wychowania była „silna, aczkolwiek niereligijna” świadomość pochodzenia20. Tradycję żydowską pielęgnowano w formie
historyjek, anegdot, opowiadań, piosenek21. Autorka wspomina:
rodzice nigdy nie udawali, że nie są Żydami. Znam ludzi, którzy przeżyli szok, gdy w 1968
roku, w wieku kilkunastu lat, dowiedzieli się, że są Żydami. My od dzieciństwa o tym
wiedzieliśmy, nasi sąsiedzi wiedzieli22.

Na styku kultur i narodów wielowyznaniowego Szczecina23 rodzina często
uczestniczyła w świętach i praktykach chrześcijańskich24.
Kolejnym ważnym składnikiem tożsamości żydowskiej autorki W słońcu
listopada jest charakterystyczne nazwisko. Wskazuje na nie Jan Zieliński. „Freilich” jest niemieckim przysłówkiem, znaczy tyle co „wprawdzie” lub „oczywiście”, wywodzi się zaś od przymiotnika „frei”, oznaczającego „wolny”. Nadawanie ośmieszających nazwisk było procederem uprawianym przez urzędników
austriackich i pruskich w XIX wieku. Spolszczona forma nazwiska poetki jest
16

17
18

19

20
21
22

23

24

K. Jutkiewicz-Kubiak, Kamyk w bucie. Z Anną Frajlich rozmawia Katarzyna JutkiewiczKubiak, „Midrasz”, listopad 2008, s. 14-15.
Ibidem

Poetka wspomina: „Rodzice wychowywali nas w silnym, aczkolwiek niereligijnym,
poczuciu świadomości naszego pochodzenia”. Inf. za: Anna Frajlich, Mój Szczecin?,
„Pogranicza” 2003, nr 4 [45], s. 29.

A. Frajlich, Moja „Rodzinna Europa”, [w:] Rodzinna Europa. Pięć minut później, red. Anna
Kałuża, Grzegorz Jankowicz, Kraków 2001, s. 136.
A. Frajlich, Mój Szczecin…, op. cit., s. 29.
K. Jutkiewicz-Kubiak, op. cit., s. 14.
B.Twardochleb, Zawdzięczam moim rodzicom. Rozmowa z Anną Frajlich, poetką, szczecinianką
z Nowego Jorku, „Kurier”, 24 grudnia 2013, s. 18.
„Nigdy nie miałam wątpliwości co do mojej tożsamości, rodzice potrafili wpoić mi poczucie
godności i dumy, związanych właśnie z tą tożsamością. Jak większość moich żydowskich
rówieśników, nie otrzymałam wychowania religijnego. Sprawił to klimat kulturowy
propagujący asymilację oraz klimat polityczny propagujący ateizm. Istniał pewien margines
tolerancji dla religii, ale nie dla judaizmu”. Inf. za: A. Frajlich, Marzec zaczął …, op. cit., s.
8; A. Frajlich, Mój Szczecin…, op. cit., s. 30, 31; Bogdan Twardochleb, op. cit., s. 18.
B. Twardochleb, op. cit., s. 18.
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Pochodzenie żydowskie i wynikająca z niego decyzja poetki z roku 196915
nie pozostawia wątpliwości co do przyjęcia przez Nią drugiej z wymienionych
przez badacza postaw.
Budowanie silnego poczucia żydowskości ma swój początek w historii rodziny Frajlichów, dla której doświadczeniem najważniejszym stał się Holokaust.
Świadomość przynależności do narodu, który tak wiele wycierpiał, konstytuuje
silne poczucie identyfikacji. Poetka mówi o nim w sposób następujący:

to doświadczenie tkwi we mnie. (…) Ta świadomość poniżenia jest we mnie i to mnie
właśnie najbardziej przeraża – to, co ci ludzie przeżyli przed śmiercią16.
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zdaniem badacza dowodem na asymilację Żydów25. We wstępie do tomu listów
Po Marcu – Wiedeń, Rzym, Nowy Jork emigrantka podkreśla, że: „nikt z nas
nigdy nie uchodził za nie-Żyda, nikt z nas nie zmienił nazwiska, nie ukrywał
pochodzenia”26. Decyzja ta sięga, zdaje się, jeszcze głębszej przeszłości. Poetka
wspomina, że kiedy po drugiej wojnie światowej zażądano od Żydów zmiany
nazwiska, jej rodzice tego nie zrobili27. Ojciec Anny Frajlich nie zmienił także
swojego szczególnego i rzadko spotykanego imienia – Psachie28. „Był twardy
pod tym względem, bo nigdy nie chciał udawać kogoś innego niż jest”29. Fakty
te w kontekście bolesnej historii rodziny w sposób szczególny odpowiadają
tezie sformułowanej przez Hermanna Lübbego, który powiada, że: „Nasze
nazwisko jest rodzajem nagłówka historii, która umożliwia identyfikację naszej
historycznej indywidualności”30.
Podobnie jak poczucie żydowskości, tak i poczucie tożsamości polskiej
poetka wywodzi przede wszystkim z domu rodzinnego31. Jako element konstytutywny polskiej tożsamości Anny Frajlich oprócz oczywistego, jakim była
egzystencja w Polsce do roku 1969, wskazuję tradycję literacką.
W swoich wspomnieniach poetka nostalgicznie przywołuje wiersz – Powrót
32
Taty , wyrecytowany jej przez ojca. Spośród swoich pierwszych świadomych
25

27
28

29
30

31
32
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S. Czerniak, Kontyngencja, tożsamość, człowiek. Studia z antropologii filozoficznej
XX wieku, Warszawa 2006, s. 115-116; autor powołuje się na: H. Lübbe, Zur
Identitätspräsentationsfunktion der Historie, [w:] Identität, Poetik und Hermenutik, t. VIII,
wyd. II, red. O. Marquqrd, K. Stierle, München 1996, s. 279. Podobnie w perspektywie
historii rodziny utwór Imię ojca rozpatruje Marta Karpińska: „Dziwność czy nawet
dziwaczność imienia ojca, będąca początkowo obciążeniem, nielubianym wyróżnikiem,
staje się z czasem wartością, umożliwiającą duchowe uczestnictwo nie tylko w historii
własnej rodziny, ale i w całej wielkiej historii narodu wybranego”. Cyt. za: M. Karpińska,
Poety emigracyjnego zmagania z biografią (na przykładzie Anny Frajlich), „Akcent”, 2005
nr 3 (101), s. 79.
A. Frajlich, Mój Szczecin…, op. cit., s. 29
K. Jutkiewicz-Kubiak, op. cit., s. 14.

lektur wskazuje Broniewskiego. Następni byli Leśmian, Pawlikowska-Jasnorzewska, Szymborska, Białoszewski, Herbert… „Człowiek to chłonął” – wyznaje33.
Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, mająca za sobą
debiut pisarski, pracownik redakcji „Niewidomego Spółdzielcy” i „Naszego
Świtu”, młoda matka…34. Nigdy wcześniej nie odczuwała podziału na Żydów
i Polaków35 - „czułam się Polką, choć miałam świadomość swego żydostwa
i nie ukrywałam go. Mówiłam tylko po polsku, wychowywałam się w polskiej
tradycji”36.
Nagle, a jest rok 1969, staje w obliczu najtrudniejszej decyzji swojego życia.
Miałam wrażenie, że ziemia usuwa mi się spod nóg i to, co dotychczas było ważne, najważniejsze, traci znaczenie. Odbierałam tę polityczną kampanię prowadzoną przez środki
propagandy jako atak na godność osobistą. Dawano nam do zrozumienia, że jesteśmy
wyjęci spod prawa37.

Na charakterystyczną postawę akceptacji38 zwraca uwagę wielu badaczy
twórczości Anny Frajlich. Wojciech Ligęza pisze, że:
moralne potępienie niemal (…) [jest – dop. A.F.] niedostrzegalne w jej wierszach, a osobista
skarga dobiega do nas jakby z oddalenia. (…) miłość, czułość, wrażliwość (…) stara się
przezwyciężyć przykre konsekwencje przymusowej podróży39.

Anna Frajlich – dziś profesor slawistyki na Uniwersytecie Columbia, jest
autorką dziesięciu tomów poezji, utworów prozą, wspomnień, prac naukowych.
„Od lat mieszkam w Nowym Jorku i to jest mój dom, i moje miasto”40 – wyznaje. I choć początki emigranckiej egzystencji były dla niej bardzo trudne, to
obok tożsamości żydowskiej i polskiej sytuuje amerykańską.
Kłopoty ze znalezieniem pracy, nieznajomość języka, niepewność jutra
i obniżenie poczucia własnej wartości, „które – jak wspomina – często doskwierało bardziej niż niedostatek”41 nie pozwalają na pełnię artystycznej realizacji.
Jednak w miarę upływu czasu, wypełnionego ciężką pracą, stopniowo ustępują
33
34

35
36

37
38

39

40
41

B. Twardochleb, op. cit., s. 18.
Hasło: Frajlich Anna, Współcześni polscy …, op. cit., s. 334; Waldemar Michalski, Poetyckie
mosty Anny Frajlich, „Literatura i Sztuka” 2010, nr 4, s. 186.
T. Dras, op. cit., s. 24.
M. Kornatowska, Nie byłam w Polsce nieobecna. Z Anną Frajlich rozmawia Maria Kornatowska,
„Przegląd Polski”, 3 marca 1994, s. 5.
M. Kornatowska, op. cit., s. 5.
Ibidem, s. 5; Marcin Pryt, Marzec 2008, „Lampa” s. 53; Maria Jentys-Borelowska,
W Laboratorium Anny Frajlich, „Gazeta Literacka”, 2011 nr 2 (31), s. 47.
W. Ligęza, W samym oku cyklonu jest źrenica ciszy. O liryce Anny Frajlich, „Tygiel Kultury”

1998, nr 3, s. 94.

A. Frajlich, Mój Szczecin…, op. cit., s. 34.
A. Frajlich, Marzec zaczął …, op. cit., s. 7.
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J. Zieliński, Kobieta z perłą. O poezji Anny Frajlich, Internet: Portal culture.pl, http://culture.
pl/pl/artykul/kobieta-z-perla-o-poezji-anny-frajlich [dostęp z dnia: 24 kwietnia 2015 r.].
F. Bromberg, A. Frajlich, W. Zając, Po Marcu – Wiedeń, Rzym, Nowy Jork, Biblioteka
Midrasza, Warszawa 2008, s. 7; Strona Internetowa „Nowego Dziennika” www.dziennik.
com/weekend/artykul/anna-frajlich-uwazam-sie-za-polskiego-pisarza, opublikowano: 10
maja 2013 r. [dostęp z dnia: 24 kwietnia 2015 r.].
B. Twardochleb, op. cit., s. 18.
Opowieść Imię ojca zamieszczoną w tomie Znów szuka mnie wiatr jest autobiograficzną
refleksją na ten temat. To jeden z pierwszych opublikowanych utworów prozatorskich Anny
Frajlich. Por.: A. Frajlich, Imię ojca [w:] idem: Znów szuka mnie wiatr, Warszawa 2001, s.
45-48.
B. Twardochleb, op. cit., s. 18; T. Dras, op. cit., s. 24.
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zadowoleniu i satysfakcji42. Frajlich powraca do tworzenia, podejmuje studia
doktoranckie, które z sukcesem kończy43.
Swoje osiągnięcia: doktorat, twórczość, współpracę z „Wiadomościami”
oraz stanowisko na Columbii określa skromnie jako „uboczne, cenne produkty
„marca” 44.
Tekst niniejszy nie jest pierwszym podejmującym zagadnienie tożsamości w twórczości Anny Frajlich. Do tej pory wskazywano w tym aspekcie na
obecność metaforyki florystycznej45 i autobiografizm46. Zwracano uwagę na
recepcję twórczości „przez pryzmat (…) emigracyjnych, tożsamościowych doświadczeń – żydowskich i polskich”47 czy poszukiwanie przez autorkę „znaków
tożsamości”48. Proponowano także jej odczytywanie w kategoriach przestrzeni49, a doświadczony przez poetkę „dramat tożsamości” określony został jako
„fundamentalny”50.
Małgorzata Melchior, korzystając z ustaleń Alaina Touraine’a, tożsamość
ujmuje jako konstrukt powstały wskutek doświadczenia braku:

Tożsamość w tym ujęciu zostaje uzyskana, potwierdzona przez zdobycie
świadomości o braku (czegoś). Poetka wyznaje: „To exodus zmusił mnie do wypełnienia jakąś treścią pustej przestrzeni tożsamości”52. Proponuję zatem odczytanie
twórczości Frajlich w kontekście tożsamości za pomocą tego doświadczenia.
Bezpośrednim nawiązaniem do utraty rodziny, której doświadczyła poetka
i jej rodzice, jest liryk Łyżeczka kawy z tomu Łodzią jest i jest przystanią53. Pre42
43
44
45

46
47
48
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52
53
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Ibidem, s. 8.
M. Kornatowska, op. cit., s. 5.
A. Frajlich, op. cit., s. 8.
A. Jamrozek Sowa, „…I tam gdzie mnie nie posiało do słońca wyciągam gałęzie”. Przyroda
w poezji Anny Frajlich, [w:] Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice. Tom 2, red. Zbigniew
Andres, Jan Wolski, Rzeszów 2005, s. 350-363.
M. Karpińska, op. cit., s. 77.
A. D. Liskowacki, Życie na Marsie, „Kurier Szczeciński”, nr 113, 13 czerwca 2013, s. 11.
W. Ligęza, op. cit., s. 99.

tekstem do głębokich rozważań na temat znaczenia rodzinnych korzeni staje
się resztka kawy, która pozostała po matce. Mając w pamięci tułaczy los swoich
rodziców54, gorzko wnioskuje, że przestrzeń, w której jej matka obecnie się
znajduje, znów jest miejscem nowym: „Twój dom/ znów nie jest twój”. I choć
jak mówi do adresatki lirycznej: „twoje rzeczy tu i tam/ przeważnie nigdzie”,
to wydobywa z nich przedmiot o szczególnym znaczeniu. Jest nim „portret/
pradziadka ze Stanisławowa”, który, mimo że jest tylko materialną pamiątką,
zdjęciem dla córki (prawnuczki), ma wartość wyjątkową. Otrzymane niegdyś
od matki zdjęcie porównuje do otrzymanego od niej daru życia. W innym
miejscu, mówiąc o Zagładzie, zwraca uwagę na zerwany łańcuch pokoleń:
chyba najważniejsze było to, że nie mieliśmy dziadków. Nie znałam żadnego rówieśnika
Żyda, który miałby dziadka lub babcię, a to przecież zwykle dziadkowie i babcie są przekazicielami tradycji55.

Portret staje się zatem symbolem tradycji, pokoleniowej ciągłości56, która,
chociaż została przerwana przez Holokaust, w pamięci poetki żyje, jest przechowywana i stanowi o jej tożsamości.
O przyjęciu heroicznej postawy względem świadomości swojej tożsamości
świadczy sformułowana po latach refleksja dotycząca podjęcia decyzji o emigracji:
Mogliśmy pewnie nie wyjechać, wybrać – w imię czego? sytuację, w której co chwila
trzeba byłoby przełykać kolejne upokorzenia. Był pewnie inny wariant, można było
wybrać myślenie, że nie jest się Żydem, że to wszystko mnie nie dotyczy. To postawa
mająca swoją tradycję i, zdaniem rabinów, nawet biblijny Józef omal nie uległ jej
urokowi. Ale dlaczego ze wszystkich potencjalnych ambicji „kim być?” miałabym
wybrać najbardziej absurdalną – nie być tym, kim się jest? Moje korzenie i tak zostały
podcięte przez wojenną zagładę i przymusową migrację rodziny. Czyż miałam udawać,
że ich w ogóle nie mam? Płacić taką cenę za przynależność do powszechnego nurtu?
Instynktownie czuliśmy, że nie chcemy wyrzekać się tożsamości57.
54

55
56

B. Biskupska, Między „jeszcze” a „już”. Trwanie zagrożone w poezji Anny Frajlich, „Akcent”
nr 4 (106), 2006, s. 57-58.

M. Jentys-Borelowska, op. cit., s. 47.
M. Melchior, op. cit., s. 27. Autorka powołuje się na: A. Touraine, Pour la sociologie, éd. du
Senil, 1974.
A. Frajlich, Marzec zaczął…, op. cit., s. 8.
A. Frajlich, Łodzią jest i jest przystanią, Szczecin, Bezrzecze 2013, s. 50.

57

„Dopiero w Ameryce zrozumiałam dramat moich rodziców. Wyrzuceni ze Lwowa,
wykorzenieni, znaleźli się po wojnie w Szczecinie. Stamtąd też wypędzono ludzi, żebym ja
mogła mieć szczęśliwe dzieciństwo…I kiedy rodzice zdołali wreszcie odbudować swoje życie
z niczego od początku, skazano ich powtórnie na wygnanie. Mój los stał się odtworzeniem
ich losu”. Cyt. za: M. Kornatowska, op. cit., s. 5.
A. Frajlich, Marzec zaczął…, op. cit., s. 8, zob. także: A. Frajlich, Moja „Rodzinna…, op. cit., s. 138.

Leszek Kołakowski wśród pięciu czynników tworzących osobistą tożsamość wymienia
„poczucie określonego początku”, rozumiane jako wiedza o miejscu pochodzenia
i rodzicach. Inf. za: E. Smolarkiewicz, op. cit., s. 58, korzystając z ustaleń: L. Kołakowski,
O tożsamości zbiorowej, [w:] Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo,
red. K. Michalski, Kraków 1995, s. 48; A. Fiut uważa że „podstawowym warunkiem
tożsamości jest silnie utrwalone poczucie – rozmaicie rozumianej – trwałości i ciągłości”.
Patrz: A. Fiut, op. cit., s. 11.
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świadomość własnej tożsamości nie jest nigdy świadomością teraźniejszości, ale (…) przede
wszystkim świadomością przeszłości. (…) zyskać świadomość swej tożsamości można nie
przez to, co się posiada, ale poprzez to, czego się jest pozbawionym51.

Tego nie można przeskoczyć...

A. Frajlich, Marzec zaczął …, op. cit., s. 6-7.
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Literackim nawiązaniem i potwierdzeniem tej postawy jest utwór O tożsamości z tomu W słońcu listopada58. Poetka pisze:
Tego nie można przeskoczyć
tego nie trzeba przeskoczyć
i nie trzeba nie przeskoczywszy
chodzić jakby przeskoczywszy

Użycie zaimka na określenie tożsamości jako postawy jest tylko pozornym
dystansowaniem się od podjętej kwestii. W rzeczywistości bowiem tytuł bezpośrednio nadaje znaczenie kreślonej poetycko, a podjętej wiele lat temu jednej
z najważniejszych decyzji życia.
Poetka definiuje tożsamość jako: „wartości, które człowiek otrzymuje,
ma w sobie i którym jest wierny”. Tożsamość według autorki Indian Summer
„obrasta w doświadczenia życiowe”. „Najważniejsze, żeby nie negować swojej
tożsamości, bo z tego robią się rany” – dodaje59.
Janusz Andrzej Majcherek uważa, że:

Biografia Anny Frajlich, rozpatrywana w kontekście trzech połączonych
tożsamości, przyjmuje taki właśnie kształt. „Wiem, że brzmi to patetycznie,
ale cały swój pokarm duchowy czerpałam z polskiej tradycji i kultury. Jestem
i Amerykanką, ale piszę po polsku. Moja poezja jest polska. Nie chcę i nie mogę
odrzucić polskości61 – wyznaje. Budowanie tożsamości wymaga jednak pracy
i ogromnej samoświadomości, ponieważ tożsamość, jak twierdzi Bauman, jest
„czymś, co się konstruuje, i co można (…) konstruować na różne sposoby, (…)
co nie zaistnieje w ogóle, jeśli się jej na któryś ze sposobów nie skonstruuje”62.
Trwanie i tworzenie tożsamości w warunkach emigracji przyjmuje wymiar
szczególny. Jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na jej kształt
jest stosunek emigranta względem kultury miejsca, do którego przybył. W rozpatrywaniu współistniejących ze sobą tożsamości autorki W słońcu listopada
niezwykle cenna okazuje się perspektywa dwukulturowości.

Teraz mogę traktować emigrację jako doświadczenie pozytywne. Wydaje mi się że dokonałam więcej niżbym dokonała w Polsce. Żeby bowiem osiągnąć status, jaki miałam
w Polsce, musiałam się ciężko napracować. W końcu poszłam jeszcze raz na studia,
zrobiłam doktorat. Wykładam na Columbii, piszę. Odbudowałam swoje życie. Doszłam
do punktu, w którym czuję się dobrze. Mam mieszkanie w dzielnicy, w której chciałam
mieszkać, mieszkanie które lubię, miejsce normalnego życia i pracy. Robię to, co lubię.
Zgodna z moimi zainteresowaniami, ciekawa praca uchroniła mnie od zgorzknienia.
Emigracja przedłużyła mi młodość przedłużając okres braku stabilizacji, okres stawania
się człowiekiem69.

J. Pasterski, Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie
dwukulturowości, Rzeszów 2001, s. 85.
64
Ibidem, s. 85.
63

65
66

58
59
60
61
62
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Dla Janusza Pasterskiego dwukulturowość jest trzecią obok dwóch możliwych form adaptacji kulturowej (funkcjonowaniu w enklawie lub asymilacji).
Badacz definiuje je jako „usytuowanie jednostki wobec dwu różnych grup,
którego rezultatem jest hybrydyczny kształt tożsamości kulturowej”63. Jako
cechy charakterystyczne tej formy wymienia „zmniejszenie dystansu” wobec
nowego miejsca egzystencji, „osłabienie” lub „modyfikację” związku z kulturą
ojczystą oraz „dwujęzyczność”64. „Osiągnięcie stanu dwukulturowości” następuje w sytuacji utrzymania swojej odmienności i przeszczepienia jej na grunt
nowego środowiska65.
Beata Tarnowska, rozpatrująca dwukulturowość głównie w perspektywie
lingwistycznej, podejmuje problem języka twórcy-emigranta. Jako przyczyny
wierności wobec języka sprzed czasu przybycia w nowe miejsce osiedlenia
wskazuje, oprócz jego lepszej znajomości, „potrzebę precyzyjnego określenia
tożsamości (…) oraz potwierdzenia przynależności do określonej kultury”66.
Ryszard Nycz zauważa, że „pozbawienie korzeni” i poczucie braku przynależności do miejsca są obecnie kategoriami mogącymi pomóc w „określeniu
własnej tożsamości”67. Badacz zwraca także uwagę na zmianę w myśleniu o wykorzenieniu na rzecz stanowiska o determinowanym przez nie doświadczeniu
pozytywnym68. Tak pojmowana strategia zadomowienia i bezdomności znajduje
swoje odzwierciedlenie zarówno w twórczości, jak i biografii Anny Frajlich.

A. Frajlich, W słońcu listopada, Kraków 2000, s. 53.
B. Twardochleb, op. cit., s. 18.
J. A. Majcherek, op. cit., s. 176.
M. Kornatowska, op. cit., s. 5.

H. Mamzer, op. cit., s. 80, wykorzystując ustalenia: Z. Bauman, Ponowoczesne wzory
osobowe, „Studia Socjologiczne”, 1993, nr 2, s. 7-31, s. 8.

67

68
69

Ibidem, s. 87.
B. Tarnowska, Problematyka bilingwizmu w literaturze. Dwujęzyczna twórczość poetów grupy
„Kontynenty”, Olsztyn 2004, s. 107.
R. Nycz, „Każdy z nas jest przybyszem”. Wzory tożsamości w literaturze polskiej XX wieku, [w:]
idem, Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności, [w:] Osoba w literaturze i komunikacji
literackiej, red. E.Balcerzan i W. Bolecki, Warszawa 2000, s. 20.
Ibidem, s. 29.
M. Kornatowska, op. cit., s. 5.
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Równoczesna partycypacja w różnych wspólnotach kulturowych lub czerpanie zasobów
z różnych systemów kultury może prowadzić do wewnętrznych napięć i konfliktów (…).
Stwarza (…) jednak również możliwość uzyskania harmonijnej kompozycji elementów
składających się na refleksyjnie ukształtowaną tożsamość60.
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Jest to więc jeden z nielicznych przykładów biografii pisarza-emigranta
dowodzących, że doświadczenie życia na obczyźnie można przekuć w pozytywną twórczą moc.
Anna Fiedeń jest absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu
Rzeszowskiego, doktorantką III roku literaturoznawstwa na Wydziale
Filologicznym UR, członkinią Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury
Literackiej UR. Interesuje się polską literaturą (e)migracyjną XX i XXI
wieku, a także kulturą i literaturą regionu.

Katarzyna Fiałkowska

Matura z języka polskiego – do
trzech razy sztuka
Zakończyliśmy kolejną sesję egzaminów maturalnych. Świadectwa zostały rozdane, kurz emocji opada. Stąd czas na refleksje związane z egzaminem
z języka polskiego. Już w maju miałam wiele przemyśleń, ale ten miesiąc jest
tak gorącym czasem pracy, że i moje uwagi mogły być chybione, a wręcz zbyt
pośpieszne. Czas późniejszy pozwala na refleksyjne spojrzenie, tym bardziej
gdy zaczynam porządkować stół i odnajdywać notatki czynione podczas sesji
majowej…

98

Można by tę część zacząć bardziej bajkowo – „Za górami i za lasami…”,
ale to nie ten gatunek literacki. Fakty, związane z przygotowaniami polonistycznymi do wydarzeń majowych w roku 2015, były rozczarowujące zarówno dla
uczestników-uczniów tego wydarzenia edukacyjnego, jak i dla uczestników-polonistów, przygotowujących uczniów. Rzeczywistość uczniowsko - nauczycielska
jest taka, że o nowym egzaminie z języka polskiego zrobiło się głośno, gdy już
wszelkie decyzje zapadły i żadnego odwołania być nie mogło. Konferencja
przeprowadzona on-line w dniu 25 kwietnia 2013 r., a zorganizowana przez
WSiP, pokazała wiele dobrych aspektów proponowanej reformy egzaminu
maturalnego z języka polskiego. Prof. S. J. Żurek (niegdysiejszy główny moderator zmian) był przekonujący w swych wypowiedziach promujących Nową
Podstawę Programową (NPP) i jakość nowej matury. Co prawda podczas tego
spotkania pominięto pisemny poziom rozszerzony, ale obiecano się nim zająć
w najbliższym czasie.
Rok szkolny 2012/13 dla uczniów klas pierwszych liceum przebiegał raczej
spokojnie, gdyż ważna była jedynie realizacja NPP, która zakładała pozyskanie
wiadomości do romantyzmu włącznie (przy założeniu, że uczymy 4 godziny
języka polskiego w tygodniowym czasie pracy). Żadnych konkretów związanych
z przygotowaniami do egzaminu maturalnego. Pracujemy więc „po omacku’’,
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Retrospektywa – “Obyś cudze dzieci uczył…’’
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dopasowując to, co było, do tego, co ma być – może w przyszłości. W czasie
przerwy wakacyjnej, około 15 lipca 2013 r. ukazała się „biblia” polonistów
– CKE opublikowała informatory do przedmiotów egzaminacyjnych. Dla
polonistów Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku
szkolnego 2014/2015 okazał się skarbnicą wiedzą i „kagankiem’’ w ciemnościach
edukacyjnych. Nareszcie pojaśniało, wiemy już do do jakiego kalibru egzaminu
przygotowujemy uczniów obecnie już klas drugich – klasa pierwsza była więc
częściowo czasem straconym, gdyż na dobrą sprawę żadnych umiejętności nie
wykształciliśmy. Co ciekawe, nawet wydawnictwa po opublikowaniu w/w informatora przystąpiły do korekty swych podręczników, aby dostosować je do
wskazanych wymagań egzaminu maturalnego.
Czy dalej było jaśniej i prościej? Nie. Otóż rok szkolny 2013/2014
z uczniami klas drugich przepracowaliśmy w oparciu o: NPP, podręczniki
i w/w informator. Na koniec tego roku szkolnego, w czerwcu 2014 r., Instytut
Badań Edukacyjnych przygotował materiał zwany próbną maturą, do której
przystąpiły wybrane losowo szkoły w całej Polsce. Gremialnie licea przećwiczyły ten zestaw zadań na swych uczniach w kolejnym roku szkolnym, czyli
2014/2015, gdy rozpoczął się wyścig z czasem. W przygotowanie maturzystów
do matury z języka polskiego w nowej formule włączyły się także wydawnictwa,
przygotowujące ogólnopolskie materiały pt. próbne matury (Stentor, WSiP,
Operon, Nowa Era), można więc było wybrać to i owo, aby maturzystów Anno
Domini 2015 oswoić z czekającym ich egzaminem. Pod koniec października
2014 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała zestaw przykładowych
50 zadań przeznaczonych do przećwiczenia ustnego egzaminu. Sieć pękała
w szwach od uczniowskich (i polonistycznych) komentarzy. W grudniu 2014 r.
CKE przygotowała jeden jedyny arkusz tzw. próbnej matury z języka polskiego
(i innych przedmiotów). Tak wyposażeni patrzyliśmy w przyszłość – uczniowie
z nastawieniem „jakoś to będzie’’, poloniści - „co to będzie?’’.

Przeszłość
Patrząc z perspektywy pracy nauczycielskiej mam wrażenie, że nowa formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego nie była przygotowana zanadto
refleksyjnie, zabrakło bowiem planowania uwzględniającego pracę polonistów
z uczniami. Do tej formuły egzaminu, która umarła wraz z rokiem 2014 (dla
uczniów liceów), przygotowano się niezwykle starannie. Informator maturalny,
zwany wówczas z łacińska Syllabusem, ukazał się drukiem już w roku 2000, gdyż

zmieniona matura po raz pierwszy miała się odbyć w roku 2002. Pamiętamy, że
termin przesunięto na rok 2005. Ale wówczas nie zapomniano o nauczycielach.
Pierwsze szkolenia na egzaminatorów ruszyły w roku 2000, czyli na 5 lat przed
godziną „0”. Potem były jeszcze tzw. doszkalania, żebyśmy byli gotowi, jako
egzaminatorzy, rzetelnie wykonać powierzone nam zadanie, czyli przygotowanie
do oceniania uczniowskich prac pisemnych i ich wypowiedzi ustnych. Wyposażeni i przygotowani w ten sposób poloniści, przyjmowali pod swe skrzydła
uczniów w roku szkolnym 2002/2003, aby w roku 2004/2005 cieszyć się ich
100% zdawalnością Nowej Matury. W „Polonistyce” (Nr 1 z roku 1997) Krzysztof Konarzewski w artykule pt. Nowa matura – nowe kłopoty stawiał szereg
pytań dotyczących zmian egzaminu, którego formułę pożegnaliśmy w roku szk.
2013/14. Przywołany autor powoływał się na dokument Nowa matura – nowa
formuła1, „który zwięźle wykładał intencje”, ale jednocześnie skłaniał piszącego
do stawiania pytań w rodzaju: czym dziś jest matura? lub czym będzie nowa
matura?2. Co ciekawe, ten sam autor w „Polonistyce’’ (Nr 10 z roku 2013)
zajmuje się „nową-najnowszą” maturą z języka polskiego. W artykule bierze
pod lupę egzamin ustny, którego pilotaż przeprowadzono w marcu i kwietniu
2011 roku. Należy zaznaczyć, że brali w nim udział uczniowie przygotowywani do starego typu matury oraz uczący się według standardów wymagań,
które dla tegorocznych maturzystów są przebrzmiałą melodią. Jaki był efekt
tegoż badania? Konarzewski podaje, że pojawiły się odmienne opinie o nim
uczniów i nauczycieli. Uczniowie wskazali na kwestię związaną z umiejętnością
werbalnego przekazu tego, o czym myśleli, wykonując zadanie. Poloniści doszli
do wniosku, że nowy ustny egzamin sprawdza poziom rozumienia wszelkich
tekstów kultury, w tym literackich. Z czym więc uczniowie sobie nie poradzili?
Nie poradzili sobie z tematycznymi zagadnieniami w wylosowanym przez siebie
zadaniu oraz wykazali się brakiem wiedzy3.

Sulejówek i realia po nim
Wespół w zespół ORE i CKE przygotowały szkolenia dla konsultantów
i doradców metodycznych. Ci wybrańcy zostali obdarzeni wiedzą, jak czytać
ze zrozumieniem Informator… i mieli za zadanie ową wiedzę przekazać metodą kaskadową. Już podczas pierwszego (przełom października i listopada
1

2
3

Materiał roboczy z IX sesji plenarnej programu Nowa Matura. Miętne, czerwiec 1996,
z późniejszymi korektami Departamentu Kształcenia Ogólnego MEN.
„Polonistyka” 1997, nr 1.
„Polonistyka” 2013, nr 10.
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2013 r.) spotkania w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Sulejówku pojawiły się pytania, wątpliwości i niepokoje (drugie spotkanie
w tym samym centrum szkoleniowym odbyło się rok później i nie wyjaśniło
ani nie doprecyzowało wcześniejszych postulatów, a jedynie pokazało, że została wymieniona kadra głosząca postulaty zmian). Pytania, wątpliwości i niepokoje dotyczyły zarówno nauki o języku, jak i liczby lektur tzw. obowiązkowych
z poziomu gimnazjum i liceum (egzamin maturalny jest sprawdzeniem wiedzy
i umiejętności ucznia z sześciu lat nauki, czyli z trzech lat gimnazjum i trzech
lat liceum) i eksploracji tejże podczas pisemnych matur na poziomie podstawowym. Dalej padały wątpliwości związane z przygotowaniem do pisania
rozprawki argumentacyjnej na poziomie podstawowym, którą to umiejętność
uczniowie uzyskali w gimnazjum – padały postulaty wprowadzenia eseju szkolnego. W ogóle nie było mowy o tworzeniu rozprawki problemowej na poziomie rozszerzonym. Na pytania o tę część egzaminu, padały ogólne odpowiedzi,
choć część ćwiczeniowa pokazała uczestnikom zajęć skalę wymagań, którym
sprostać musi polonista i uczeń. Egzamin ustny budził z różnych względów
największe kontrowersje, a najbardziej z powodu przepływu zadań do sieci.
Wszak na „pokolenie klapki” można liczyć! Wiemy już po maju 2015 r., że
w dosłownym tego słowa znaczeniu, gdyż od rana każdego dnia zestawy 18
zadań są w Internecie, więc egzamin stał się fałszującą rzeczywistość formalnością. Maj 2016 r. przebiegał zgoła inaczej ze względu na wypracowany system
odliczania numerów zadań do losowania ze wskazaniem prawdopodobnych
godzin rozpoczynania egzaminu. Zatem zadanie z numerem 1. pojawiało się
o godzinie 8.00, ale nie było go już w puli o godzinie 13.00. Ta procedura
wydaje się być słuszna i sprawdziła się podczas sesji wiosennej 2016 r. Po przeprowadzeniu pilotażu nowej matury z języka polskiego najwięcej wątpliwości
wywołały zmagania literacko-plastyczno-filmowo-teatralne. Poloniści, na co
dzień pracujący w szkole, wiedzą, że dobór właściwych słów, aby wyrazić to,
co jest na plakacie czy dziele malarskim, będzie dla ucznia nie lada trudnością.
Egzaminatorzy wysłuchują więc opowieści typu: „na zdjęciu Niedenthala Czas
Apokalipsy (mimo przypisu nt. stanu wojennego i roku 1981 podanego pod
tekstem kultury) widzimy ludzi, którzy są na ulicy popołudniową porą. Zaraz
udadzą się do domu na obiad. Żołnierze też. Bo wszyscy czekają na jakąś apokalipsę, która kojarzy mi się z czymś dobrym i pełnym nadziei” (autentyczne,
wysłuchane w dniu 12.05.2015 r.). Czy to brak elementarnej wiedzy nie tylko
z dziedziny literatury, ale i historii, czy sztuk pięknych (filmoznawstwa i teatrologii)? I tu pytanie - dlaczego na etapie wprowadzania zmian nie skorelowano
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przedmiotu wiedza o kulturze z językiem polskim? Dlaczego historia zanika
w edukacji licealnej lub absolutnie nie jest kompatybilna z treściami polonistycznymi? Dlaczego te trzy przedmioty nawzajem się nie wspierają, a wręcz
rugują swe treści? Polonista okazuje się być teraz wielozadaniowcem, czyli
wielbłądem, gdyż musi udźwignąć słodki ciężar swego przedmiotu, przepchnąć
przez ucho igielne: omawianie lektur z naciskiem na interpretację, pisanie
rozprawek i interpretacji na obu poziomach egzaminu, ćwiczyć wypowiedź
ustną (przy czterech godzinach tygodniowo!!!), a także znać się na: malarstwie,
rzeźbie, teatrze, filmie, muzyce, reklamie, historii, aby rzetelnie przygotować
ucznia do zmierzenia się z jednym jedynym wylosowanych zadaniem w czasie
egzaminu. Ale czy rzeczywiście musi? Skoro matura 2015 w swej formule zakłada pewną otwartość i oryginalność spojrzenia na tekst kultury, to osoba
poddana egzaminowi może być oryginalna i twórcza w interpretowaniu, byleby zgodnie z zadaniem i podanym tekstem kultury. Gdyż, jak pisze K. Konarzewski w swym artykule, nowy egzamin ustny ma być sprawdzianem mowy
żywej, improwizowanej4, oryginalnej, a nie odtwórczej. Egzaminator ma nastawić się na odbiór, ma słuchać, co zdający chce mu przekazać w związku
z wylosowanym zadaniem – nie powinien robić sobie pewnych założeń na
temat tego, co chciałby usłyszeć, co, zdaniem polonisty-egzaminatora, byłoby
właściwe w realizacji wskazanego zagadnienia. Słuchanie to trudna sztuka –
z doświadczenia polonistycznego wiadomo, że wolimy mówić niż słuchać. Sam
prof. S. J. Żurek mówił, że nie jest potrzebna szeroka wiedza z zakresu: malarstwa, filmu, teatru, historii sztuki, muzyki. Tylko jak wykorzystać 10 minut
przeznaczone na tzw. monolog, gdy „nie ma wiedzy, brakuje słów i w ogóle
przeważa stres”? Dzieło kultury miało być „centrotwórcze’’, tylko co tu tworzyć,
skoro uczeń „wie, że nic nie wie”? Gospodarowanie czasem wymaga od ucznia,
aby ten przez 4-5 minut skupił się na podanym dziele (ikonografii, literaturze,
tekście popularno-naukowym) w wylosowanym zadaniu, a następnie odniósł
się do treści przywoływanych z pamięci i je zinterpretował w taki sposób, jaki
nakazuje polecenie. Jeśli nie postąpi według założonych reguł, jego wypowiedź
skończy się po 2 minutach, ponieważ nie będzie miał nic więcej do powiedzenia. J. Nocoń zaznacza, że aby mówić – trzeba mieć o czym mówić5. Zatem
zdający powinien bardzo dobrze (treść, interpretacja, znaczenie dosłowne,
znaczenie metaforyczne) znać wybrany przez siebie tekst kultury, a z doświadczenia szkolnego wiemy, że bardzo różnie z tym bywa. A co z tzw. rozmową?
4
5

„Polonistyka” 2013, nr 10.
Ibidem.

DYSKUSJE • POLEMIKI • RECENZJE

DYSKUSJE • POLEMIKI • RECENZJE

Katarzyna Fiałkowska

103

104

Kuriozalne zadania dotyczące nauki o języku „robią wodę z mózgu” obu stronom. Uczeń jako tekst kultury wybiera: szeroko pojętą reklamę, język blogów,
gry komputerowe. W tych obszarach polonista czuje się jak ryba bez wody. Ale
to jeszcze nic – najciekawsze są „własne doświadczenia komunikacyjne” (zamiast
„twoje doświadczenia w komunikowaniu się’’). Nota bene – gdy zadania pojawiły się w październiku, określenie „doświadczenia komunikacyjne” kojarzyło się uczniom ze środkami komunikacji miejskiej. A i teraz, podczas egzaminu, opowieści o językowych perypetiach rodzinno-koleżeńskich nie są bynajmniej „smacznymi kąskami”, na które egzaminujący mogą liczyć podczas
rozmowy, traktując je jako interesujący punkt wyjścia. Egzamin ustny jest
zanadto schematyczny – wszak przygotowanie ucznia do niego dotyczyło nabycia lub udoskonalenia umiejętności zaplanowania wypowiedzi ad hoc. Nie
należy również porównywać odpowiedzi uczniowskich, gdyż każda jest jakościowo inna, dotyczy innego zagadnienia. Dlatego należy ocenić ucznia bezpośrednio po opuszczeniu sali egzaminacyjnej. Jak to należy robić, pokazano
we wspomnianym Informatorze… Pomóc mają tabele, które jednak nie wnoszą spokoju, a raczej wywołują w polonistach „jaskółczy niepokój”. Praca z nimi
i przy ich pomocy podczas egzaminu bywa nie lada sztuką. Dlaczego? Pewne
sformułowania są bardzo ogólnikowe, zaś powtarzanie tych samych stwierdzeń
na różnych poziomach wypowiedzi przypomina grę planszową, w której - rzuciwszy pechowo kostką - trzeba wrócić na pole z napisem START. Nie mając
w dodatku zbyt dużo czasu do namysłu, gdyż tak, jak na taśmie, uczniowie
zdają kolejno przed komisją według wcześniej zapisanych harmonogramów.
Trzeba jeszcze „ogarnąć’’ papiery, przeczytać podany tekst, wysłuchać odpowiedzi, sprecyzować problem do rozmowy. Poloniści to ludzie światli, więc
wiedzą, że część ustna pokazuje raczej umiejętności dialogu i komunikowania
się, wiedzę zaś sprawdza część pisemna. Jest jeszcze kwestia nieprzegadania,
mówiąc kolokwialnie, części egzaminu ustnego przeznaczonego na dialog
z uczniem. Tu potrzebna jest pewna samodyscyplina polonistów, aby sformułować logiczne i przejrzyste dla zdającego zagadnienie. Nie możemy brnąć
w meandry zwątpień i pytań retorycznych, bo mamy zaledwie pięć minut i to
uczeń ma mówić – nie my. To jego werbalizacja jest ważniejsza podczas tego
spotkania i to jego przemyśleń oraz refleksji jesteśmy ciekawi. Interesuje nas
zasób leksykalny, którym dysponuje, styl wypowiedzi oraz znajomość reguł
gramatycznych. Tu także czeka na polonistów zetknięcie z twardą rzeczywistością – nie możemy być zbytnimi purystami w dziedzinie języka, bo sytuacja
egzaminu to także emocje, które mogą zakłócać w pełni poprawne komuniko-

Matura z języka polskiego...

wanie się. Zmiana ustnej formuły egzaminu z języka polskiego była dyktowana głosami z uczelni, jakoby młodzi nie umieli mówić. Teraz mówią – rano
słabiej, po południu lepiej („Gazeta Wyborcza’’, Nr 112, 15.05.2015, artykuł
Justyny Sucheckiej), a jednak rektorzy uczelni stwierdzili, że będą się temu
egzaminowi przyglądać, więc i w tym roku akademickim nie będzie brany pod
uwagę. Czyżby rektorzy mieli aż tak dobrą intuicję?

Przyszłość a sprawa języka polskiego
Jawi się w szarościach przechodzących w czerń. Jeśli w zadaniach ustnych, powiązanych z ikonografią, objaśnia się uczniowi w przypisie, kim był
Prometeusz, to warto zadać pytanie: po co omawiamy mity kultury śródziemnomorskiej i po co - przy omawianiu Dziadów cz. III A. Mickiewicza
(lektura kanoniczna) - do znaczenia tego mitu wracamy z polonistycznym
zaangażowaniem? Wątpliwości budzi także zadanie maturalne dotyczące etosu
zawodowego w oparciu o fragment Siłaczki S. Żeromskiego (cześć uczniów zna
nowelę), ukazujący ideał lekarza P. Obareckiego. Tym zadaniem CKE wystawiła sobie niedobre świadectwo. Nie koniec na tym: fragment z Wiernej rzeki
S. Żeromskiego, ukazujący śmierć powstańca w rzece, połączono z pytaniem
o możliwość przetrwania w czasach trudnych do życia. Z kolei opowiadanie
S. Mrożka z łacińskim tytułem nie zostało opatrzone przypisem. Wszak każdy
uczeń technikum i liceum z określeniem ad astra na pewno sobie poradzi…
Poważne wątpliwości budzi, moim zdaniem, technika formułowania
zadań. Dyrektywa „Jakimi sposobami…” wymaga od ucznia analizowania
tekstu w oparciu o dokonaną interpretację. Zdający może to zrobić, mając tekst
kultury przed oczyma, ale jak ma to uczynić wobec innych tekstów kultury,
które przywołuje z pamięci? W moim przekonaniu można by zdecydowanie
uprościć ów egzamin (na wzór krajów UE). Ustny – jeśli musi być zdawany –
niech będzie przygotowany w szkole. Giełdy zadań, które budzą takie emocje,
zawsze w szkole bywały. Zlikwidujemy je, gdy uczniowie od samego początku
będą znali zakres wymagań i problemów egzaminacyjnych. Zmieniać się będą
szczegóły, a nie główne intencje egzaminu. Z kolei egzamin pisemny mógłby się
składać z testu czytania ze zrozumieniem, jednak z zastrzeżoną formułą redagowania pytań zamkniętych (sprawdzanie nie sprowadza groźby subiektywizacji
ocen i jest konkretne) oraz z wypracowania sprawdzanego w szkole przez dwu
polonistów piszących niezależną recenzję i ustalających ocenę końcową. Pisemny egzamin powinien przygotowywać, jak dotychczas, ośrodek centralny po
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to, by reguły egzaminacyjne dotyczyły całej Polski. Wszelkie regionalne OKE
nie są potrzebne. Poloniści pracują bowiem solidnie i rzetelnie, uwzględniając
realia XXI wieku.
Na koniec smutny żart. A. Sapkowski napisał Sezon burz. A. Zalewska
(MEN) zakończyła sezon debat. 27 czerwca 2016 r. w Toruniu ogłoszono
wielkie plany. Według nich ma się zmienić struktura organizacyjna polskiej
edukacji. Według przedstawionych założeń będzie ją tworzyła szkoła powszechna
trwająca 8 lat i 4-letnie liceum bądź 5-letnie technikum. Co wiemy jeszcze? Nic.
Co trzeba zrobić? Wszystko. Na przykład opracować podstawy programowe do
poszczególnych przedmiotów oraz podręczniki. Zupełnie nie pomyślano o człowieku biorącym udział w tym nagłym zwrocie akcji – rzecz nie dotyczy bowiem
filmu sensacyjnego, a ucznia w realiach instytucji, która zawsze w swojej części
stanowi obszar niepewności i stresu. Uczeń Anno Domini 2016/17 ukończy
klasę szóstą i nie zmieni otoczenia, nie znajdzie się w gimnazjum (do którego
przygotowywał się psychicznie i edukacyjnie), gdyż pozostanie w tych samych
ścianach szkolnych jeszcze dwa lata (klasa siódma i ósma szkoły podstawowej).
Niektórzy zgodzą się z tym, inni – zareagują nerwowo lub nerwicowo. Nauczycielom też się dostanie! Należę do grupy, która uważa, że nie zmienia się reguł
w trakcie gry. Jeśli już taki pomysł reformy się pojawił – niechże on obejmie
dzieci rozpoczynające naukę w roku szkolnym 2017/18, czyli klasy pierwsze
szkoły podstawowej XXI wieku. A. Zalewska, zapytania w Toruniu o przyszłość naszego specialite de la maison – Gimnazjum i Liceum Akademickiego
prowadzonego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, odpowiedziała: „Taka
szkoła wciąż może funkcjonować na zasadzie eksperymentu edukacyjnego.
Dopuszczamy różne formy, jak np. nauczanie domowe”6.
Katarzyna Fijałkowska jest polonistką w I LO w Toruniu oraz
doradcą metodycznym w CKU TODMiDN

Racjonalność + emancypacja albo emancypacja bez racjonalności
Rekomendowana w tej wypowiedzi
praca Racjonalność procesu kształcenia.
Studium z polityki oświatowej i pedagogiki
porównawczej, dzieło dwojga uznanych
badaczy dziedziny – Renaty Nowakowskiej-Siuty i Bogusława Śliwerskiego, to
pierwsza część trzytomowego projektu naukowo-edytorskiego. Autorami kolejnych
części, które w chwili pisania tych słów nie
pojawiły się jeszcze na rynku, są Bogusław
Milerski i Maciej Karwowski. Wszystkie
tomy łączy jednakowy tytuł główny (Racjonalność procesu kształcenia), przy czym
podtytuł części drugiej to Teoria i badanie,
zaś części trzeciej: Metoda pomiaru. Sugerują one cel pracy i określają jej zakres.
Intencją autorów jest monograficzne
ujęcie problematyki racjonalności procesu
edukacji szkolnej i polityki oświatowej na płaszczyźnie teoretycznej i empirycznej.
Poszczególne zagadnienia składające się na treść rzeczonej monografii są już od
dłuższego czasu podejmowane przez różnych badaczy – dziś pora na syntezę.
Omawiana publikacja składa się z dwóch części. Renata Nowakowska-Siuta
analizuje zjawisko racjonalności emancypacyjnej, czyniąc to, co skądinąd wydaje
się być rozwiązaniem optymalnym, z perspektywy pedagogiki porównawczej1.
Instrumentarium komparatystyczne jest konieczne, jeśli zważyć na wielowy1

6
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Racjonalność pedagogiczna: fakty
i postulaty

J. Wojciechowska-Narloch, Zdolni znowu zniknęli w systemie, „Nowości” nr 152, 1 lipca
2016.

Uwzględnienie tej perspektywy w studium z zakresu polityki oświatowej znajduje uzasadnienie
zarówno w historycznym umocowaniu pedagogiki porównawczej (pierwszy uniwersytecki
kurs tej dyscypliny nauk o wychowaniu miał miejsce w roku akademickim 1899/1900
na uniwersytecie Columbia) i fakcie, że jej koncepcje przetrwały do dzisiaj, co więcej –
„pedagogika porównawcza […] wytworzyła szeroką i zróżnicowaną bazę instytucjonalną
o szerokim zasięgu społecznym”. M. Váňová, Pedagogika porównawcza, przeł. J. i A. Urbanowie,
[w:] Pedagogika, t. 2: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, red.
B. Śliwerski, Gdańsk 2006, s. 64.
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miarowość problematyki emancypacyjnej i zakres, rzekłbym „geograficzny,”
przedmiotowych zjawisk. Przystaje to zresztą do klasycznych definicji pedagogiki
porównawczej2. Autorka przeprowadza analizę porównawczą racjonalności emancypacyjnej w ujęciu systemowym, biorąc pod uwagę sytuację w różnych państwach
Europy, nazywanej dziś Unią Europejską. W kontekście takiego sformułowania
można pytać, czy tendencje unifikacyjne, właściwe niejako z natury rzeczy polityce
unijnej we wszystkich obszarach aktywności (poza, co dość znamienne, polityką
społeczną), nie dotkną sfery edukacji w poszczególnych krajach członkowskich
UE, również w Polsce, osłabiając tożsamość kulturową partykularnych systemów
kształcenia funkcjonujących w oświacie powszechnej i szkolnictwie wyższym.
Pytaniami wyznaczającymi podstawową teleologię analizy prowadzonej
przez Renatę Nowakowską-Siutę i organizującymi też, co istotne, główną linię
naukowej refleksji, są kwestie następujące:

Racjonalność pedagogiczna: fakty i postulaty...

badaczy niepolskich, jak chociażby Niklas Luhmann, Paul Feyerabend, Immanuel
Kant, Jürgen Habermas, Daniel Kahnemann, Amos Tversky, Thomas Kuhn, Karl
Raimund Popper czy Jonathan H. Turner5. Autorka zweryfikowała wiele definicji racjonalności, układem odniesienia czyniąc proces kształcenia. W rezultacie
ustaliła czynniki delimitujące racjonalność procesu kształcenia rozumianego jako
nauczanie i uczenie się oraz przejawy racjonalności w innych domenach, aby
przyjąć hipotezę, w myśl której
główne różnice między poznaniem osiąganym w procesie kształcenia a innymi dziedzinami
ludzkiej działalności polegałyby na tym, że działania kształceniowe (edukacyjne) ukierunkowane są na cele epistemiczne, w szczególności na uzyskanie prawdziwych twierdzeń
o świecie lub innych celów (wartości) poznawczych (epistemicznych, kognitywnych),
których osiągnięcie jest logicznie pierwotniejsze w stosunku do stawianych nauce celów
praktycznych (instrumentalnych). Racjonalność procesu kształcenia jest więc w pierwszym
rzędzie racjonalnością epistemiczną (poznawczą). Do rozwiązania pozostaje problem relacji
między epistemiczną racjonalnością wygenerowanych przez nie przekonań. […] Teoria
racjonalności procesu kształcenia byłaby zatem teorią przyczynowości epistemiczno-praktycznej, dostarczającej odpowiedzi na dwa główne pytania: 1) dlaczego przyjąć to, a nie
inne twierdzenie dydaktyczno-wychowawcze (zbiór twierdzeń)?, 2) dlaczego podjąć takie,
a nie inne działanie dydaktyczno-wychowawcze?6
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Renata Nowakowska-Siuta wychodzi od przedstawienia rozmaitych ujęć
racjonalności działań ludzkich w rozumieniu niektórych dziedzin nauki, pojęcia
„racjonalności” kojarzonego z racjonalizmem i metodą empiryczną, ugruntowanego w długiej tradycji myśli racjonalistycznej zainicjowanej arystotelizmem4
i rozwiniętej w następstwie „przełomu kartezjańskiego”. Tak długa ewolucja
sposobów rozumienia racjonalności musi skutkować wieloznacznością sądów interpretacyjnych. Dlatego też autorka podjęła trud porównania tychże opinii przez
odwołania do takich autorytetów, jak m.in. Władysław Tatarkiewicz, Kazimierz
Ajdukiewicz, Klemens Szaniawski, Florian Znaniecki, Tadeusz Kotarbiński czy
2

3

4

Jednym z najbardziej reprezentatywnych ujęć definicyjnych pedagogiki porównawczej
jest propozycja Wincentego Okonia, dla którego pedagogika porównawcza to „dyscyplina
pedagogiczna zajmująca się analizą i porównywaniem systemów wychowania i oświaty
w różnych krajach w powiązaniu z ich rozwojem polityczno-ekonomicznym i społecznokulturalnym”. W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1987, s. 224.
R. Nowakowski-Siuta, Racjonalność emancypacyjna w perspektywie porównawczej, [w:] R.
Nowakowska-Siuta, B. Śliwerski, Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej
i pedagogiki porównawczej, t. 1, Kraków 2015, s. 7-8.
Warto przypomnieć, że już Arystoteles postrzegał racjonalność jako podstawową własność
pozwalającą na odróżnienie człowieka od innych zwierząt. We współczesnej filozofii
analitycznej – notabene obficie czerpiącej z myśli arystotelejskiej – racjonalność to po prostu
„cecha inteligentnych istot, która polega na akceptacji przeświadczeń na mocy odpowiednich
racji”. H. I. Brown, Racjonalności, [w:] Encyklopedia filozofii, t. 2, red. T. Honderich, przeł.
J. Łoziński, Poznań, s. 773.

Odpowiedzi na tak sformułowane pytania wymagają spojrzenia filozoficznego
i pragmatycznego, uwzględniającego dokonania całej historii wychowania – procesu implikowanego wprost bądź pośrednio przez kulturę danej epoki. Bo czyż
na przykład kultura oświecenia, w której doszło do spektakularnej werbalizacji
racjonalizmu i racjonalności, nie była w istocie wielkim projektem edukacyjnym
adresowanym do Europy i reszty świata, jeśli za tę „resztę” uznać formujące się
w owym czasie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, gdzie przyjęty model
demokracji odpowiadał w warstwie rudymentarnej postulatom europejskiego
racjonalizmu. Racjonalizm bowiem najszybciej utorował sobie drogę do filozofii
politycznej będącej podłożem nowożytnej nauki o państwie i prawie, bo tak
można określać syntezę pomysłów i koncepcji Johna Locke’a, Davida Hume’a,
Charles’a de Montesquieu zwanego Monteskiuszem, Jean Jacues’a Rousseau czy
Alexisa de Tocqueville’a. Podejście retrospektywne jest, czego Renata Nowakow5

6

Na temat racjonalności por. W. Tatarkiewicz, O niektórych postaciach racjonalizmu XVII
i XVIII wieku, [w:] idem, Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne, t. 1, Warszawa 1971;
N. Luhmann, Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, przeł. M. Kaczmarczyk, Kraków 2007;
K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1949, s. 73-74; K. Szaniawski,
Plus ratio quam vis, [w:] idem, O nauce rozumowania i wartościach. Pisma wybrane, Warszawa
1994, s. 526-534; L. Koj, Powinności w nauce, t. 1: Określenie i poznawalność powinności,
Lublin 1998, s. 102-103; T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka,
Warszawa 2001, passim; W. Szewczak, Oblicza racjonalności, Toruń 2013.
R. Nowakowska-Siuta, Racjonalność emancypacyjna…, op. cit., s. 16.
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[…] w jaki sposób postrzega się i interpretuje racjonalność rozwiązań edukacyjnych w różnych systemach oświatowych i szkolnictwa wyższego? Czy rozwiązania te uwzględniają
perspektywę porównawczą? Czy i w jaki sposób respektuje się badania porównawcze
w konstruowaniu systemowych ram funkcjonowania współczesnej edukacji i jak na tle
porównawczym można odczytywać polskie rozwiązania oświatowe?3
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ska-Siuta ma świadomość, uwarunkowane jeszcze co najmniej dwoma faktami
o znaczeniu, rzec można, legitymizującym racjonalność jako warunek pierwszy
spójności współczesnej edukacji. Otóż po pierwsze – wychowanie jest fenomenem
pierwotnym w stosunku do pedagogiki jako dyscypliny naukowej, zaś po wtóre
– w tworzeniu systemów edukacyjnych należy uwzględniać odwieczną obecność
refleksji i praktyki wychowawczej w chrześcijaństwie, i nie chodzi tutaj o aspekt
epistemiczny, lecz aksjologiczny. Fundamentalne wartości chrześcijańskie, mimo
potencjału moralno-etycznego zbliżonego sui generis do wartości liberalnych,
mają nad tymi drugimi tę dość oczywistą dla wielu przewagę, że znajdują oparcie
w transcendentaliach.
Koncepcja racjonalności emancypacyjnej nie jest uwarunkowana wyłącznie
antecedencjami. Istotne są te jej treści, które znamionują reakcję na aktualny kulturowy obraz świata. Nie można ignorować czynników wypływających z procesów
integracji europejskiej, będących z jednej strony źródłem unifikacji w domenie prawa
i poszczególnych polityk wspólnotowych, w tym polityki oświatowej, a z drugiej
strony uwalniających żywioł wielokulturowości wymagający dyscyplinowania za
pomocą różnych instrumentów. Na polu edukacji najbardziej efektywnym wydaje
się być instrumentarium pedagogiki emancypacyjnej7, gdyż zbudowane na niej
systemy edukacji zinstytucjonalizowanej respektują, a w przypadku wielu państw
UE czy USA nadają im wręcz priorytet, zasady kształcenia międzykulturowego.
Rzecz w racjonalności. W związku z tym problemem Renata Nowakowska-Siuta podaje więcej negatywnych przykładów niż mógłby się spodziewać laik.
Atutem autorki jest rzetelne dokumentowanie faktów zaświadczających o tym, że
w unijnej Europie racjonalność emancypacyjna jest nieco częściej przedmiotem
dążeń w narodowych systemach edukacji (niezintegrowanych do końca z imponderabiliami czy rozwiązaniami postulowanymi w dokumentach oświatowych Unii
Europejskiej), natomiast rzadziej można mówić o pełnej realizacji jej założeń.
Renata Nowakowska-Siuta zwraca uwagę na problemy związane z faktyczną równością w dostępie do edukacji wszystkich osób pragnących się kształcić,
7

Pojęcie „pedagogika emancypacyjna” symbolizuje wszelkie postępowe tendencje w pedagogice.
W tym aspekcie sens wychowania, nauczania oraz teorii pedagogicznej nadaje „wyzwolenie”,
a kategoria ta obejmuje wyzwolenie osoby (akcent personalistyczny), umysłowości tejże
osoby (koncepcja intelektu transcendującego w poznawaniu prawdy św. Augustyna?) i cel
finalny, czyli oddziaływanie na sferę zachowań społecznych. Por. H. Zielińska-Kostyło.
Pedagogika emancypacyjna, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, red. Z. Kwieciński
i B. Śliwerski, Warszawa 2005, s. 394. Autorka uważa, że „w perspektywie swojej funkcji
historyczno-społecznej pedagogika emancypacyjna musi przejść od funkcji odtwarzania
istniejących struktur do funkcji tworzenia warunków (możliwości dla różnorodności i jej
ciągłego definiowania; jest to działalność polityczna, nieodzowna w demokratycznym lub
demokratyzującym się społeczeństwie. Pedagogika ta staje się siłą polityczną”. Ibidem, s. 395.
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przy czym bariery edukacyjne dotyczą przede wszystkim imigrantów i osób
niepełnosprawnych. Przykładów niepełnej racjonalności systemów edukacji jest
w omawianej publikacji, o czym już wspomniałem, niemało. Oto jeden z nich:
Pomimo ogólnej tendencji szerzenia się autonomii szkół w Europie wciąż są znaczące
różnice między poszczególnymi państwami. Około 1/3 państw przyznaje szkołom wysoki
poziom autonomii w zarządzaniu zasobami finansowymi i ludzkimi, ale w niektórych
(Niemcy, Grecja, Francja – szkoły podstawowe, Cypr, Luksemburg – szkoły podstawowe, Malta i Turcja) placówki mają bardzo ograniczoną swobodę lub brak wolności w tej
dziedzinie. Istnieją sfery, w których szkołom częściej daje się autonomię. Placówki mają
zasadniczo większą swobodę w zarządzaniu wydatkami operacyjnymi niż inwestycyjnymi.
Decyzje w zakresie zarządzania kadrą nauczycielską zazwyczaj zapadają na poziomie szkół,
natomiast rozstrzygnięcia dotyczące stanowiska dyrektora placówki często pozostają w gestii
władz oświatowych wyższego szczebla8.

Renata Nowakowska-Siuta podejmuje szereg kwestii pojawiających się
w dziedzinie edukacji w związku z globalizacją, która uruchomiła procesy migracyjne w niespotykanej dotąd skali. Jedną z ważkich konsekwencji globalizacji są
przemiany w tradycyjnym modelu europejskiej demokracji. Emancypacja stała się
kanonem wszystkich polityk unijnych, jednym z emblematów nowego modelu
równości, który nazwałbym – za Michaelem Sawardem – „demokracją spektaklu” z poprawnością polityczną w roli głównej. W konsekwencji racjonalność
emancypacyjna musiała ulec rozmaitym zachwianiom; w niektórych państwach
wystąpiły symptomy większej bądź mniejszej deregulacji systemu edukacyjnego9.
8
9

R. Nowakowska-Siuta, Racjonalność emancypacyjna…, op. cit., s. 31.
Należy wyjaśnić, że określenie „demokracja spektaklu” używane jest niekiedy jako składnik
uzasadnienia tezy, w myśl której współczesne systemy demokratyczne są zdominowane nie tyle
przez realną politykę, co przez wpływ przekazów medialnych. Badacze demokracji używający
tego określenia (niebawem może terminu), wskazują, że płynność zmian politycznych,
które charakteryzują demokrację spektaklu tworzy efekt kontrastu, jeśli porównujemy ją
ze stabilnością polityczną oraz ideologiczną epoki tzw. demokracji partyjnej. Owa labilność
demokracji spektaklu sprawia też, że poglądy odbiorców komunikatów medialnych w kwestii
edukacji i polityki oświatowej, są w większej mierze implikowane przez ich subiektywność
niż zobiektywizowaną – np. w drodze badań – rzeczywistość polityczną w tej dziedzinie.
Por. M. Saward, Demokracja, przeł. A. Burek, Warszawa 2008, s. 173. Por. także B. Manin,
The principles of representative Government, Cambridge 1997. Z kolei pojęcie „poprawności
politycznej” (political correctness), funkcjonujące w dość rozległym polu semantycznym,
uznawane jest przez niektórych autorów (np. Matt Ridley) za określnik formy „zachodniej
rewolucji kulturalnej” Poprawność polityczna kojarzy się często – głównie z perspektywy
antropologii chrześcijańskiej – z kategorią „kłamstwa społecznego”, odpowiedzialnego za nędzę
aksjologiczną ponowoczesności. Wojciech Chudy pisze o tym fenomenie: „W zjawisku tym
jak w lustrze odbija się świat współczesny: dominacja wartości polityki, masowość kultury,
»globalna wioska«, wreszcie rola mass mediów w świecie. […] Polityczna poprawność jest
w istocie konwenansem ideologicznym; zdefiniować ją można jako postawę wymuszoną –
zwłaszcza na drodze restrykcji kulturowych, psychologicznych i innych – przez aksjologię
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Reasumując, trzeba powiedzieć, że Renata Nowakowska-Siuta ustaliła katalog
dobrze uargumentowanych postulatów znacjonalizowania działań w dziedzinie
oświaty, również w Polsce, operując na obfitym i imponująco merytorycznym
materiale teoretycznym i faktograficznym.
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O celach, podmiotach oraz warunkach kształcenia publicznego rozstrzygają
interesy oraz programy czy ideologie najbardziej ekspansywnych w danym czasie grup (partii) politycznych. Dopóki będzie istniał taki modus kształtowania
polityki oświatowej, to właśnie partie polityczne poprzez swój język, logistykę
sprawowania władzy, wpływ na tworzenie prawa oświatowego
będą promowały, upełnomocniały i egzekwowały poprawność polityczną. Wydajność
szkolnictwa jest tu podporządkowana interesom władzy, a nie pedagogiki i psychologii
rozwojowej dzieci i młodzieży. Tak więc to racjonalność polityczna (partii rządzącej lub
opozycyjnej), a nie pedagogiczna rozstrzyga o kryteriach wartościowania przesłanek
i praktyk edukacyjnych11.

Casus Polski
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W swoich badaniach kierowałem się zasadą intersubiektywnej sprawdzalności. Dekonstruując bowiem wypowiedzi publiczne ministrów edukacji i ich urzędników oraz analizując
dokumenty oświatowe, odsyłam do ich źródeł, które mogą być ponownie weryfikowane
także pod tym kątem. Niewątpliwie trzeba brać pod uwagę, że wypowiedzi rządzących
polskim szkolnictwem mają najczęściej charakter potoczny, zdroworozsądkowy, ale
i socjotechniczny, manipulacyjny, kiedy zamierzają oni zmieniać świadomość społeczną
obywateli wbrew ich interesom. Częściowo można znaleźć w ich stanowiskach odwołania
do także wiedzy naukowej lub wytworzonej przez naukowców, co wcale jednak nie musi
oznaczać, że przestrzegano standardów akademickich w tym zakresie. Wprowadzam zatem
do swojego studium także ekspertyzy czy wnioski z analiz naukowców, którzy albo byli
bezpośrednio zaangażowani w cząstkowe reformy oświatowe, albo prowadzili badania
dotyczące zmian10.

Bogusław Śliwerski dostrzega fakt, że to nie wiedza naukowa, ale intencja
polityczna determinuje racjonalność pedagogiczną w Polsce i przeprowadza jej
rekonstrukcję w przestrzeni polityki oświatowej ze świadomością, że nie jest
autonomiczna na tyle, by dawać skuteczny odpór wpływom natury politycznej.
W takiej sytuacji kategoria rozumności, genetycznie związana z bytem racjonalności pedagogicznej, ustępuje pola aksjologicznie wątpliwej intencji politycznej.
o charakterze ideologicznym, panującą w pewnym środowisku społecznym. […] Political
correctness jest dzieckiem gazet, radia i telewizji”. W. Chudy, Kłamstwo społeczne i jego skutki,
[w:] Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk i K. Stępień, Lublin 2003, s. 214-215.
10
B. Śliwerski, Racjonalność pedagogiczna polskiej polityki oświatowej w latach 1989-2014,
[w:] R. Nowakowska-Siuta, B. Śliwerski, Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki
oświatowej i pedagogiki porównawczej, Kraków 2015, s. 115.

Autor dostrzega ułomność polityki oświatowej zdominowanej przez politykę
prowadzoną najczęściej przez, nie ma potrzeby tego ukrywać, dyletantów. Trudno
jest w historii polskiej edukacji doby transformacji wskazać sytuację, w której polityka oświatowa byłaby realnie korzystną dla kondycji edukacji w naszym kraju
spójnią wpływu politycznego (jest nieodzowny) i mądrości czy przynajmniej, jakby
powiedział Platon, „umiłowania mądrości”12. System edukacyjny był wielokrotnie modelowany i reformowany, jednakże zbyt wiele tego rodzaju prób – mimo
ogromnego, imponującego wręcz rozwoju polskiej myśli pedagogicznej inspirowanej
w dużej mierze tzw. pedagogiką krytyczną – charakteryzowało się ignorowaniem
postulatów nauki. Podporządkowanie ideologiom i programom partii politycznych
nie mogło przynieść znaczących zmian jakościowych. Bogusław Śliwerski pisze
wprost o degradacji tych fundamentalnych wartości, które uruchomiły proces emancypacji politycznej i społecznej w Polsce i innych państwach poddanych reżimowi
totalitarnemu. Z oficjalnej pedagogiki i praktyki pedagogicznej wyeliminowano
edukację obywatelską, wychowanie demokratyczne, odmawiając autonomii licznym
podmiotom edukacji czy środowiskom wychowawczym, a nawet używając różnych form
presji czy siły przeciw ruchom społecznego oporu13.
11

12

13

Ibidem, s. 116. Szerzej na ten temat Z. Melosik, Racjonalność pedagogiki konserwatywnej, [w:]
Racjonalność pedagogiki, red. T. Hejnicka-Bezwińska, Bydgoszcz 1995. Zarówno racjonalność
polityczna, jak i jej alternatywa (a może tylko mutacja?), mam na myśli irracjonalność
polityczną, dowodzą niedoskonałości demokracji. Czyżby w polskich realiach po ledwo
ćwierćwieczu bytu politycznego jej formuła miała odpowiadać arystotelejskiej charakterystyce
„ustroju zwyrodniałego”? Według angielskiego socjologa Stuarta White’a, demokracja już
niejako ze swej istoty „jest niesprawiedliwością, ponieważ angażuje masy ludzkie, przyznając
im prawo do sprawowania określonej funkcji, czyli rządów, bez względu na to, że cierpią oni
na brak właściwych […] umiejętności i przeszkolenia”. S. White, Równość, przeł. M. Wilk,
Warszawa 2008, s. 45.
Platon w Państwie rozważa ideacyjny układ, w którym manifestowanie potencji politycznej
współdziała z „umiłowaniem mądrości”. Zob. Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, Warszawa
2003, s. 1127.
B. Śliwerski, Racjonalność pedagogiczna…, op. cit., s. 121-122.
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Współautor omawianej publikacji Bogusław Śliwerski, czyli autorytet
niewymagający rekomendacji, koncentruje uwagę analityka na zjawisku (hipotetycznym? faktycznym?) racjonalności pedagogicznej w realiach polskich. Na
warsztacie badawczym autora znalazł się okres ćwierćwiecza (1989-2014) bytu
polityki oświatowej w Rzeczypospolitej Polskiej. Racjonalność realizowanej w naszym kraju polityki oświatowej została przez profesora Śliwerskiego przebadana
z właściwym mu temperamentem i erudycyjnym zacięciem. Kontekst teoretyczny
wypowiedzi znakomicie współpracuje z komponentem empirycznym, teleologia
jest określona precyzyjnie w znamiennym oświadczeniu autora:
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Autor zwraca uwagę na fakt, że w programach wyborczych największych
partii politycznych były obecne postulaty dotyczące zmian w oświacie. Jednakże
propozycje zreformowania systemu edukacji nie uwzględniały aspektu pluralistycznego, czyli racji przedstawianych przez inne niż się dominujące w danym
okresie partie(koalicje) polityczne. Żaden z podmiotów polityki nie podejmował
prób konsensusu, co, jak sądzę, byłoby naturalną reakcją na wielość nurtów
w naukach o kształceniu i wychowaniu. Odwrotnie – było, żeby posłużyć się
analogią, niczym w państwie z wizji Thomasa Hobbes’a, w którym „wszyscy
walczą ze wszystkimi” (bellum omnium contra omnes). Istotą partyjnej „wojny”
o władzę nad oświatą było podkreślanie różnic ideowych pomiędzy różnymi
nurtami przedmiotowej refleksji czy różnic pomiędzy partiami politycznymi.
Roszczeniowość i konfrontacyjny styl debaty politycznej uniemożliwiały
wypracowanie modelu kształcenia odpowiadającego w pełni nowoczesnym
standardom racjonalności pedagogicznej.
W polskich realiach ową racjonalność można byłoby zrealizować dzięki
kompromisowi. Trafne uwagi Bogusława Śliwerskiego skłaniają do wyobrażenia
sobie sytuacji, w której dominująca dzisiaj partia, czyli Prawo i Sprawiedliwość,
staje się skłonna do budowania polityki oświatowej uwzględniającej – w imię
dobra publicznego – również propozycje innych partii oraz z innych nurtów
pedagogiki niż te, które są wobec ideologii PIS „służalcze” (określeniem „pedagogika służalcza” posługuje się autor w odniesieniu do wszelkiej pedagogiki zanadto
spolegliwej wobec ideologii politycznej). Zważywszy na aktualną recepcję filozofii
politycznej tej partii w społeczeństwie polskim, musiałby to być kompromis
niemal „heroiczny”, bo polegający na rezygnacji nawet z takich rozwiązań, które
są rdzeniem jakiegoś istotnego dla PIS celu w projekcie zmian systemu oświaty
czy długofalowego kursu w polityce edukacyjnej. Dodajmy, że byłaby to decyzja
całkowicie dobrowolna, biorąc pod uwagę obecne rozmiary wpływu politycznego
partii Jarosława Kaczyńskiego, co bez wątpienia przysporzyłoby jej wiarygodności.
Warto dodać, że ten rodzaj kompromisu, motywowanego przede wszystkim
respektem dla dobra wspólnego, ponadpartyjnego, nazywa się w literaturze
przedmiotu „konsocjacją”. Bogusław Śliwerski przedstawia (za B. Rutkowiak)
następującą definicję konsocjacji, w myśl której jest to

Bogusław Śliwerski zamyka swoją analizę przedstawieniem „katalogu”
konsekwencji niepedagogicznej racjonalności charakteryzującej politykę oświatową III Rzeczypospolitej. Wypowiada się krytycznie o fluktuacjach kadrowych
w sferze zarządczej oświaty – w okresie ćwierćwiecza funkcję ministra edukacji
sprawowało aż 17 osób – i wskazuje na, mówiąc eufemistycznie, „mobilność”
ideową tych liderów polityki oświatowej, którzy działając w opozycji demokratycznej za czasów PRL-u, w warunkach demokracji faktycznej (?) przechodzili
na zgoła inne pozycje. Po wtóre, za wielką bolączkę należy uważać fakt, że
prawie każdy z kolejnych ministrów edukacji podejmował decyzje o zmianach oświatowych
tak, jakby nie wymagały one specjalistycznej wiedzy, w tym przypadku także pedagogicznej,
gdyż w gruncie rzeczy skazany był na walkę z czasem – do najbliższych wyborów. […] To,
co jedni skracali, następni wydłużali, co jedni wzbogacali, następni o to samo uszczuplali,
to, z czym jedni zrywali, inni – jakby na przekór – właśnie do tego nawiązywali itp.15

Konkluzja
Lista mankamentów jest o wiele dłuższa i warto ją poznać. Bogusław Śliwerski, w przeciwieństwie do polityków kreujących politykę oświatową Unii
Europejskiej, nie kieruje się względem na poprawność polityczną. Nie jest,
podobnie jak współautorka omawianej publikacji, Renata Nowakowska-Siuta,
ani zwolennikiem pedagogiki służalczej (notabene przymiotnika tego nie zaopatruje w cudzysłów), ani też przeceniania poziomu realizacyjnego koncepcji
racjonalności pedagogicznej. Bogusław Śliwerski obnaża jej mizerną kondycję
w polskiej polityce oświatowej, Renata Nowakowska-Siuta z kolei wykazuje duży
sceptycyzm wobec racjonalności pedagogicznej w poszczególnych państwach
członkowskich Unii Europejskiej. Oboje wykonali swoje zadania zgodnie
z duchem i literą naukowego obiektywizmu oraz błyskotliwością zasługującą na
rekomendację również i dlatego, że przedstawiona książka nie tylko dostarcza
wiedzy, ale i emanuje ową swoistą energią, która sprzyja, tak bym to nazwał –
estetyzacji przeżycia intelektualnego.
Wiesław Setlak
R. Nowakowska-Siuta, B. Śliwerski, Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki
porównawczej, t. 1, OficynaWydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

uzgodniony kompromis, w wyniku którego większość nie posiada całkowitej przewagi nad
mniejszością, to znaczy, że nie działa na zasadzie większościowej dominacji. W demokracji
konsocjacyjnej grupa dysponująca przewagą liczbową nad innymi rezygnuje z własnych
interesów dla dobra wspólnego14.
14
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B. Śliwerski, Racjonalność pedagogiczna…, op. cit., s. 160, przyp. 4. Cyt. za B. Rutkowiak,
Z problematyki społecznego zaangażowania; „upolitycznienie” i „polityczność” jako pulsujące

15

kategorie, [w:] Nauki pedagogiczne w Polsce. Dokonania, problemy, współczesne zadania,
perspektywy, red. T. Lewowicki i M. J. Szymański, Kraków 2004, s. 34.
B. Śliwerski, Racjonalność pedagogiczna…, op. cit., s. 208.
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Interaktywne szkolenie z matematyki...

SPRAWOZDANIA
Agnieszka Bojarska-Sokołowska

Interaktywne szkolenie
z matematyki dla nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej
12 grudnia 2015 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przeprowadzone zostało szkolenie pt. Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej, adresowane do nauczycieli klas I-III szkoły
podstawowej. Składało się ono z wykładu zatytułowanego Trudności matematyczne
w klasach początkowych, poprowadzonego przez dr Alinę Kalinowską. Prowadząca zwróciła uwagę na fakt rozwijania myślenia matematycznego najmłodszych
uczniów. Przedstawiła konstruktywistyczne podejście do procesu uczenia się, tzn.
w umyśle osoby uczącej się zostaje zapisany nie wynik, a proces dochodzenia do
niego. Wskazała istotne warunki organizacyjne tworzenia środowiska uczącego
w klasie, tj. pracę w grupie, badanie i odkrywanie prawidłowości oraz prowadzenie
zeszytu przez uczniów na lekcjach matematyki w najmłodszych klasach1. W dalszej
części szkolenia nauczycielki w małych grupach (do 20 osób) uczestniczyły kolejno
w czterech warsztatach matematycznych. W tabeli 1 podano tytuły warsztatów wraz
z nazwiskami prowadzących.
Tabela 1. Warsztaty matematyczne.

Lp.

Tytuł warsztatów

Prowadząca warsztaty

Odkryjmy matematykę na nowo,
czyli o rozwiązywaniu zadań tekstowych

2.

Łamanie głowy czyli zmuszanie do myślenia dr Bożena Staruch

3.

Odkrywanie regularności arytmetycznych

dr Marta Kwiecień

4.

Geometryczny miszmasz

dr Agnieszka Bojarska-Sokołowska

dr Agnieszka Niemczynowicz

Prowadząca warsztaty Odkryjmy matematykę na nowo, czyli o rozwiązywaniu zadań
tekstowych zapoznała uczestników z technikami rozwiązywania zadań z treścią oraz
1
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Streszczenie wykładu pt. Trudności matematyczne w klasach początkowych opracowane przez
dr Alinę Kalinowską w ramach skryptu ze szkolenia pt. Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej,
Olsztyn 12.12.2015.
Kwartalnik Edukacyjny 3 (86) jesień 2016

Opis interaktywnych warsztatów „Geometryczny miszmasz”
Celem nauczania matematyki jest nie tylko przekazywanie treści programowych, ale przede wszystkim rozwijanie myślenia matematycznego, czyli „umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz
prowadzenia elementarnych rozumowań”5. Proces ten wymaga systematycznych
ćwiczeń, zaciekawienia dzieci, prowokowania ich do zadawania pytań, wypróbowywania przez dzieci na różnorodnych materiałach poznanych wcześniej reguł
i prawidłowości. Dlatego też na geometrycznych warsztatach każdy z uczestników
2

3

4

5

Streszczenie warsztatów pt. Odkryjmy matematykę na nowo, czyli o rozwiązywaniu zadań
tekstowych, opracowane przez dr Agnieszkę Niemczynowicz, w ramach skryptu ze szkolenia
pt. Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej, Olsztyn 12.12.2015.
Streszczenie warsztatów pt. Łamanie głowy, czyli zmuszanie do myślenia, opracowane przez dr
Bożenę Staruch w ramach skryptu ze szkolenia pt. Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej,
Olsztyn 12.12.2015.
Streszczenie warsztatów pt. Odkrywanie regularności arytmetycznych, opracowane przez dr
Martę Kwiecień w ramach skryptu ze szkolenia pt. Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej,
Olsztyn 12.12.2015.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
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1.

pokazała ich miejsce w procesie edukacji matematycznej. Podczas tych warsztatów nauczycielki analizowały treści i sposoby rozwiązywania zadań tekstowych
w klasach I–III szkoły podstawowej2. Prowadząca drugie warsztaty podkreśliła, że
dzieci lubią zagadki i rolą nauczyciela wczesnej edukacji winno być rozbudzanie
matematycznych zdolności u uczniów. Uczestniczki tych warsztatów skupiły się na
trzech aspektach: w szkole otwiera się nie tylko drzwi, ale również zadania; myślenie zaczyna się od pytań; każdy potrafi ułożyć zadanie, a potem je rozwiązać. Na
zakończenie zajęć prowadząca zwróciła uwagę na fakt, że zadania konkursowe, np.
z Kangura, Alfika, itp., nie są poza zasięgiem mniej zdolnych uczniów. U uczniów
tych również należy pobudzać ich naturalną ciekawość, wzmacniać wiarę we własne
możliwości, zachęcać do myślenia i kreatywności3. Prowadząca warsztaty z arytmetyki – trzeci warsztat – zapoznała nauczycielki z technikami i metodami odkrywania
reguł i regularności arytmetycznych w problemach kierowanych do uczniów klas
I–III szkoły podstawowej. Podczas zajęć zostały rozwiązane przykładowe zadania,
pozwalające uczniowi prowadzić samodzielne badanie oraz odkrywać zależności
i reguły. Według autorki zadania tego typu sprzyjają rozwojowi poznawczemu dzieci,
umożliwiają stawianie hipotez, ich weryfikację czy odkrywanie prawidłowości. Poszukiwanie zależności wymaga niejednokrotnie wykonania wielu algorytmicznych
ćwiczeń, obliczeń, dlatego też m.in. korzystnie wpływają na rozwijanie sprawności
rachunkowej uczniów4.
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mógł zapoznać się z różnorodnymi materiałami, problemami zaprezentowanymi
na piętnastu stanowiskach, czyli w formie wystaw interaktywnych. Uczestnicy
warsztatów mogli skorzystać z zaprezentowanych pomysłów poprowadzenia
geometrycznych zajęć dla dzieci nie tylko zdolnych, mogli podzielić się swoimi
doświadczeniami na dany temat. Nauczycielki swobodnie wybierały konkretne
stanowisko i spędzały na nim czas według własnego uznania, od nich zależał również
wybór kolejności podejścia do danego stanowiska. Zadaniem uczestników było
zapoznanie się ze wszystkimi stanowiskami poprzez rozwiązanie proponowanych
na nich zadań/problemów i wypełnienie karty pracy, na której należało wyrazić
własną opinię dotyczącą umiejętności matematycznych, jakie mogłyby rozwijać
dzieci podczas rozwiązywania tego problemu/zadania. W tabeli 2 przedstawiono
opis poszczególnych stanowisk. Uczestnicy warsztatów czytali instrukcję do każdego stanowiska, zapoznając się z problemami do rozwiązania i podczas trwania
warsztatów mogli sprawdzić poprawność swoich rozwiązań lub poznać prawidłowe
rozwiązanie.

Klocki Recko, kody do
składania parkietaży,
wytłumaczenie zasady
układanie parkietażu na
podstawie kodu

Dzieci układają jeden z wybranych parkietaży. Parkietaż jest to powtarzający się motyw
złożony z wielokątów foremnych (jest to
wielokąt który ma wszystkie boki tej samej
długości i kąty tej samej miary, np. trójkąt
równoboczny, kwadrat, sześciokąt foremny)
wypełniających całą dostępną przestrzeń.
Wielokąty układają się koło siebie, mając wszystkie boki wspólne z sąsiednimi
figurami.) na podstawie podanego kodu,
np. (kod 3,6,3,6),(kod 3,3,3,3,6), (kod
3,3,3,4,4),(kod 3,3,4,3,4)-trudniejszy9.

6.
Zapałczane
zagadki

Zabawkowe zapałki,
kolorowe patyczki tej
samej długości, karteczki
z zadaniami

Zadania-zagadki na przekładanie zapałek,
np. Zbuduj z zapałek figurę złożoną z 8
jednakowych kwadratów. Następnie zabierz 4
zapałki tak, by pozostała figura złożona
z 5 jednakowych kwadratów.
Zadania typu składania figur z podanej liczby patyczków, np. Przygotuj 20 patyczków
tej samej długości. Za każdym razem układaj
trzy kwadraty, z ilu najmniej (najwięcej)
patyczków możesz to zrobić?10

7.
Mozaiki,
mandele

Mozaiki, mandele, klocki
do składania mozaik

Dzieci odnajdują te same mozaiki, porównując 30 par, składają mozaiki z klocków w postaci różnorodnych figur geometrycznych.

8.
Tangramiczne
historyjki

Klocki-tangramy, zadania
złożenia różnych figur,
postaci, itp. z elementów
tangramu, klocki pentomino

Dzieci składają wybrane figury, postacie,
itp. z elementów tangramu. Następnie
wymyślają krótkie historyjki do złożonych
przez siebie tangramów.
Trudniejsza wersja – składanie różnych figur
przy użyciu elementów pentomino.

9.
Symetrie

Dwie plansze dotyczące
symetryczności z przyczepionymi lusterkami,
zestawy lustrzane do
układania różnych figur
z wykorzystaniem symetrii, wycinanki, nożyczki,
makarony, kasze, taśma
klejąca, papier

Dzieci mogą sprawdzić za pomocą lusterek,
które elementy z pierwszej planszy są symetryczne. Na drugiej natomiast zobaczyć symetryczne odbicie danego elementu.
Dzieci wycinają wycinanki z jedną/ dwiema/
trzema, itp. osiami symetrii. Sprawdzanie symetryczności budowli włoskich.
Wykonywanie symetrycznych obrazków z różnych rodzajów makaronów i kasz.
Składanie klocków w taki sposób, aby uzyskać
w odbiciu lustrzanym obraz symetryczny.

Tabela 4. Opis stanowisk na warsztatach „Geometryczny miszmasz”.

Numer
i nazwa
stanowiska

Opis materiałów

Propozycja problemu/zadania

1. Zabawa
w detektywa

Plansza z odrysowanymi
klockami, plastykowymi
lub papierowymi bryłami,
klocki, papierowe bryły, itp.

Dzieci poprzez manipulowanie bryłami
(ustawianie na różnych ścianach) znajdują
bryłę, która pasuje do danego śladu, namalowanego na papierowej planszy6.

2. Rozpinanie
figur na geoplanie

Geoplany, kolorowe gumki, polecenia/ zadania,
linijki, ołówki, kartki do
pisania

Dzieci znajdują i nazywają figury ułożone
na geoplanie. Znajdują figury np. trójkąty
o dwóch bokach tej samej długości, boki
równooddalone od siebie (równoległe) lub
położone pod kątem prostym w danych
wielokątach zbudowanych na geoplanie7.
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Karty gry na których,
3. Geometryczne memo- naklejono różne figury
geometryczne
ry i sudoku
4. Składanie
brył z magnetycznych
klocków
6

7
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Magnetyczne klocki,
karteczki
z poleceniami

Dzieci znajdują pary kart z tymi samymi
figurami geometrycznymi (gra memory),
dzieci malują lub wyklejają figury w kolejne
miejsca sudoku.
Dzieci z magnetycznych klocków składają
różne wielościany, np. Złóż bryłę, która ma 8
wierzchołów (kulki magnetyczne) i 12 krawędzi (patyczki magnetyczne)8.

Opis zabawy znajduje się w książce A. Bojarska-Sokołowska, Edukacja matematyczna na
tle innych dziedzin i form działalności dziecięcych uniwersytetów na przykładzie Uniwersytetu
dzieci w Olsztynie, s. 162–163 oraz na stronie scenariusza pt. Ile ścian ma wielościan, który
znajduje się na stronie Uniwersytetu Dzieci: www.uniwersytetdzieci.pl.
Zob.: J. Hanisz, Zadania na szóstkę. klasa 3. Scenariusze zajęć, WSiP, Warszawa 1997, s. 9–11.

8

9

Opis zabawy znajduje się w książce A. Bojarska-Sokołowska, Edukacja matematyczna na tle
innych dziedzin i form działalności dziecięcych uniwersytetów na przykładzie Uniwersytetu dzieci
w Olsztynie, s. 162–163 oraz na stronie scenariusza pt. Ile ścian ma wielościan, który znajduje
się na stronie Uniwersytetu Dzieci.
Opis zabawy znajduje się w książce A. Bojarska-Sokołowska, Edukacja matematyczna na tle
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10.
Konstruowa-nie budowli

Klocki Fröbla, kartki
z propozycjami złożenia danych budowli na
podstawie ich widoku
z przodu i góry, drewniane klocki i składane
ścianki z cieniami brył

Dzieci składają różne sześciany i prostopadłościany z różnych elementów (przecięć)
klocków Fröbla.
Dzieci składają różne budowle z klocków
Fröbla według instrukcji widoku z przodu
i z góry. Następnie zastanawiają się, czy to
są jedyne możliwości złożenia bryły.
Trudniejsza wersja dzieci składają budowle z drewnianych klocków uwzględniając
widok z trzech stron danej budowli.

11.
Geometryczne
regularności

Koraliki Fröbla, sznurki,
plansza do wkładania
koralików

Dzieci nawlekają na sznurki kule, walce,
sześciany różnego koloru według podanego
rytmu lub własnej koncepcji.
Dzieci układają na planszy koraliki według
reguł podanych przez nauczyciela.

12.
Układanie
guzików
w rzędach

Modele guzików, kratkowana powierzchnia,
instrukcja z przedstawieniem różnych możliwości
układania w rzędy

Dzieci układają w rzędy guziki mogą korzystać z kratkowanej powierzchni.
Zadanie łatwiejsze np. 12 guzików rozłóż
w trzech rzędach tak, aby w każdym rzędzie
było po 5 guzików? Czy to jest możliwe?
Zadanie trudniejsze: 12 guzików rozłóż:
a) w czterech rzędach tak, by w każdym było
po 4 guziki
b) w pięciu rzędach tak, by w każdym było po
4 guziki
c) w sześciu rzędach tak, by w każdym było po
4 guziki11.

10
11

12
13
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Kratkowany kwadrat
złożony z 25 małych kwadratów, sznurek, obrazki
przedstawiający torty
z wisienkami

Dzieci rozwiązują zadania dotyczące podziału kwadratu, np.:
Zad 1. Duży kwadrat składa się z 25 małych
kwadratów. Przetnij duży kwadrat jedną linią prostą tak, aby zostało jak najmniej całych
małych kwadracików (dziecko zanim przetnie
może manipulować sznurkiem)12.
Zad 2. Dwoma cięciami noża podziel tort na
4 części tak, by w każdej były trzy wisienki,
itp.13.

innych dziedzin i form działalności dziecięcych uniwersytetów na przykładzie Uniwersytetu dzieci
w Olsztynie, s. 191 oraz na stronie scenariusza pt. Jak układa się wzory na chodniku?, który
znajduje się na stronie Uniwersytetu Dzieci.
J. Hanisz, Zadania na szóstkę, klasa 2, WSiP, Warszawa 1996, s. 38–39, 44–45, 48, 49.
J. Hanisz, Zadania na szóstkę. Klasa 3. Scenariusze zajęć, WSiP, Warszawa 1997, s. 64–66,
Zadania na szóstkę. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 2, WSiP, Warszawa 1996, s. 25.
J. Hanisz, Zadania na szóstkę. Klasa 3. Scenariusze zajęć, WSiP, Warszawa 1997, s. 55.
Ibidem, s. 40–41, 49–51.

Plansza z siatkami graniastosłupów
i ostrosłupów, które
można składać i rozkładać, siatki prostych brył,
pudełka prostopadłościenne np. od herbaty, klocki
Reco

Na początku dzieci rozklejają pudełka, aby
zobaczyć jak zostały one zbudowane, mogą
również pomanipulować (składać i rozkładać) siatki wielościanów z planszy.
Składają podstawowe bryły z siatek.
Rozwiązują problemy typu ile i jakie różne
siatki może mieć sześcian (mogą użyć
klocków Recko). Zamalowywanie plam
na siatkach sześcianów, w taki sposób by
po złożeniu odpowiednie kolory znalazły
w dobrych miejscach. Uzupełnianie siatek
sześcianu odpowiednią liczbą kropek, tak
aby po złożeniu uzyskać koskę do gry.

15.
Geometryczne
zagadki

Karteczki z zadaniami
geometrycznymi, linijki,
ołówki

Zadania typu:
Zad1. Rozstaw 7 wazonów z kwiatami przy
trzech ścianach pokoju tak, aby przy każdej
ścianie było tyle samo wazonów.
Zad 2. Na rysunku (kartka z rysunkiem)
zaznacz ulice, którymi można dojść do kina.
Narysuj 5 różnych dróg dojścia z domu do
kina takich, by każda z nich miała po 6
jednostek długości14.

Interaktywne szkolenie dla nauczycieli zostało przyjęte przez badaną grupę
osób bardzo pozytywnie. Uczestniczki warsztatów w swobodny sposób wybierały
dane na stanowisku, na którym mogły wykonywać zaproponowane zadania tak
długo, jak tego potrzebowały. Bardzo dużo osób potrzebowało potwierdzenia
w poprawności swoich obliczeń, sporo osób korzystało z umieszczonych na stanowiskach podpowiedzi, typu w rzędy można ustawiać pionowo, poziomo, na
ukos, itp. Niektóre osoby były zaskoczone formą zajęć na początku warsztatów
oraz faktem, że prowadzący nie podaje od razu rozwiązań problemów, tylko
trzeba podjąć trud i próby zmierzenia się z rozwiązywaniem zadań, i dopiero
w dalszej części pracy uzyskuje się podpowiedź lub potwierdzenie poprawności
rozwiązania.
dr Agnieszka Bojarska- Sokołowska jest adiunktem w Katedrze
Fizyki Relatywistycznej, Wydział Matematyki i Informatyki, UWM
w Olsztynie.

bojarska@matman.uwm.edu.pl

14
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13.
Zadania
z kwadratami

14.
Siatki brył

J. Hanisz, Zadania na szóstkę. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 2, WSiP, Warszawa 1996, s. 53.
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FELIETON
To lubię!
Mariusz Kalandyk

Raz na jądrowo
Dajmy na to, taka mandarynka…
Bardzo obrazowo wskazuje, czym jest
atom. Gdy bowiem atom wodoru
powiększyć proporcjonalnie o ten sam
rząd wielkości, okaże się, że jego jądro
(to znaczy proton) będzie wielkie jak
niezbyt duża mandarynka, a elektron
– jak główka od szpilki. Lub coś koło
tego. Smaczku w ten sposób powiększonemu atomowi wodoru dodaje fakt
istnienia subatomowych odległości.
Otóż, zachowując proporcje, owa
główka od szpilki będzie krążyć oddalona od protonu (jądra) w odległości
około siedmiuset metrów. Gdyby to
samo jądro (po powiększeniu) było
wielkości kuli o średnicy jednego metra, wówczas jego odległość od elektronu wynosiłaby około stu kilometrów.
No to, co? Jedziemy z Rzeszowa do
Wierzchosławic szukać kawałka materii wielkości, powiedzmy, ping ponga?
Zasuwającego z prędkością 2180 km
na sekundę? Z jakiego włókna musiałaby być siatka na motyle, by złapać
drania, nie wyrżnąć siekaczami o beton, a potem zwinąć całe urządzenie
po wyhamowaniu piłeczki?
Bredzę? A i owszem. Ale z wdziękiem i bezpretensjonalnie! Czytam
właśnie, że trzech wybitnych fizyków
122

otrzymało nagrodę Nobla. Jeden
z nich (David Thouless) zgarnął połowę Nagrody, dwaj pozostali (Duncan
Haldane i Michael Kosterlitz) – resztę.
Co takiego uczynili? Opisali „topologię przejść fazowych, gdy jeden stan
materii przeistacza się w inny, oraz
topologiczne fazy materii”. Zrobili to
najprościej jak tylko można: językiem
matematyki. Co prawda posłużyli się
formami matematyki zaawansowanej,
ale cóż to znaczy dla laika? Rozumie
ich kilkudziesięciu (kilkuset?) jegomościów z branży a reszta wierzy, bo nie
ma innego wyjścia.
Bo materia, proszę Pań i Panów,
to nie w kij dmuchał! Ma swoje stany subtelne, klasyczne i egzotyczne
(superciecze, nadprzewodniki, kondensaty Bosego-Einsteina itp.). Taki
kondensat, jako model matematyczny,
pojawił się na świecie, wedle legendy,
na skutek błędu hinduskiego naukowca, który ów popełnił w czasie wykładu. Błąd okazał się furtką otwierającą
nową dziedzinę wiedzy: kwantową
teorię gazu doskonałego. Otóż taki
gaz w bardzo niskich temperaturach,
mocno upakowany, gdy idzie o jego
gęstość, w jednej ze swoich faz zastyga; jego atomy właściwie wcale się

nie poruszają. Są takim właśnie kondensatem. Nie zamarzają jednak, nie
przechodzą w stan stały. Udało się to
udowodnić praktycznie w 1995 roku.
Polakom też – w roku 2007.
Najciekawsza w tym wszystkim
jest owa „topologia przejść fazowych”.
Może się okazać, że nauka skupiająca
się na badaniu właściwości rozmaitych
obiektów geometrycznych i ich przekształceń ciągłych, to znaczy bez rozrywania struktur owych figur, odkryje
niejedną zagadkę materii. Wspomniane odkrycia z kolei, w toku kolejnych
przełożeń z polskiego (teoretycznego)
na nasze (użyteczne w sensie inżynieryjnym), pozwolą stworzyć maszyny,
narzędzia, układy scalone, bądź też
koncepty, o jakich ciągle jeszcze nie
śniło się nikomu.
Piszę o tym również dlatego,
że warto przypominać i powtarzać
prawdę podstawową: nauki przyrodnicze oraz matematyka wpisują się
w habitat, który nazywa się od wieków humanistyką. Dzielenie w szkole
średniej uczniowskich kompetencji
według zdolności humanistycznych
i matematyczno-przyrodniczych jest
nie tyle lekkomyślnością, ile krzywdą
wyrządzaną samemu sobie. Bez konieczności wpisywania tej krzywdy
do sztambucha, a więc bez wyrzutów
sumienia i wynikających z powyższego
zachowań racjonalizujących.
Świat piękny jest i zaskakujący,
pełen tajemnic i poznawczych mał-

mazyj. Tylko że wierzą w to coraz
mniej liczni nauczyciele oraz nieliczni
uczniowie. Zblazowani, znudzeni,
zmęczeni natarczywością poznawczego belferskiego codziennego jazgotu –
odpuszczają. Intelektualnie i psychicznie. Otoczeni również prymitywnym
jazgotem informacyjnym, serwowanym przez nieodłączne smartfony,
żyją życiem tuczonych sztuczną karmą
brojlerów. Życiem mało twórczym,
wegetatywnym, nastawionym raczej
na obronę przed informacją, a przez
to trenującym intensywnie obronę
przed istotną wiedzą i budowaną na
jej fundamencie – pasją.
Noblistami z pewnością kierowała pasja. Kiedy się włączyła? Co
ją wywołało? Jak jej służyli? A co
z satysfakcją? Praca tego rodzaju trwa
przecież dziesiątki lat… Mózg analityczny lubi szczegóły, tworzy modele
i matryce, sprawdza efekty działania
tworzonych projektów i mentalnych
makiet. Czy czegoś może mu zabraknąć? Owszem: ogólnej idei, koncepcji
całości, teorii porządkującej. Jedno
z drugim się łączy, często jedno
z drugiego wynika. Słuchanie orkiestracji wielu instrumentów wymaga
także umiejętności słuchania muzyki
tworzonej przez nie wszystkie razem.
Podobna umiejętność jest z pewnością
wielkim źródłem poznawczego upojenia i starcza na wiele lat żmudnej
roboty. Czy szkoła chce i potrafi nauczyć młodego człowieka tak patrzeć
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na jego poznawczą przygodę? Mam
coraz więcej wątpliwości.
W czasach „cyfrowej zarazy”
(sformułowanie Agnieszki Kłakówny)
trzeba by się zastanowić nad jej długofalowymi skutkami. Stała się faktem,
a szkoła jakby nadal nie wiedziała, co
z tym fantem zrobić. Podobnie jak
uczniowie, uprawia instytucjonalne
gadżeciarstwo lub jeszcze bardziej
infantylną kulturę Power Point. Nie
chce przyjąć do wiadomości, że aby
przeżyć, trzeba bakterię wprowadzić
do organizmu, wyprodukować przeciwciała i skonstruować szczepionki.
Te najskuteczniejsze są wykwitem inżynierii genetycznej najwyższej klasy.
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Uratować nas musi finezja. Finezja pedagogiczna. Umiejętność
prowadzenia nieustannego dialogu
poznawczego, problematyzowania
(falsyfikacji) i poznawania uwikłanego
w emocje, fascynacje, śmiech, gniew
i euforię. Świadomość satysfakcji
wynikającej z trudu. Trudu o tyle
lżejszego, gdy brany na wspólne
barki, codziennie obgadywany i mierzony wieloma miarami. Przeważnie
uczniowskimi, wypracowywanymi
w toku codziennej pracy.
Mariusz Kalandyk

