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SZKOŁA W OBLICZU ZMIAN

Mariola Hoszowska

Szkolna edukacja historyczna: 
między przeszłością  
a przyszłością

Panuje przekonanie, że Polacy należą do narodów szczególnie wyczulonych 
na historię. I chociaż nie było ono dotąd przedmiotem miarodajnych badań 
porównawczych, warunki w  jakich kształtowała się świadomość społeczna 
narodu polskiego zdają się wskazywać, że należy on do tzw. nacji gorących1, to 
znaczy przywiązujących duże znaczenie do własnej przeszłości. 

Historia stała się odrębnym przedmiotem szkolnym stosunkowo późno, tj. 
w czasach saskich, choć w programach uniwersytetów i szkół pojawiała się oka-
zjonalnie już w wieku XVI2. O walorach i potrzebie korzystania przez młodzież 
szlachecką ze skarbnicy historycznych przykładów (tzw. exempla), wypowiadał 
się w XVII stuleciu Joachim Pastorius (1611–1681), królewski historiograf Jana 
Kazimierza, profesor elbląskiego a potem Gdańskiego Gimnazjum Akademic-
kiego, autor pierwszego podręcznika dziejów Polski3. Jednak dopiero reformy 
jezuitów i pijarów w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XVIII w. ugrunto-
wały pozycję historii jako samodzielnego przedmiotu nauczania4. W czasach 
stanisławowskich historia była ważnym czynnikiem dokonujących się po I roz-
biorze przemian ideologicznych, a biskup Adam Naruszewicz (1733–1796), 
profesor jezuickiego Collegium Nobilium w Warszawie5, podjął się, na prośbę 
1  J. Topolski, Świat bez historii, Poznań 1998, s. 21–25.
2  L. Mokrzecki, Tradycje nauczania historii od końca XVI wieku. Wybrane kraje i problemy, 

Gdańsk 1992.
3  K. Kubik, Joachim Pastorius, gdański pedagog XVII wieku, Gdańsk 1970.
4  Systematyczne nauczanie historii wprowadzili w  swych kolegiach jako pierwsi jezuici 

w 1739 r., a rok później uczynili to pijarzy. K. Puchowski, Edukacja historyczna w jezuickich 
kolegiach szlacheckich Rzeczypospolitej (1565–1773), Gdańsk 1998; K. Wróbel-Lipowa, 
Collegium Nobilium czasów Stanisława Konarskiego szkołą patriotyzmu i  wychowania 
obywatelskiego [w:] Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych, t. 1, red. K. Wróbel-Lipowa, 
M. Ausz, Kraków-Lubin 2010, s. 33–46.

5  K.R. Prokop, Adam Naruszewicz, Kraków 2010.
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króla Stanisława Augusta, opracowania – na podstawie całości źródeł – nowo-
czesnej syntezy narodowych dziejów6. Po upadku państwa polskiego zgłębianie 
własnej przeszłości stało się narodowym obowiązkiem Polaków, dzięki czemu 
mogli oni oprzeć się dążeniom asymilacyjnym i wynaradawiającemu kursowi 
historii w zaborczych szkołach. Narodowe syntezy i podręczniki Joachima Le-
lewela (1786–1861) budowały poczucie wartości, którego Polakom odmawiali 
zaborcy7. Bardziej krytyczni w oglądzie narodowej przeszłości konserwatyści 
krakowscy i profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego: Józef Szujski (1835–
1883) i Michał Bobrzyński (1849–1935), oraz ich duchowy ojciec, lwowianin 
i zmartwychwstaniec ks. Walerian Kalinka (1826–1886), dominowali ze swą 
pesymistyczną wykładnią dziejów w latach siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych XIX w. Dzieje Polski w zarysie (1879) Bobrzyńskiego były obowiązkową 
lekturą ówczesnych gimnazjalistów, choć lekcje historii kraju rodzinnego (obej-
mujące nie tylko wydarzenia z historii Polski, ale i dzieje Rusi) odbywały się 
w zaledwie połowie ówczesnych gimnazjów c.k. monarchii8. Przeciwwagą dla 
popowstaniowej rusyfikacji w Królestwie Polskim oraz galicyjskich ugodowców 
była tzw. warszawska szkoła historyczna. Jej czołowi przedstawiciele: Tadeusz 
Korzon (1839–1918) i Władysław Smoleński (1851–1926) nawiązywali do 
myśli lelewelowskiej, a  w  swych syntezach i  podręcznikach opiewali zaini-
cjowany w epoce stanisławowskiej proces odrodzenia narodowego, brutalnie 
przecięty przez sąsiednie dwory u  schyłku XVIII w., ale kontynuowany po 
upadku państwa i manifestujący się m.in. w systematycznie organizowanych 
powstaniach. Na przełomie XIX i XX w. nastąpił wyraźny wzrost nastrojów 
niepodległościowych9, czego spektakularnym przejawem była bijąca rekordy 
czytelnictwa twórczość warszawianina i profesora Uniwersytetu Lwowskiego, 
Szymona Askenazego (1865-–1935), który w monografiach: Książę Józef Po-
niatowski (1904), Łukasiński (1908), apoteozował wartość czynu zbrojnego 
i wpłynął – jak rzadko który historyk – na młode pokolenie niepodległościow-
6  A.F. Grabski, Myśl historyczna polskiego Oświecenia, Warszawa 1976, s. 160–185.
7  W ocenie Andrzeja Wierzbickiego Lelewel uważał, że Polakom potrzebna jest pedagogika 

pochwały, a nie nagany. W najbardziej dojrzałej syntezie, czyli Uwagach nad dziejami Polski 
i ludu jej (1855), dziejopis odwołał się w tej sprawie do słów Stanisława Leszczyńskiego: „chcesz, 
aby człek był dobry, wmawiaj w niego, że (jest) dobry; a wmawiaj mu, że jest złym, zepsujesz 
go i stanie się złym”. A. Wierzbicki, Historiografia polska doby romantyzmu, Wrocław 1999,  
s. 329; T. Słowikowski, Joachim Lelewel: krytyk i autor podręczników historii, Warszawa 1974.

8  A. Puszka, Nauczyciele historii i  geografii państwowych szkół średnich w  Galicji w  okresie 
autonomii, Lublin 1999, s. 148.     

9  J. Maternicki, Historia i życie narodu. Poglądy i postawy historyków polskich XIX i XX w., 
Rzeszów 2009; tegoż, Walerian Kalinka (1826-1886) i jego badania nad epoką porozbiorową, 
Rzeszów 2013.

Mariola Hoszowska
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ców10. Neoromantyczne nastroje dobrze wyrażają słowa Stefana Żeromskiego 
piszącego w 1910 r.: „Wierzyłem w to przez całe życie, że niepodległość Polski 
nie jest chimerą poetów i nie jest punktem partyjnego programu, lecz jest po-
wietrzem żywotwórczym, bez którego polskie płuca nie mogą oddychać […] 
Musimy wszyscy […] odwrócić się od myśli, że sprawę Polski można wyżebrać, 
wyszachrować, wyczekać”11. Lata wielkiej wojny to apogeum historycznego 
„optymizmu” i walki o sprawę polską wśród rodzimych badaczy przeszłości12. 
Wybitny lwowski historyk prawa Oswald Balzer, porównując wówczas stan 
urządzeń ustrojowych w różnych krajach europejskich, przekonywał, że dawna 
Rzeczypospolita nie była ani sprawcą swego upadku ani nań nie zasługiwała13. 

Odzyskanie niepodległości przyniosło zrazu przejściowe osłabienie zainte-
resowania historią w społeczeństwie14, a borykające się z wieloma trudnościami 
odrodzone państwo polskie nie mogło być specjalnie hojne w finansowaniu 
nauki i  oświaty. Trwała też zacięta walka polityczna o  mit założycielski II 
Rzeczypospolitej, w  czym niedawne zasługi dla odzyskania niepodległości 
odgrywały wielką rolę. Wprawdzie formalnie wygrali ją piłsudczycy, którzy 
odebrali władzę endekom, ale nie wpłynęło to na ostudzenie emocji poli-
tycznych. Sanacyjna reforma oświaty15, wdrażana przez Janusza Jędrzejewicza 
(1885–1951)16, miała m.in. na celu utrwalenie w społeczeństwie lansowanej 
przez zwolenników Józefa Piłsudskiego wizji dziejów, szczególnie najnowszych, 
w których wynoszono zasługi piłsudczyków, a przemilczano bądź traktowano 
marginalnie politycznych oponentów17. 

W okresie wojny i okupacji społeczeństwo także odwoływało się do wła-
snej przeszłości, która była czynnikiem mobilizującym do walki i przetrwania 
koszmaru okupacji. Tajna oświata na poziomie średnim i uniwersyteckim18 była 
10  M. Hoszowska, Szymon Askenazy i jego korespondencja z Ludwikiem Finklem, Rzeszów 2013. 
11  Cyt. za Polski wir I wojny, oprac. A. Dębska, Warszawa 2014, s. 10.
12  J. Maternicki, Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914–1918. Studium historiograficzne, 

Warszawa 1975.
13  M. Pyter, Oswald Balzer i lwowska szkoła historycznoprawna, Lublin 2010, s. 246–258.
14  J. Maternicki, Historiografia polska XX wieku. Cz. 1: 1900–1918, Wrocław 1982.
15  J. Sadowska, Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej. Geneza, założenia i realizacja  reformy 

Jedrzejewiczowskiej, Białystok 2001.
16  Z. Osiński, Janusz Jędrzejewicz piłsudczyk i reformator edukacji (1885–1951), Lublin 2007.
17  M. Jachym, Historia najnowsza Polski w programach i podręcznikach szkolnych lat 1918–1980. 

Maszynopis pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem J. Maternickiego, Rzeszów 2007; 
H. Wójcik-Łagan, Kult bohatera narodowego. Józef Piłsudski w szkolnej edukacji historycznej 
w latach trzydziestych XX wieku, Kielce 2012.

18  P. Matusak, Edukacja i kultura Polski podziemnej 1939–1945, Siedlce 1997; Szkoła przy 
zamkniętych oknach. Z dziejów szkolnictwa w czasach okupacji hitlerowskiej na terenie dzisiejszego 
województwa tarnobrzeskiego, red. A. Meissner, Rzeszów 1992; J. Krasuski, Tajne szkolnictwo 

Szkolna edukacja historyczna...
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formą przeciwdziałania wyniszczaniu polskich elit19. W okresie powojennym 
kluczowe znaczenie miały z  kolei procesy awansu społecznego i  powstawa-
nia nowych elit, w  czym szkolna edukacja historyczna również miała swój 
udział. Wyjątkowo niechlubny trwał od końca lat czterdziestych do połowy 
lat pięćdziesiątych XX w., i określa się go jako stalinowską odmianę modelu 
pasywno-kontemplacyjnego20. Nastąpiło wówczas ogromne zubożenie kultury 
historycznej i dydaktyczno-historycznej nauczycieli, a przekazywane uczniom 
treści miały charakter polityczno-propagandowy, co dotyczyło szczególnie 
stosunków polsko-rosyjskich i  historii najnowszej21. Oparta na założeniach 
zwulgaryzowanego marksizmu w  wersji stalinowskiej historia22 traktowana 
była przez wielu uczniów jako rodzaj daniny składany na ołtarzu społecznego 
awansu23. Już wyniki egzaminów maturalnych z 1952 r. obnażyły fasadowość 
wdrożonego u schyłku lat czterdziestych XX w. modelu edukacji historycznej24.  
Po 1956 r. starano się wypracować – w oparciu o lekko zmodyfikowane zało-
żenia ideologiczne – bardziej racjonalną koncepcję, i w tym celu nawiązywano 
m.in. do osiągnięć przedwojennej dydaktyki historii. Niezależnie jednak od 
osiągnięć w zakresie proponowanych w PRL strategii, form, metod, środków 
dydaktycznych, praktycznie do 1989 r. brakowało warunków sprzyjających 
nieskrępowanym dyskusjom historycznym25. III Rzeczypospolita stoi natomiast 
pod znakiem permanentnej reformy szkolnej, skłaniającej nawet niektórych 
badaczy do apelu, aby „nie reformować reformy”26.

Dydaktycy historii w ostatnim piętnastoleciu włożyli wiele wysiłku we 
wzbogacenie praktyki nauczania historii. Czerpiąc z rodzimych i zagranicznych 

polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939–1945, Warszawa 1971.
19  B. Wagner, Okupowane nauczanie w okresie II wojny światowej [w:] tejże, Szkoła publiczna 

w Polsce w XX wieku. Zarys dziejów społecznych, Warszawa 2013, s. 193–201.
20  J. Maternicki, Aktywno-refleksyjny model kształcenia historycznego, „Wiadomości Historyczne” 

2003, nr 2, s. 84.
21  M. Hoszowska, Praktyka nauczania historii w Polsce 1944–1956, Rzeszów 2002.
22  R. Stobiecki, Historia pod nadzorem. Spory o nowy model historii w Polsce (II połowa lat 

czterdziestych – pierwsza połowa lat pięćdziesiątych), Łódź 1993; tegoż, Historiografia PRL. 
Ani dobra, ani mądra, ani piękna… ale skomplikowana, Warszawa 2007.

23  O postawach młodzieży przygotowującej się do matury z wiedzy o społeczeństwie pisano: 
„grunt to poznać dzieje socjalizmu, poczytać Marksa i Engelsa i na wszystko odpowiadać 
w kolorze czerwonym”. P.P., Matury, matury, „Wieś”, nr 24 z 13 czerwca 1948 r.

24  M. Hoszowska, Początki stalinizacji nauczania historii w Polsce. Stan z 1952 roku. Zeszyty 
Naukowe WSP w Rzeszowie, Historia 7, red. Z. Leszczyński, Rzeszów 1998, s. 123–143.

25  J. Brynkus, Komunistyczna ideologizacja a szkolna edukacja historyczna w Polsce (1944–1989), 
Kraków 2013. 

26  G. Chomicki, Historia powróci do zdrowia, czyli nie reformujmy reformy, „Wiadomości 
Historyczne” 2005, nr 1, s. 54.

Mariola Hoszowska
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doświadczeń, m.in. bardziej otworzyli subdyscyplinę na pozaszkolne formy 
kształcenia historycznego27, co jest przejawem szerszego procesu kształtowania 
nowej wrażliwości historycznej, związanej z  wizualizacją i  teatralizacją jako 
oddolną formą uobecniania przeszłości28. Szkolna edukacja historyczna jest 
częścią większej edukacyjnej całości obejmującej ogół społeczeństwa. I cho-
ciaż Klio ustąpiła w XX w. miejsca innym prężnie rozwijającym się naukom, 
pozostaje przecież istotnym składnikiem komplementarnych badań multidy-
scyplinarnych. W szkole nie zastąpią jej inne przedmioty z uwagi na autono-
miczne walory historii: jej wymiar egzystencjalny, konkretność, obrazowość, 
systematyczność i in.29. 

Wydaje się, że polska szkoła u schyłku drugiej dekady XXI w. potrzebuje 
najbardziej równowagi: 1) organizacyjnej: ustabilizowania struktury szkol-
nictwa ogólnokształcącego i  zawodowego w powiązaniu ze stojącymi przed 
nami wyzwaniami społeczno-gospodarczymi; 2) programowej: uelastyczniania 
programów nauczania, tak aby uwzględniały różnorodność zainteresowań 
uczniów oraz szanowały autonomię nauczycieli; 3) dydaktyczno-wychowawczej: 
z otwartym, krytycznym myśleniem o celach/wartościach oraz sposobach ich 
osiągania w krótszym i dłuższym horyzoncie czasowym. Powinna to być szkoła 
oparta na holistycznym postrzeganiu człowieka oraz jego potrzeb (duchowych, 
intelektualnych, estetycznych, zdrowotnych i in.).

Z ministerialnych wypowiedzi wynika, że inspiracją dla szkoły polskiej 
miałaby być szkoła fińska30. Oświata w Finlandii budziła i – pomimo poja-
wiających się także w tym kraju trudności – wciąż budzi zainteresowanie czy 
nawet podziw świata. Nie tylko z uwagi na wysokie osiągnięcia uczniów (od 
2012 r. niższe), lecz sposób dochodzenia do nich, z dystansem wobec prefe-
rowanej w większości krajów – szczególnie azjatyckich – rywalizacji. System 
oświatowy Finlandii zbudowany został na zasadach zaufania31, współpracy 
27  M. Hoszowska, Edukacja historyczna między humanizmem a posthumanizmem? [w:] Toruńskie 

Spotkania Dydaktyczne. T. XI: Tradycja i nowoczesność w edukacji historycznej, red. S. Roszak, 
M. Strzelecka, A. Wieczorek i Ł. Wróbel, Toruń 2016, s. 10–26.

28  I. Skórzyńska, Widowiska przeszłości. Alternatywne wizje pamięci 1989–2009, Poznań 2010.
29  J. Maternicki, Dydaktyczne walory historii szkolnej i jej funkcja społeczna [w:] J. Maternicki, 

Cz. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1993, s. 131–150. 
30  TVP.INFO, „Gość Wiadomości”, rozmowa z minister Anną Zalewską, 30 sierpnia 2017 r. 

Dostępny w Internecie: https://vod.tvp.pl/video/gosc-wiadomosci,26082017,33500857 
[dostęp do wszystkich zasobów internetowych występujących w  tym artykule – wrzesień 
2017 r.] 

31  Mocno podkreślono tę fundamentalną dla fińskiego systemu oświatowego kwestię w raporcie 
z wizyty studyjnej w fińskich szkołach. Chociaż wizyta dotyczyła nauczania przedmiotów 
przyrodniczych, scharakteryzowano wszystkie istotne elementy modelu edukacji w Finlandii. 

Szkolna edukacja historyczna...
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i troski o wspólne dobro. Oświata jest tam przedmiotem porozumienia ponad 
podziałami politycznymi, a Finowie od kilku dekad utrzymują wspólnie wy-
pracowany kierunek myślenia o niej. Fińska reforma została ukierunkowana 
na długofalowe cele, a jednym z ważniejszych – dla spójności społeczeństwa 
i pozycji kraju na arenie międzynarodowej – było zaszczepienie obywatelom 
wewnętrznej potrzeby samokształcenia i podnoszenia własnych kwalifikacji. 
Trzecia część Finów rokrocznie korzysta z bogatej oferty systemu doskonalenia 
zawodowego. Sterników fińskiej oświaty można też nazwać dobrymi ucznia-
mi starożytnych Greków32, rozumiejących wagę zachowywania równowagi 
między wysiłkiem intelektualnym i fizycznym, oraz zabiegających o regularny 
wypoczynek i dobrostan. Również dbałość o  środowisko naturalne – jedna 
z podstaw kondycji fińskiego społeczeństwa – wzmacniana jest przez szkołę: 
kształtującą prozdrowotne nawyki33 i uczulającą na potrzebę troski o przyrodę 
na co dzień. Ogromne zaufanie władz oświatowych do nauczycieli – najbardziej 
prestiżowej i wysoko opłacanej profesji przyciągającej najlepszych – przynosi 
spodziewane efekty. Empatię, otwartość, nastawienie na pomoc innym, szcze-
gólnie najsłabszym, przejmują kolejne generacje. Ostatnio Finowie podjęli 
decyzję o zwiększeniu w szkołach średnich rangi nauczania tematycznego (od 
przedmiotowego do problemowego), rozpatrującego wybrane – ważne dla 
współczesnych kwestie – z punktu widzenia różnych dyscyplin, co ma sprzyjać 
większej funkcjonalności wiedzy i dawać szerszą perspektywę34. Wyróżniająca 
kraje skandynawskie polityka państwa opiekuńczego, niskie nierówności w do-
chodach, nastawienie na wyrównywanie szans edukacyjnych sprawiły, że Fin-
landia – w przeciwieństwie do Polski – należy do państw o najwyższym kapitale 
zaufania społecznego35.  Prowadzone w 23 krajach Europy w pierwszej dekadzie 
XXI w. badania wskazują na utrzymującą się odrębność grupy krajów postso-
wieckich (wyjątkiem Estonia i Słowenia) od zachodnioeuropejskich i zwłaszcza 
skandynawskich. Obok zasadniczych czynników decydujących o najniższym 
poziomie zaufania w państwach naszego regionu, takich jak jakość instytucji 
politycznych i stan gospodarki, wymienia się niski poziom optymizmu i brak 

Zob. IBE. Raport tematyczny z badania. Przedmioty przyrodnicze w wybranych krajach. 
Raport z wizyty studyjnej w Finlandii, Warszawa, kwiecień 2014, s. 46. Dostępny w Internecie: 
http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=771 

32  Szkoła z gr. to „spokój”, „czas wolny”, „odpoczynek”.
33  J. Polanowska, Fińskie gry i zabawy ruchowe na powietrzu. Dostępny w Internecie: http://

www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/finskie_gry_na_powietrzu.pdf 
34  B. Zwierzyńska, Fińska edukacja idąca za zmianami. Dostępny w Internecie: http://www.

edunews.pl/system-edukacji/przyszlosc-edukacji/3373-finska-edukacja-idaca-za-zmianami 
35  P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007.

Mariola Hoszowska
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kontroli nad własnym życiem36. Jeżeli w ostatniej kwestii szkoła polska ma do 
odegrania pozytywną rolę, a  istnieją ku temu społeczne przesłanki37, kształt 
stosunków międzyludzkich – obejmujących nie tylko relacje uczeń-nauczyciel 
– wymaga uważnej refleksji38. Nie istnieją idealne systemy edukacyjne39, które 
wystarczy skopiować w innym miejscu. Wiele zależy od historyczno-kulturo-
wych uwarunkowań i będącej ich pochodną mentalności, stąd reformy – jak 
fińska – niejednokrotnie uwzględniają rodzime tradycje oświatowe.

Również dydaktycy historii interesowali się skandynawską edukacją 
historyczną40. Od lat też postulowali zmiany w  przeprowadzanych w  III 
Rzeczpospolitej reformach, co dokumentują artykuły na łamach „Wiado-
mości Historycznych” i publikacje zbiorowe, m.in. kilkunastotomowa seria 
toruńska podejmująca tradycyjną (m.in. dotyczącą źródeł historycznych, 
podręczników, historii regionalnej41) i  nowoczesną problematykę (m.in.: 
tradycja i mity, muzea i archiwa, miejsca pamięci, wizualizacje historii, obraz, 
dźwięk i smak w edukacji historycznej42). Podobnie opracowania wychodzące 
36  M. Lissowska, Zaufanie i kapitał społeczny – uwarunkowania kulturowe, instytucjonalne czy 

indywidualne? Wnioski z porównań międzynarodowych, „Ekonomia. Economics”, 2013, nr 
4(25), s. 192. Dostępny w Internecie: http://www.dbc.wroc.pl/Content/24935/Lissowska_
Zaufanie_i_kapita%C5%82_spo%C5%82eczny_uwarunkowania.pdf 

37  Według raportu Instytutu Badań Edukacyjnych u 74% Polaków zawód nauczyciela cieszy się 
dużym lub bardzo dużym szacunkiem. Jednocześnie zaledwie 16% nauczycieli ma poczucie 
zawodowego prestiżu. Liczą się nauczyciele. Raport o stanie edukacji 2013, Warszawa 2014, s. 88. 

38  Wiąże się to z niebezpiecznym w wymiarze społecznym syndromem wypalenia zawodowego 
(burnout), dotykającym 12-23% nauczycieli. M. Gliński, Preferencje zawodowe a stres zawodowy 
wśród nauczycieli, „Psychologia Wychowawcza” 2014, nr 6, s. 37-54; S. Tucholska, Wypalenie 
zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań, 
Lublin 2009.

39  Według rankingu Pearsona „The Learning Curve 2014” fiński system oświatowy został 
sklasyfikowany na 5 miejscu, po azjatyckiej czwórce: Korea Południowa, Japonia, Singapur, 
Hongkong. Polska znalazła się na miejscu 10, czyli w stosunku do 2012 przesunęła się w górę 
o  4 pozycje. Dostępny w Internecie: http://thelearningcurve.pearson.com/2014-report-
summary/  

40  A. Kłonczyński, „Kraj ludzi uciskanych” – obraz Polski w szwedzkich podręcznikach do historii, 
„Wiadomości Historyczne” 2009, nr 1, s. 35–41.

41  Region w edukacji historycznej, t. 2, red. S. Roszak, M. Strzelecka A. Wieczorek, Toruń 2005; 
Źródła w edukacji historycznej, t. 3, red. S. Roszak, M. Strzelecka A. Wieczorek, Toruń 2006; 
Polska – Europa – świat w szkolnych podręcznikach historii, t. V, red. S. Roszak, M. Strzelecka 
A. Wieczorek, Toruń 2008.

42  Tradycja i mity w edukacji historycznej w dobie reformy, t. I, red. S. Roszak, M. Strzelecka, 
M. Ziółkowski, Toruń 2004; Muzea i archiwa w edukacji historycznej, t. IV, red. S. Roszak 
i M. Strzelecka, Toruń 2007; Miejsca pamięci w edukacji historycznej, t. VI, red. S. Roszak, 
M. Strzelecka i A. Wieczorek, Toruń 2009; Obraz, dźwięk i smak w edukacji historycznej,  
t. VII, red. S. Roszak, M. Strzelecka i A. Wieczorek, Toruń 2010; Wizualizacje historii, t. IX, 
red. S. Roszak, M. Strzelecka i A. Wieczorek, Toruń 2012.

Szkolna edukacja historyczna...
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w innych ośrodkach uniwersyteckich, wnoszące istotny wkład w teorię i prak-
tykę nauczania historii w Polsce w ostatnich dekadach43. Nie traci przy tym 
na znaczeniu myśl dydaktyczno-historyczna dawnych dydaktyków historii, 
m.in. aktywnych w  okresie Drugiej Rzeczypospolitej Ewy Maleczyńskiej, 
Haliny Mrozowskiej i in.44. 

W związku z narastaniem w skali globalnej problemów klimatycznych, na 
co m.in. zwrócił uwagę papież Franciszek w „zielonej” encyklice, skierowanej 
przeciwko technokratycznemu paradygmatowi zagrażającemu planecie i pod-
stawom życia społecznego45, sprawa pogłębionej świadomości ekologicznej46 
nabiera coraz większego znaczenia także w naszym kraju. Szczególnie, że od 
przyrody można się uczyć wrażliwości, współpracy, ochrony słabszych47.  Relacje 
człowiek – środowisko stanowią naturalny obszar pożądanej współpracy na-
uczycieli historii i przedmiotów przyrodniczych48 w analizowaniu wzajemnych 
zależności oraz postaw wobec przyrody, a także ich dalekosiężnych skutków 
dla antropo- i biosfery49.

43  Tytułem przykładu warto wymienić: Edukacja w  procesie integracji europejskiej, red.  
H. Konopka, Białystok 2003; Wartości w  edukacji historycznej, red. J. Rulka, Bydgoszcz 
1999; Multimedia w  edukacji historycznej, red. J. Rulka, B. Tarnawska, Bydgoszcz 2002; 
Edukacja historyczna w zreformowanej szkole, cz. 1–2, red. A. Zielecki, Kraków 2000; Muzea 
skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej, red. M. Ausz i in., Lublin 2011; Nauczanie 
historii na terenach mieszanych etnicznie, red. A. Suchoński, Gliwice-Opole 1999; Uczeń 
w  nowej szkole. Edukacja humanistyczna, red. M. Kujawska, Poznań 2002; Foto-historia. 
Fotografia w  edukacji historycznej, red. V. Julkowska, Poznań 2012; Korelacja – integracja 
wiedzy – szansa dla ucznia, red. G. Pańko, J. Wojdon, Wrocław 2006; Wielokulturowość 
w nauczaniu historii, red. B. Burda, B. Halczak, Zielona Góra 2004. 

44  M. Hoszowska, Lwowscy dydaktycy historii o  szkolnej edukacji historycznej i  jej związkach 
z nauką (koniec XIX – pierwsza połowa XX wieku), [w:] Znani i nieznani międzywojennego 
Lwowa. Studia i  materiały, t. 4, red. M. Przeniosło, L. Michalska-Bracha, Kielce 2015,  
s. 73–91. 

45  Franciszek, Enc., Laudato si’. W trosce o wspólny dom, Kraków 2015.
46  L. Gawor, Świadomość ekologiczna, [w:] tegoż, Ekoszkice, Rzeszów 2017, s. 85–94;  

Z. Piątek, Ekologiczny pakt z biosferą, jego uwarunkowania i konsekwencje, „Wschodni Rocznik 
Humanistyczny” t. 11, Lublin-Radzyń Podlaski 2015, s. 11–32.

47  Przykładem mogą być lasy bukowe działające jak swoisty system opieki społecznej, co 
z  ogromną wrażliwością opisuje Peter Wohlleben. Tegoż, Sekretne życie drzew, tłum.  
E. Kochanowska, Kraków 2016, s. 24–28.

48  M. Hoszowska, Wartości ekoturystyki a  edukacja historyczna i  obywatelska, [w:] Turystyka 
w edukacji historycznej i obywatelskiej, red. M. Ausz, J. Bugajska-Więcławska, A. Stępnik,  
D. Szewczuk, Lublin 2017, s. 91–110.

49  Francuski historyk Éric Baratay podkreśla, że „Nie chodzi o to, aby zrównywać gatunki, ale 
żeby zbliżyć je i lepiej zobaczyć to, co je łączy, ich interakcje, zachowując przy tym różnice 
i nie interpretując ich w kategoriach hierarchicznych”. Tegoż, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna 
wersja historii, Gdańsk 2014, s. 39.

Mariola Hoszowska
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Edukacja historyczna dzięki swej elastyczności dobrze odpowiada potrze-
bom każdej epoki. Od decydentów oświatowych, ich wrażliwości, wyczucia, 
szacunku dla metodologicznych i warsztatowych uwarunkowań Klio, zależy 
w znacznej mierze poziom kultury historycznej społeczeństwa50. Im wyższy, 
tym większa szansa na uwalnianie społecznej energii i wartościowe wspólnotowe 
działania. Angażowanie się obywateli w społeczne inicjatywy i przedsięwzięcia 
dynamizuje z kolei i przyspiesza rozwój społeczno-gospodarczy kraju, przynosi 
wzrost podmiotowości i  indywidualnego poczucia sprawczości, oraz ogólne 
zadowolenie z życia. Partycypującą w tym edukację historyczną można nazwać 
wielce pożyteczną i takiej należałoby sobie życzyć.

dr hab. prof. UR Mariola Hoszowska jest kierownikiem Zakładu 
Edukacji i Kultury Historycznej na Wydziale Socjologiczno-Historycznym 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalizuje się w dziejach edukacji 
historycznej, historii kobiet oraz historii historiografii XIX–XX w.

50  J. Maternicki, Kultura historyczna [w:] Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny, 
red. J. Maternicki, Warszawa 2004, s. 162–164.

Szkolna edukacja historyczna...
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Zbigniew Osiński

Jakiej edukacji historycznej 
potrzebuje współczesny Polak  
i nowoczesna Polska?

Celem niniejszego artykułu jest zabranie głosu w dyskusji nad reformowa-
niem edukacji historycznej. Tekst jest efektem zarówno doświadczeń autora jako 
nauczyciela historii, a potem uniwersyteckiego dydaktyka historii, jak i prowadzo-
nych przez wiele lat badań nad różnymi aspektami edukacji historycznej w Polsce. 

W dyskusjach nad celami i kształtem szkolnej edukacji historycznej w Pol-
sce dominują dwa skrajne stanowiska, które jednakże mają wspólne cechy – ide-
ologiczne podejście i nieliczenie się z realnymi potrzebami i zainteresowaniami 
ucznia. Z jednej strony mamy zwolenników tezy wywodzącej się z ideologii 
feminizmu i gender, mówiącej, że w edukacji, także historycznej, realizowany 
jest ukryty program generujący nierówności i stosunki patriarchalne. Wspie-
rający stereotypy i zabobony związane z płcią, seksualnością, mniejszościami, 
obcymi i wykluczonymi. Utrwalający tradycyjne przekonania i role. Program 
stworzony poprzez eksponowanie określonych postaci, zjawisk, informacji 
i  interpretacji, a pomijanie innych. Oparty na badaniach omijających wiele 
pól i metodyk badawczych. Pojawiają się stwierdzenia sugerujące, że programy 
historii były i są podporządkowane androcentrycznej ideologii. Tworzą historię 
mężczyzn z kobietami daleko w tle, historię uzasadniającą władzę mężczyzn 
nad kobietami. Pomijają lub deprecjonują rolę kobiet oraz „grup pozbawionych 
głosu” w dziejach, a przez to sugerują, że polityka, władza i wszystko, co waż-
ne, zarezerwowane jest dla białych heteroseksualnych mężczyzn. Zwolennicy 
tych poglądów postulują odejście od „patriarchalnej wizji dziejów”, opartej na 
wojnach i polityce, na rzecz problematyki codzienności, rodziny, pracy, prze-
śladowań, nierówności, płciowości traktowanej zgodnie z ideologią gender oraz 
roli kobiet i marginalizowanych mniejszości w dziejach1. 
1  I. Chmura-Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, I. Skórzyńska, „Niegodne historii”. O nieobecności 

kobiet w dziejach w kontekście analiz wybranych podręczników do nauki historii w Polsce, „Sensus 
Historiae”, 2013/2014, vol. XII, s. 47–70 oraz tychże autorek: Jakiej historii nam dzisiaj potrzeba, 
[w:] Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej, red. I. Chmura-
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Na drugim biegunie mamy podejście, w którym szkolna edukacja histo-
ryczna stanowi część polityki historycznej państwa. Mówi się o konieczności 
wychowywania młodych ludzi na przykładach bohaterów narodowych, o kształ-
towaniu świadomości narodowej, eksponowaniu historii narodu i  państwa, 
kreowaniu uznania dla tradycji narodowej, kształceniu szacunku do własnej 
przyszłości, budowaniu postaw patriotycznych oraz pamięci zbiorowej, a także 
uwzględnianiu wpływu historii na aktualne problemy i kondycję społeczeń-
stwa oraz państwa. Polityka historyczna bazująca m.in. na edukacji szkolnej 
realizowana była i  jest we wszystkich państwach i  systemach politycznych. 
Jest bowiem sposobem uprawiania polityki, środkiem do walki o  zdobycie 
lub utrzymanie władzy. Badacze wskazują na to, że polityka historyczna, 
z konieczności zinstytucjonalizowana, umożliwia rządzącym daleko idącą in-
gerencję w interpretowanie dziejów, a nawet ich fałszowanie. Bowiem to oni 
mają wpływ na finansowanie działań skutkujących określoną wizją historii, 
a następnie na jej rozpropagowanie wśród społeczeństwa. Wskazuje się także 
na szkodliwość polityki historycznej realizowanej w szkołach dla modernizacji 
procesu kształcenia2. Z drugiej strony podkreśla się, że gruntownie przemyślana 
i zrównoważona może sprzyjać kształtowaniu dojrzałych postaw patriotycznych 
oraz optymalnej zbiorowej świadomości historycznej, ułatwiającej utrzymywa-
nie przyjaznych relacji z sąsiadami3. 

Propagatorzy obu skrajnych wizji edukacji historycznej zdają się nie do-
strzegać podobieństwa ich podejścia do tego, które dominowało w  czasach 
PRL i sprowadzało się do wykorzystywania szkolnej edukacji historycznej dla 
propagowania określonej ideologii i  polityki. Takie indoktrynacyjne wyko-
rzystywanie edukacji historycznej, wraz z funkcjonowaniem zasad pedagogiki 
autorytarnej, przyczyniło się do ukształtowania kilku generacji ludzi, których 
poziom kompetencji i mentalność pozostawiały wiele do życzenia4.

Rutkowska, E. Głowacka-Sobiech, I. Skórzyńska, Kraków 2013. 
2  Więcej na ten temat w pracach: J. Michałek, Współcześnie o przeszłości, czyli wpływ polityki 

historycznej na kształt podręczników szkolnych, „Klio” 2011, vol. 16, s. 169–182; Z. Osiński, 
Współczesna polska polityka historyczna a  edukacyjne wyzwania społeczeństwa informacyjnego 
i gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Pamięć. Historia. Polityka, red. A. Bieś, M. Chrost, B. Topij-
Stępińska, Kraków 2012, s. 37–52; W. Piasek, Polityka historyczna, pamięć kulturowa i historiografia 
w Polsce, [w:] Pamięć polska, pamięć niemiecka. Od XIX do XXI wieku, red. K. Mikulski, Z. Noga, 
Toruń 2006, s. 60–69; R. Traba, Historia – przestrzeń dialogu, Warszawa 2006. 

3  E. Ponczek, Polityka wobec pamięci versus polityka historyczna; aspekty semantyczny, aksjologiczny 
i merytoryczny w narracji polskiej, „Przegląd Politologiczny”, 2013, nr 2, s. 7–22.

4  Problem ten omówiony jest w artykule: Z. Osiński, Edukacja historyczna okresu PRL w służbie 
władzy i ideologii – konsekwencje i zagrożenia, [w:] Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii 
(1945–2009), red. E. Gorloff, R. Grzybowski, A. Kołakowski, Kraków 2010, s. 109–120.
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W związku z powyższym, odrzucając obie indoktrynacyjne wizje edukacji 
historycznej, możemy postawić pytanie – jakie powinno być kształcenie histo-
ryczne, stanowiące element edukacji szkolnej, by służyło zarówno potrzebom 
młodych ludzi, jak i interesom państwa oraz społeczeństwa? 

Zanim przejdziemy do rozważań o pożądanym modelu edukacji histo-
rycznej, należy uświadomić sobie, że żaden model nie przyniesie pozytywnych 
skutków, w sensie przyrostu kompetencji u uczniów (zdolności do podejmo-
wania efektywnych działań w oparciu o wiedzę i umiejętności), jeżeli będzie 
wdrażany w  środowisku niesprzyjającym kształceniu. Takim środowiskiem 
jest szkoła pozbawiona dyscypliny i  obowiązkowości. Szkoła, w  której bez 
większych konsekwencji uczeń może opuszczać lekcje, spóźniać się, nie wy-
konywać nałożonych na niego zadań, nie przestrzegać wymagań ilościowych 
i jakościowych, nie wypełniać poleceń, przeszkadzać kolegom chcącym pra-
cować, okazywać wulgarność i agresję oraz traktować budynek szkoły nie jako 
miejsce pracy, lecz spotkań towarzyskich. Przede wszystkim należy odejść od 
strachu przed dyscyplinowaniem uczniów, narzuconego przez zachodnioeuro-
pejskich i amerykańskich lewicowych pisarzy i naukowców. Budowanie syste-
mu oświatowego i modelu edukacji w oparciu o poglądy Michela Foucaulta, 
Noama Chomsky’ego, Pierre’a Bourdieu i Jeana Claude’a Passerona prowadzi 
donikąd, do upadku edukacji. Bowiem co dobrego dla oświaty może przynieść 
uwzględnianie twierdzeń sugerujących, że system szkolny jest pełną przemocy 
symbolicznej areną walk społecznych, wzmacnia podziały klasowe, nastawiony 
jest na dyscyplinowanie i segregowanie, na narzucanie określonej wizji świata 
i hegemonii kulturowej w celu podtrzymywania aktualnego układu sił klaso-
wych? Co dobrego dla praktyki szkolnej wynika z poglądów sugerujących, że 
szkolne wymagania to mechanizm dominacji i  zniewalania jednostek przez 
instytucje, a szkolne regulaminy, obyczaje i organizacja pracy to nic innego jak 
metody ujarzmiania? Jaką edukację stworzymy na bazie postulatów Jurgena 
Habermasa o konieczności usunięcia nierówności pomiędzy uczniem a na-
uczycielem oraz dominacji tego drugiego? Co będzie efektem pomysłów Ivana 
Illicha na tworzenie społeczeństwa bez szkoły? Jaki pożytek będziemy mieli 
z wykreowanej przez lewicowych dziennikarzy idei wychowania bezstresowe-
go? Jaki pożytek dla szkolnej praktyki wynika ze skrajnie ideologicznego jej 
opisywania? Szkolna codzienność, zwłaszcza w gimnazjach, daje jednoznaczne 
i negatywne odpowiedzi na powyższe pytania. Wydaje się, że bardziej zasadne 
byłoby praktyczne wdrażanie poglądów Stanisława Sławińskiego, Aleksandra 
Nalaskowskiego i Jamesa C. Dobsona, którzy podkreślali kluczową rolę szkolnej 
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dyscypliny dla skuteczności oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych. 
Warte przypomnienia są także poglądy takich autorów jak: Jorg Ruedi, Louis 
Cohen, Lawrens Manion i Keith Morrison, dla których dyscyplina szkolna jest 
sumą wymagań, które muszą być spełnione, by możliwe było osiąganie sukce-
sów szkolnych. Podkreślają oni, że współczesna dyscyplina nie jest tożsama ze 
ślepym posłuszeństwem. Jest zbiorem wymagań tak dobranych, by możliwe 
było realizowanie celów kształcenia i sprawna współpraca. W swoich pracach 
Stefan Mieszalski uświadamia nam, że wzniosłe i modne teorie pedagogiczne 
krytykujące dyscyplinę oraz rzeczywistość szkolną dzieli przepaść. Mariola 
Chomczyńska-Rubacha wskazuje na fakt, że szkoła tylko wtedy stanie się śro-
dowiskiem sprzyjającym pracy nad zdobywaniem wiedzy i umiejętności, jeżeli 
będzie rządziła się ustalonymi zasadami przestrzegania ładu i dyscypliny5. Tak 
więc zasadnym jest stworzenie takiego modelu oświaty, w którym uczniowska 
dyscyplina traktowana jest poważnie. W  szkole istnieje regulamin, którego 
łamanie skutkuje karami, do wydalenia ze szkoły włącznie. Egzekwowane jest 
wypełnianie obowiązków i utrzymywanie właściwej frekwencji poprzez uzależ-
nienie promocji do następnej klasy m.in. od oceny zachowania. Zaś pozytywna 
ocena z danego przedmiotu uwarunkowana jest wykonaniem wszystkich zadań 
postawionych przez nauczyciela z  zachowaniem przynajmniej minimalnych 
standardów oraz zaliczeniem wszystkich sprawdzianów. 

Kolejnym problemem do rozwiązania jest motywowanie uczniów do pracy. 
Uczeń nie będzie uczył się chętnie i efektywnie, jeżeli nie zostanie przekonany, 
że jest mu to osobiście przydatne do życia, że podejmowany wysiłek ma sens. 
Istnieje bardzo duża bibliografia tego zagadnienia6, więc zainteresowani mogą 
poznać zarówno teoretyczne podstawy, jak i praktyczne metody motywowania. 
Jednakże celowe wydaje się zwrócenie uwagi na jedno, dosyć proste i jak pokazuje 
praktyka skuteczne rozwiązanie. Aktywność każdego człowieka zależna jest m.in. 
od tego, jaka jest dla niego ważność i doniosłość efektów danej działalności. Dla 
uczniów ważnym i doniosłym efektem edukacji jest wynik egzaminu pozwala-
jącego dostać się do wybranej szkoły, uczelni, firmy. Bardzo dobrym przykładem 
jest matura, zawsze uznawana za egzamin szczególnie istotny dla dalszych losów 
5  Charakterystykę poglądów autorów wymienionych w niniejszym akapicie oraz wielu innych 

wypowiadających się na temat dyscypliny w szkole można znaleźć w pracy: E. Lemańska-
Lewandowska, Nauczyciele a dyscyplina szkolna. Przekonania – strategie – kierunki zmian, 
Bydgoszcz 2013. 

6  Np.: J. Brophy, Motywowanie uczniów do nauki, Warszawa 2002; H. Hamer, Klucz do 
efektywności nauczania, Warszawa 2010; M. Harmin, Duch klasy. Jak zmotywować uczniów 
do nauki?, Warszawa 2011; A.L. McGinnis, Sztuka motywacji, Warszawa 2005; E. Perrott, 
Efektywne nauczanie, Warszawa 1995.
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ucznia7. W związku z tym należy doprowadzić do sytuacji, w której – po pierwsze 
każdy poziom edukacji będzie kończył się egzaminem warunkującym podjęcie 
kształcenia na wyższym poziomie. Po drugie – wiedza historyczna i  kompe-
tencje nabywane w trakcie edukacji historycznej powinny być obowiązkowym 
składnikiem takiego egzaminu. Udowodniono bowiem, że uczniowie rezygnują 
z opanowania tych umiejętności i elementów wiedzy, które nie występują na 
egzaminie maturalnym z przedmiotów ich interesujących z punktu widzenia 
planowanych studiów8. Tak więc, jeżeli chcemy zmienić jakość edukacji histo-
rycznej, to po zakończeniu kształcenia w szkole podstawowej uczniowie powinni 
zdawać egzamin, którego rezultat będzie dawał duże (wszystkie typy szkół) lub 
małe (tylko szkoły zawodowe) możliwości wyboru szkoły średniej. Nie wydaje się 
celowe, by na tym etapie organizować odrębne egzaminy z każdego przedmiotu. 
W związku z tym, że szkoła podstawowa powinna głównie wyposażać w kompe-
tencje niezbędne do życia i na dalszych etapach kształcenia, to egzamin powinien 
obejmować wszystkie kompetencje nabywane w ramach wszystkich przedmiotów 
realizowanych w tej szkole. Podkreślić należy, że sprawdzeniu powinny podlegać 
wszystkie kompetencje, a więc i te nabywane w ramach edukacji historycznej. 
Egzaminem uwzględniającym wiele przedmiotów powinna być matura, z tym, że 
wzorowana na francuskiej, obejmującej znacznie więcej niż w Polsce przedmio-
tów obowiązkowych. Historia, ze względu na jej rolę w nabywaniu kompetencji 
ogólnokształcących i  przygotowaniu człowieka do rozumienia otaczającej go 
rzeczywistości kulturowej, społeczno-politycznej i gospodarczej, musi znaleźć się 
w grupie przedmiotów obowiązkowych, zdawanych bez względu na planowane 
przez ucznia kierunki studiów. Bez opisanych rozwiązań edukacja historyczna 
nie będzie traktowana poważnie przez większość uczniów, będą oni mieli za małą 
motywację do pracy na lekcjach tego przedmiotu. 

Oprócz uczniowskiej dyscypliny i motywacji filarem zdrowej szkoły musi 
być sprawny, kompetentny i  zmotywowany nauczyciel. Pracownicy dydak-
tyczni należycie wywiązujący się z obowiązków powinni zostać uwolnieni od 
strachu o zatrudnienie, który generowany jest przez oszczędnościową politykę 
samorządów, wykorzystujących niż demograficzny oraz najnowsze reformy 
struktur szkolnych do likwidowania placówek oświatowych. Niezawiniony 
przez nauczyciela strach o  etat jest wyjątkowo szkodliwym czynnikiem dla 
7  B. Niemierko, Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002.
8  M. Dudzikowa, R. Wawrzyniak-Beszterda, Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy 

edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, Kraków 2010; E. Zawadowska-Kittel, Efekt zwrotny 
(washback) – próba opisu zjawiska, [w:] „Roczniki Naukowe Lingwistycznej Szkoły Wyższej”, 
Warszawa 2012, nr 2, s. 65–101.
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jakości jego pracy. Przyczynia się bowiem do powstania zjawiska zwanego 
wypaleniem zawodowym9. Zawód ten powinien zostać uwolniony także od 
biurokratycznych obowiązków i nadmiernie szczegółowych przepisów ingeru-
jących w różne sfery ich aktywności zawodowej. Nie można bowiem tworzyć 
rozwiązań, których jedynym realnym celem jest „papierowe” potwierdzanie 
każdego elementu i etapu pracy dydaktyczno-wychowawczej, szczegółowe re-
gulowanie każdego nauczycielskiego posunięcia. Takie postępowanie to votum 
nieufności dla nauczycieli, a nie dbałość o jakość edukacji. Przedstawiciele tego 
zawodu muszą też być chronieni przed bezkarnym opluwaniem i poniżaniem 
w różnych mediach, bo to niszczy autorytet zawodu – czynnik niezbędny dla 
skuteczności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych. Odpowiedzialni za 
oświatę nie powinni dawać hasła do ataku na nauczycieli poprzez fałszywe 
sugestie na temat ich jakoby krótkiego czasu pracy czy – jakoby rozbudowa-
nych – przywilejów. Nie będzie bowiem dobrym nauczycielem i wychowawcą 
ktoś, kto boi się niezawinionej utraty pracy, musi ściśle postępować według 
szczegółowych wytycznych i instrukcji, rozliczany jest głównie za „papierową 
i testową” stronę swojej pracy a na dodatek pracuje w stresogennej atmosferze 
tworzonej przez medialną nagonkę prowadzoną przez polityków i dziennikarzy, 
którym „ością w gardle” stoi Karta Nauczyciela. 

Kluczowym aspektem są także kompetencje zawodowe pracowników 
oświaty. Głosy płynące ze szkół i uczelni wskazują, że model kształcenia na-
uczycieli funkcjonujący w ramach systemu bolońskiego wymaga naprawy. Na 
jego wady zwracano uwagę już na etapie wdrażania10. Krytyka wychodziła 
z założenia, że kształcenie nauczycieli powinno zapewniać nie tylko poznanie 
teorii, lecz przede wszystkim nabycie praktycznych umiejętności dydaktycznych 
i wychowawczych. Do tego niezbędna jest stosunkowo duża liczba praktyk 
w  szkołach, poprzedzonych odpowiednio rozbudowanym przygotowaniem 
teoretycznym. Uznano, że podział studiów na dwa etapy znacznie utrudni 
osiągnięcie takiego efektu. Dobre przygotowanie do efektywnego kształcenia 
wymaga bowiem oparcia odpowiednio rozbudowanych programów psychologii, 
pedagogiki i dydaktyki na zagadnieniach mających ścisły związek z praktyką 
9  Więcej na ten temat w pracach: S.M. Litzke, H. Schuh, Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, 

Gdańsk 2007; M. Sekułowicz, Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem 
zawodowym: analiza przypadków, Wrocław 2005; D.P. Schultz, S.E. Schultz, Psychologia 
a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa 2006; Wypalenie zawodowe – przyczyny, mechanizmy, 
zapobieganie, red. H. Sęk, Warszawa 2000.

10  Z. Osiński, Czy studia dla nauczycieli powinny być dwustopniowe?, [w:] Jakość kształcenia 
w  szkole wyższej wobec wyzwań współczesności, red. B. Sitarska, K. Jankowski, R. Droba, 
Siedlce 2011, s. 25–33.
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edukacyjną, stosowania w  trakcie zajęć metod aktywizujących i  technologii 
informacyjnej, prowadzenia części zajęć przez osoby mające doświadczenie 
w pracy w szkole oraz organizowania praktyk wyłącznie w dobrych szkołach, 
pod opieką dobrych nauczycieli. A przede wszystkim konieczne jest logiczne 
następstwo poznawania teorii i nabywania praktyki w ramach jednego cyklu 
kształcenia. Te postulaty można z powodzeniem zrealizować jedynie w ramach 
modelu jednolitych studiów magisterskich. Niezbędny wydaje się wiec powrót 
do takiego właśnie modelu studiów, w których programie minimum 50% zajęć 
powinno być związanych z wiedzą psychologiczną, pedagogiczną i dydaktyczną. 
Elementem takich studiów winny być przynajmniej trzy dwumiesięczne prak-
tyki w szkołach, a część zajęć dających kompetencje w zakresie prowadzenia 
kształcenia i wychowania powinni prowadzić praktycy w formie warsztatów. 

Zmieniony powinien zostać także system awansu zawodowego nauczycieli. 
Jego rola motywacyjna zostanie wzmocniona tylko wtedy, gdy będzie rozbu-
dowany tak, by najwyższy stopień nauczyciel mógł osiągnąć dopiero na kilka 
lat przed emeryturą. Systematycznej ocenie powinna podlegać jakość prowa-
dzonych zajęć i pracy wychowawczej oraz zakres dokształcania zawodowego. 
Ważnym składnikiem oceny powinny być wyniki badania edukacyjnej wartości 
dodanej (różnica pomiędzy poziomem kompetencji „na wejściu” i na „wyjściu”), 
uzyskiwanej przez grupy uczniów prowadzonych przez dany zespół nauczycieli. 

Dopiero gdy zbudujemy sprawny system edukacji, mamy szanse na uzdro-
wienie edukacji historycznej, która jest nieodłączną częścią tego systemu. Przede 
wszystkim powinniśmy postawić pytanie o zasadnicze, fundamentalne cele tejże 
edukacji. Niewątpliwie w realiach XXI wieku absolwent szkoły podstawowej 
i średniej nie powinien być kształcony na „małego historyka” i „miniaturową 
encyklopedię”. Próba wyposażenia młodego człowieka w uproszczoną z koniecz-
ności, ale nasyconą wybranymi szczegółami wiedzę o wielu aspektach dziejów 
poszczególnych epok i  społeczeństw nie ma większego sensu, nie jest dziś 
nikomu potrzebna (chyba, że uczestnikom teleturniejów i fanom krzyżówek). 
Szkoła podstawowa i  liceum ogólnokształcące powinny zapewniać głównie 
nabycie kompetencji kluczowych, ogólnych. Historia jako wiedza usystematy-
zowana, w miarę kompletna i szczegółowa, przydatna w realiach zawodowych 
lub w rozwoju własnych zainteresowań, mogłaby pojawiać się dopiero na po-
ziomie studiów wyższych (nauczycielskich, dziennikarskich, politologicznych, 
socjologicznych, filozoficznych, ekonomicznych, prawniczych). 

Ucząc historii, nie możemy więc abstrahować od podstawowego pytania 
– po co uczniowi i społeczeństwu edukacja historyczna? Analizując publikacje, 
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w których mowa o wyzwaniach czekających młodych ludzi można uznać, że 
będzie ona miała sens wtedy, gdy stanie się elementem przygotowań do życia 
w nowych realiach, gdy zapewni kompetencje przydatne w nadchodzących 
czasach11. Taka odpowiedź kieruje naszą uwagę nie tyle na treści edukacji histo-
rycznej, ile na jej metody. Kluczowe bowiem, z punktu widzenia przygotowania 
do życia w  realiach społeczeństwa informacyjnego i  gospodarki opartej na 
wiedzy, jest posiadanie kompetencji, a te w dużej mierze zależą od metod pracy 
wykorzystywanych w trakcie procesu kształcenia. Przede wszystkim powinny to 
być metody zaliczane do aktywizujących, oparte na zasadach neurodydaktyki, 
konstruktywizmu pedagogicznego i konektywizmu12. Ważne jest to, by stoso-
wane metody zakładały aktywność poznawczą ucznia oraz wykorzystywanie 
przez niego internetowych zasobów i narzędzi. Należy wyraźnie zaznaczyć, że 
odpowiedź na pytanie, czy Internet jest efektywną przestrzenią edukacyjną, czyli 
czy oferuje takie narzędzia i zasoby, które umożliwiają osiąganie pożądanych 
przez współczesne społeczeństwo celów edukacyjnych, przy jednoczesnym 
minimalizowaniu negatywnych skutków „zanurzenia w Sieci” oraz wdrażania 
do praktyki edukacyjnej nowoczesnych teorii pedagogicznych, aktualnie może 
być tylko jedna: TAK13. 

Edukacja historyczna adekwatna do potrzeb XXI wieku powinna więc 
uwzględniać następujące działania uczniów:
1. Tworzenie tematycznych bibliografii z wykorzystaniem różnorodnych baz 

bibliograficznych, katalogów on-line oraz gotowych bibliografii interne-
towych.

2. Wyszukiwanie informacji potrzebnych do rozwiązania określonego proble-
mu w bibliotekach cyfrowych, internetowych bazach danych, wortalach 
historycznych i otwartych zasobach edukacyjnych. 

3. Wyszukiwanie informacji na dany temat z wykorzystaniem różnorodnych 
wyszukiwarek internetowych. Porównywanie merytorycznej wartości ma-
teriałów znalezionych za pomocą poszczególnych wyszukiwarek. 

11  Analizę taką autor przeprowadził w pracach: Z. Osiński, Nowe wyzwania edukacyjne – nowe 
metody kształcenia w edukacji humanistycznej, „Kwartalnik Edukacyjny” 2011, nr 3, s. 3–17; 
idem, Wyzwania dla edukacji historycznej w okresie formowania się społeczeństwa informacyjnego 
i gospodarki opartej na wiedzy, „Kwartalnik Edukacyjny” 2010, nr 2, s. 17–31.

12  Zasadność stosowania takich metod i  teorii pedagogicznych autor wyjaśnił w  pracy:  
Z. Osiński, Konstruktywizm i konektywizm a możliwości modernizacji edukacji historycznej 
w Polsce, „Klio” 2011, nr 16, s. 3–16.

13  Dowody w artykule: Z. Osiński, Internet jako efektywna przestrzeń edukacyjna, „e-Mentor” 
2013, nr 5, s. 48–55, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/52/id/1061 [dostęp 
do wszystkich zasobów internetowych występujących w tym artykule – sierpień 2017 r.]. 
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4. Analizowanie i  ocenianie prawdziwości i  kompletności informacji zna-
lezionych w różnorodnych zasobach Internetu (biorąc za wzór wybrane 
podręczniki do historii). Rozpoznawanie zasobów o kontrolowanej treści. 
Odróżnianie prawdy od kłamstwa, wiedzy od przesądów, informacji od 
opinii, a przekazu wiedzy od manipulacji i propagandy.

5. Sięganie po rozwiązania wzbudzające zainteresowanie młodych ludzi, a jed-
nocześnie rozwijające kreatywność, takie jak: komputerowe gry strategiczne, 
media społecznościowe i serwisy Web 2.0. Zadania polegające na porów-
nywaniu treści umieszczanych w mediach społecznościowych i serwisach 
Web 2.0 z treściami występującymi w serwisach o kontrolowanej treści 
lub podręcznikach przyzwyczajają do krytycznego odbioru wyszukiwanych 
informacji i opinii. Uczulają na problem jakości zasobów i konieczności 
oddzielania „śmieci” od materiałów wartościowych. Wyrabiają nieufność 
wobec „radosnej i nieskrępowanej twórczości” w Internecie. Zapobiegają 
zastępowaniu autorytetu przez modę i głos większości.

6. Wykonywanie zadań na podstawie nie tylko tekstów, lecz także multime-
diów, animacji i infografik. 

7. Opracowywanie informacji i wiedzy z wykorzystaniem internetowych na-
rzędzi typu: generator schematów i diagramów, program do gromadzenia 
i selekcjonowania materiałów z Internetu, platformy do pracy grupowej.

8. Wizualizacja wiedzy w formie infografik, przygotowywanie wizualizacji 
o tematyce historycznej (przykład – http://historiaimedia.org/2014/06/23/
odyssey-js-tworz-dynamiczne-wizualizacje-historyczne/index.html); two-
rzenie map wiedzy oraz multimedialnych opowieści. 

9. Tworzenie uczniowskich podręczników i kursów na platformach e-learning 
składających się z materiałów wyszukanych w Sieci. Zasoby internetowe 
pozwalają na stworzenie podręcznika lub kursu będącego zbiorem hiper-
łączy do różnorodnych materiałów, podzielonym na trzy warstwy: synteza, 
wiedza szczegółowa, źródła. Zbiór ten może odsyłać do różnorodnych, 
ale merytorycznie wartościowych materiałów, od encyklopedii i  syntez 
poprzez prace prezentujące wyniki badań naukowych, nagrane wykłady, 
kursy czy porady praktyków odnoszące się do materiałów źródłowych 
i internetowych narzędzi do wyszukiwania i przetwarzania tychże mate-
riałów. Internet zawiera zasoby w różnorodnej formie – od tradycyjnego 
tekstu, czasami wzbogacanego grafiką, poprzez graficzne prezentacje, do 
nagrań filmowych. Merytoryczna jakość większości materiałów przydat-
nych w edukacji historycznej prezentuje wystarczająco wysoki poziom, by 
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móc je zastosować w kształceniu szkolnym. Bogactwo formy pozwoli na 
przygotowanie uczniów do odczytywania nie tylko tekstu, lecz także treści 
wizualnych i audiowizualnych, do poznawania nie tylko linearnego, lecz 
także hipertekstowego.

10. Działania pozalekcyjne: udział w konkursach, np. „Historia Bliska” Ośrod-
ka Karta – http://www.historiabliska.pl/; w  projektach edukacyjnych, 
np. „Otwarte Zabytki” – http://otwartezabytki.pl/#; historycznych grach 
miejskich/wiejskich/terenowych, np. „Gostyńska Gra Miejska” – http://
www.gramiejska.net.pl/; tworzenie karty filmu historycznego i powieści 
historycznej, przykład – http://historiaimedia.org/filmy/index.html;  
zwiedzanie zabytków z aktywną rolą uczniów będących jednocześnie prze-
wodnikami; przygotowywanie i odgrywanie rekonstrukcji historycznych.
Dobór konkretnej problematyki z zakresu historii powszechnej i dziejów 

Polski powinien być uwarukowany zainteresowaniami dzieci i młodzieży, te-
matycznie różnymi ze względu na wiek, a także przydatnością do kształtowania 
kompetencji oraz do zrozumienia otaczającej ucznia rzeczywistości społecz-
no-politycznej i kulturowej. Podkreślić należy kwestię zainteresowań, są one 
bowiem czynnikiem sprawiającym, że aktywność człowieka koncentruje się na 
pewnych problemach, a inne bywają pomijane. Zagadnienia interesujące pozna-
wane są chętniej i sprawniej niż tematy nieinteresujące, efektywniej stymulują 
czynności poznawcze i uwagę. Zajmowanie się czymś interesującym wytwarza 
pozytywną motywację, zapobiega nudzie – zmorze współczesnej edukacji14. 
Niezgodność tematyki lekcji historii z dominującymi w danej grupie wiekowej 
zainteresowaniami jest więc istotną przeszkodą w efektywnym kształtowaniu 
kompetencji.  Z tego powodu zagadnienia polityczne, ideologiczne, ustrojo-
we i ekonomiczne należałoby przesunąć do szkoły średniej. Natomiast istotą 
edukacji historycznej w szkole podstawowej powinna być tzw. historia bliska 
(terytorialnie i mentalnie), czyli odkrywanie historii rodzinnej, lokalnej, życia 
codziennego, życia młodych ludzi (przykład: http://chnm.gmu.edu/cyh/), 
rozwoju techniki, sportu i  turystyki, dostrzeganie historii i  symboli histo-
rycznych w popularnych wśród młodzieży dziełach kultury oraz poznawanie 
wpływu „wielkiej historii”, dziejącej się daleko, poznawanej bardzo ogólnie, 
na wspomniane aspekty dziejów. Nie sposób odpowiedzialnie stworzyć katalog 

14  A. Gurycka, Rozwój i kształtowanie zainteresowań, Warszawa 1989; B. Klasińska, Kształtowanie 
zainteresowań uczniów wyzwaniem współczesnej i  przyszłej edukacji, „Zeszyty Naukowe 
Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2011, nr 1, s. 141–51; T. Mądrzycki, 
Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Gdańsk 1996. 
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szczegółowych problemów interesujących przynajmniej większość członków 
konkretnej grupy uczniów, ponieważ kształtowanie się zainteresowań podlega 
licznym czynnikom, a  ich rozwój przebiega według różnych profili15. Do-
strzeżenie zainteresowań przejawianych w konkretnej grupie i uwzględnienie 
ich w tematyce lekcji jest zarówno wyzwaniem dla dydaktyki, jak i kwestią 
biegłości zawodowej poszczególnych nauczycieli. Jednakże zgodzić należy się 
z pedagogami twierdzącymi, że uczniowie uczęszczający na lekcje, w trakcie 
których nie zwraca się uwagi na ich zainteresowania, mają małą szansę na to, 
by osiągnąć edukacyjny sukces16. 

Chcąc przybliżyć metodykę doboru treści dla nowoczesnej edukacji histo-
rycznej, która ma służyć kompetencjom młodego człowieka oraz potrzebom 
współczesnego państwa i gospodarki, autor posłuży się przykładem z jednej 
z wcześniejszych publikacji17. Będzie nim propozycja stworzenia jednego wątku 
tematycznego (grupy kilku lekcji) dla edukacji historycznej w liceum; wątku, 
który autor nazwał Historyczne podstawy społeczeństwa informacyjnego. Jego 
osią powinny być wybrane aspekty dziejów nie tyle polityczno-militarnych, 
ile gospodarczych, nie tyle narodowych, ile powszechnych. Z punktu widze-
nia społecznej przydatności systemu oświaty dobrze jest przyjąć założenie, że 
kształtująca się rzeczywistość społeczno-gospodarcza rodzi określone wyzwania 
dla edukacji. Obecnie młody człowiek musi zostać wyposażony w kompetencje, 
które pozwolą mu na sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie informacyj-
nym i gospodarce opartej na wiedzy, musi rozumieć tak nazwaną rzeczywistość. 
Potrzeba wprowadzenia tego wątku wynika z  odpowiedzi na pytania – co 
oznacza sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym społe-
czeństwie? – co stanowi klucz do zrozumienia przemian współczesnego świata? 
– jakie są społeczne oczekiwania wobec szkoły w związku z obecnym etapem 
rozwoju cywilizacji? Dla zrozumienia współczesnego stanu świata niewątpliwie 
potrzebna jest wiedza o technologicznym i ekonomicznym podłożu rewolucji 
rolnej, przemysłowej i informatycznej, o funkcjonowaniu społeczeństwa rol-
15  Więcej na ten temat w  pracy: M. Klichowski, Rozwój zainteresowań uczniów a  Płynna 

Nowoczesność Zygmunta Baumana, „Studia Edukacyjne” 2011, nr 5, s. 39–62, https://
repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4292/6/Michał_Klichowski_Rozwój_
zainteresowań_uczniów_a_Płynna_Nowoczesność_Zygmunta_Baumana.pdf. 

16  C.H. Edwards, Dyscyplina i kierowanie klasą, Warszawa 2006; A.C. Ornstein, F.P. Hunkins, 
Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, Warszawa 1998. 

17  Z. Osiński, „Historia i  społeczeństwo. Dziedzictwo epok” a  wyzwania społeczeństwa 
informacyjnego i  gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Historia i  społeczeństwo. Dziedzictwo 
epok”. Edukacja historyczna w szkole ponadgimnazjalnej po 2013 roku, red. M. Fic, Katowice 
– Bielsko-Biała 2012, s. 37–56.
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nego, przemysłowego i początkach informacyjnego, a także o politycznych, 
kulturowych i militarnych skutkach przemian gospodarczych. Samo pojęcie 
„społeczeństwo informacyjne”, oznaczające nowy typ społeczeństwa, który 
kształtuje się od połowy XX wieku w krajach przodujących w rozwoju gospo-
darczym, definiowane jest na różne sposoby18. Prawie wszystkie definicje pod-
kreślają, że formowanie się społeczeństwa informacyjnego ma miejsce przede 
wszystkim w sferze gospodarki i wywołane jest rewolucją informatyczną. W jej 
efekcie dominujące znaczenie w rozwoju gospodarczym uzyskują produkcja 
i usługi oparte na gromadzeniu, opracowywaniu i wykorzystywaniu informacji, 
na ludzkiej innowacyjności i zdolności do wykorzystywania wiedzy oraz na 
powszechnym stosowaniu technologii informacyjnych i  komunikacyjnych. 
Duże znaczenie zyskuje zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu, 
które to zjawiska stają się zasadniczymi czynnikami konkurencyjności, zarów-
no w przemyśle, jak i w usługach, gdzie stopień rozwoju wymaga stosowania 
nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania 
informacji. 

Taki model rozwoju prowadzi do ukształtowania się gospodarki opartej 
na wiedzy, czyli gospodarki, w której wiedza będzie tworzona, przyswajana, 
przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, 
organizacje, osoby fizyczne i społeczności, sprzyjając szybkiemu rozwojowi go-
spodarki i społeczeństwa. Rozwój gospodarczy opierać się będzie na innowacjach 
oraz intensywnym wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia, ważnych czynnikach 
dających przewagę konkurencyjną. Bowiem wiedza generuje szybszy postęp 
techniczno-organizacyjny i pozwala bardziej efektywnie wykorzystywać kapitał 
ludzki i kapitał produkcyjny19. 

Szczegółowy zakres treści takiego wątku, prowadzący do zrozumienia 
procesów historycznych skutkujących rozwojem społeczeństwa informacyjnego 
i gospodarki opartej na wiedzy można opracować, bazując zwłaszcza na pra-
cach niektórych socjologów. Kluczowe będzie poznanie teorii Daniela Bella20 
18  Omówienia definicji społeczeństwa informacyjnego w pracach: T. Goban-Klas, P. Sienkiewicz, 

Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999; J. Nowak, 
Społeczeństwo informacyjne – geneza i  definicje, http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_
Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_definicje.pdf [aktualność wszystkich stron 
WWW: kwiecień 2012]; Społeczeństwo informacyjne, red. J. Papińska-Kacperek, Warszawa 
2008; Społeczeństwo informacyjne. Istota, rozwój, wyzwania, red. L. Zacher, Warszawa 2006. 

19  Encyklopedia Zarządzania [online] http://mfiles.pl/pl/index.php/Gospodarka_Oparta_na_
Wiedzy. 

20  D. Bell, Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego, Warszawa 
1975.
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o społeczeństwie postindustrialnym i Alvina Tofflera21 o trzech falach ludzkiej 
cywilizacji.

Pierwsza z nich wyjaśnia, że w drugiej połowie wieku XX zaczęło formować 
się społeczeństwo, którego głównym źródłem utrzymania nie jest produkcja 
przemysłowa, polegająca na wytwarzaniu przedmiotów, lecz wytwarzanie 
i przetwarzanie informacji. W odróżnieniu od społeczeństwa przemysłowego, 
ukształtowanego w wieku XVIII i XIX, charakteryzującego się tym, że najwięk-
sze zatrudnienie dawał sektor przemysłowy, w społeczeństwie postindustrialnym 
najwięcej osób będzie zatrudnionych w sektorze usług. Drugim wyróżnikiem 
jest to, że w społeczeństwie postindustrialnym następuje przejście od masowej 
produkcji  dla anonimowego klienta do zindywidualizowanej produkcji dla 
klienta ściśle określonego.

Z kolei Toffler opisuje dzieje ludzkiej cywilizacji jako następowanie po 
sobie (a w okresach przejściowych także współwystępowanie i rywalizowanie) 
trzech technologicznych fal. Pierwsza fala – agrarna – wywołana była rewolucją 
rolną, czyli pojawianiem się około 10 000 lat temu wynalazków i umiejętności 
związanych z rolnictwem i upowszechnieniem osiadłego trybu życia. Druga 
fala – przemysłowa – wywołana była rewolucją przemysłową zapoczątkowaną 
dwoma szczególnymi wynalazkami epoki nowożytnej – wynalazkiem druku 
w wieku XV (dotyczy to Europy) oraz maszyn fabrycznych w wieku XVIII. 
Charakteryzowała się wytwarzaniem wielkiej ilości stali, produkcją energii 
elektrycznej, nieograniczonym wykorzystywaniem kopalnych surowców ener-
getycznych, wprowadzeniem nowych środków transportu (w tym komunikacji 
masowej) oraz wprowadzeniem standaryzacji i uniformizacji. Najnowsza, trzecia 
fala – informacyjna – zapoczątkowana została w połowie XX wieku rewolucją 
informatyczną. Charakteryzuje się wdrażaniem na masową skalę nowych tech-
nologii informatycznych i komunikacyjnych, które dają nieograniczone wręcz 
możliwości kontaktowania się ludzi ze sobą oraz transferu informacji. Kluczowe 
znaczenie w rozwoju społecznym i gospodarczym odgrywają informacje oraz 
to, co jest z nimi w stanie uczynić człowiek wykorzystujący swój intelekt. 

Źródłem pomysłów na dobór problematyki, poznawanej przez uczniów 
w ramach wątku Historyczne podstawy społeczeństwa informacyjnego, mogą być 
także inne prace o charakterze socjologiczno-historycznym, które prezentują 
odmienną od szkolnej wizję dziejów. Prezentują obraz świata zmienianego 
działalnością gospodarczą człowieka, obraz, w którym przemiany ustrojowe 

21  A. Toffler, Trzecia Fala, Warszawa 1986; idem, Budowa Nowej cywilizacji. Polityka trzeciej 
fali, Poznań 1996.
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i  wydarzenia o  charakterze militarnym, także rozwój kultury, są pochodną 
rozwoju technologii i gospodarki, a tempo zmian jest coraz szybsze. Dostrzegają 
rosnącą rolę posiadania odpowiednich informacji i wykorzystywania wiedzy. 
Do prac spełniających te kryteria zaliczyć można książki: Nialla Fergusona, 
Potęga pieniądza. Finansowa historia świata22 oraz Davida S. Landesa, Bogactwo 
i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy23. 

Praca N. Fergusona pokazuje, w jaki sposób finanse stawały się motorem 
dziejów. Autor analizuje w niej Renesans jako efekt koniunktury na rynku 
sztuki i architektury wywołanej tym, że włoscy bankierzy zdobywali fortuny 
na wykorzystywaniu osiągnięć matematyki w obrocie finansowym. Pokazuje, 
że republika holenderska wygrała wojnę z cesarstwem Habsburgów, ponieważ 
uzyskiwała większe dochody z  pierwszej nowoczesnej giełdy papierów war-
tościowych niż Habsburgowie z kopalń srebra. Klęska Napoleona Bonaparte 
zaprezentowana została jako efekt przewagi nowego systemu finansowania armii, 
opartego na państwowych obligacjach, wprowadzonego przez Wielką Brytanię, 
nad systemem starym, opartym na grabieży, stosowanym przez Francuzów. Los 
wojny domowej w USA byłby niewątpliwie inny, gdyby Konfederaci zdołali 
wysłać zbiory bawełny do Europy, a także uzyskać poparcie bankierskiej rodziny 
Rothschildów. Niemcy w okresie po pierwszej wojnie światowej nie wpadłyby 
w spiralę hiperinflacji, gdyby wcześniej doceniły znaczenie międzynarodowe-
go rynku obligacji i nie zlekceważyły handlu nimi na rynku amerykańskim. 
Poprzez te i wiele innych przykładów autor starał się wyjaśnić źródła biedy 
i bogactwa narodów, źródła sukcesów i klęsk na arenie dziejów. Czytelnik może 
dostrzec proces oparty na ciągłym poszukiwaniu przez człowieka efektywniej-
szych sposobów gospodarowania i uzyskiwania dochodów, który doprowadził 
do powstania społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. 
Może poznać wpływ na dzieje takich czynników jak ludzka wiedza i dostęp 
do informacji oraz zrozumieć wzrost roli sektora finansowego, który rozwinął 
się głównie dzięki dostępowi do informacji i technikom analizy pozwalającym 
efektywnie spożytkować zdobyte dane. 

Mechanizmy postępu ekonomicznego i modernizacji, które doprowadziły 
do dzisiejszego stanu społeczeństwa i gospodarki opisał także D. S. Landes. Au-
tor sprawnie dowodzi, że źródłem rozwoju był postęp naukowy, technologiczny 
i ekonomiczny. Pomyślność państw i narodów związana była z ich sprawnością 

22  N. Ferguson, Potęga pieniądza. Finansowa historia świata, Kraków 2010.
23  D.S. Landes, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a  inni tak ubodzy, 

Warszawa 2010.

Jakiej edukacji historycznej potrzebuje współczesny Polak...
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w tworzeniu rozwiązań politycznych i gospodarczych sprzyjających temu postę-
powi. Landes analizuje przykłady innowacji technicznych, technologicznych, 
ekonomicznych i politycznych  oraz ich wpływ na bieg dziejów i na kondycję 
człowieka.  Pokazuje ewolucję głównych źródeł rozwoju, pomyślności, zdrowia 
i bogactwa. Podobnie jak Ferguson udowadnia, że dostęp do informacji oraz 
umiejętność tworzenia i  wykorzystywania wiedzy zdobywały coraz większe 
znaczenie, gdyż dostrzegano przydatność tych zjawisk do generowania postępu 
i zysku, do zdobywania władzy i majątku, a wreszcie do zachowania zdrowia. 

Podkreślić należy, że praca wykorzystująca wybraną w ten sposób tematykę 
nie będzie miała sensu w sytuacji, gdy nauczyciel skupi się na dostarczaniu 
uczniom wiedzy. Powinien tworzyć zadania i sytuacje dydaktyczne, których 
rozwiązanie doprowadzi młodych ludzi do tejże wiedzy. 

Tworząc inne wątki tematyczne z zastosowaniem opisanej procedury, nie 
zapoznamy uczniów z całością dziejów (w znaczeniu nadanym przez system 
szkolny, czyli o wszystkich epokach, kontynentach, zjawiskach i procesach), ale 
taki skutek nie jest potrzebny na etapie kształcenia podstawowego i średniego. 
Uzyskamy za to znacznie cenniejszy efekt – zrozumienie mechanizmów rządzą-
cych procesami historycznymi i współczesnym światem. Jeżeli zaś dodamy do 
tego metody aktywizujące i działania bazujące na Internecie, to uzyskamy także 
kształtowanie umiejętności, czyli w sumie edukację historyczną zapewniającą 
kompetencje niezbędne we współczesnym świecie. 

dr hab. Zbigniew Osiński jest profesorem Uniwersytetu  
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zbigniew Osiński
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Urszula Szymańska-Kujawa

Nowa podstawa programowa  
z historii 

Zgodnie z założeniami reformy oświaty, która weszła w życie 1 września 2017 r. 
wygasają trzyletnie gimnazja a system edukacyjny od bieżącego roku szkolnego 
tworzą: ośmioletnia szkoła podstawowa, czteroletnie liceum ogólnokształcące, 
pięcioletnie technikum, trzyletnia branżowa szkoła pierwszego stopnia, dwuletnia 
branżowa szkoła drugiego stopnia, trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do 
pracy, szkoła policealna. Przygotowano nowe podstawy programowe, dostoso-
wane do zmian strukturalnych. Od roku szkolnego 2017/2018 zmiany dotyczą 
szkół podstawowych, klas: I, IV i VII. Pozostałe klasy zakończą edukację według 
dotychczas obowiązujących podstaw programowych. Szkoły ponadpodstawowe 
reforma obejmie od roku szkolnego 2019/2020. W przypadku historii zmiany 
rozpoczynają się już na poziomie nazwy przedmiotu – powraca nazwa historia na 
wszystkich etapach edukacyjnych. 

Porównanie starej i nowej podstawy programowej z historii

W obu podstawach zgodnie podkreśla się, że kształcenie w szkole podstawowej 
jest fundamentem wykształcenia; według starej podstawy „szkoła łagodnie wprowadza 
uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emo-
cjonalny, społeczny i fizyczny”1 a według nowej jest to „dbałość o integralny rozwój 
biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny”2. Szkoła podstawowa, 
jak dotychczas, obejmuje dwa etapy edukacyjne: pierwszy to trzyletni etap edukacji 
wczesnoszkolnej, drugi etap wydłużono do klasy VIII.

Podstawowym celem kształcenia w starej podstawie uczyniono przyswojenie 
wiedzy, zdobycie umiejętności i  kształtowanie postaw. W  nowej wskazano 13 
celów, które w większości pokrywają się z umiejętnościami ze starej podstawy (7 
umiejętności wymienionych w SP i 8 w G). Oto one: 
1. wprowadzenie w świat wartości,
2. wzmacnianie poczucia tożsamości,

1  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego z komentarzami, 
tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska, MEN, s. 16.

2  Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Historia, MEN, 
s. 5.
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3. formowanie poczucia własnej godności i szacunek dla innych,
4. rozwijanie kompetencji: kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości,
5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia,
6. ukazywanie wartości wiedzy,
7. rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywacji,
8. wyposażenie w wiadomości i umiejętności pozwalające zrozumieć świat,
9. rozpoznawanie własnych predyspozycji i określanie drogi dalszej edukacji,
10. wszechstronny rozwój osobowy,
11. kształtowanie postawy otwartości, aktywności, odpowiedzialności,
12. zachęcanie do samokształcenia,
13. ukierunkowanie ku wartościom.

Wymienione w obu podstawach umiejętności rozwijane w ramach kształcenia 
ogólnego w większości się pokrywają. Czytanie, myślenie naukowe i umiejętność uczenia 
się, wpisane w starej podstawie, w nowej zostały zamienione na kreatywne rozwiązywa-
nie problemów z naciskiem na programowanie (nowość), stosowanie w rozwiązywaniu 
problemów technik mediacyjnych (nowość) oraz aktywny udział w życiu kulturalnym 
szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. Została praca zespołowa, komunikowanie się 
w języku ojczystym i obcym, posługiwanie się narzędziami informatycznymi, z poszu-
kiwaniem, porządkowaniem i krytyczną analizą informacji, oraz rozwijanie myślenia 
matematycznego. Rozpoznawanie własnych potrzeb edukacyjnych będzie odbywało 
się w ramach dodatkowych zajęć z doradztwa zawodowego. Jeśli chodzi o zadania 
szkoły, to w starej podstawie było ich 6, w nowej jest 10. Wymieńmy je w skrócie: 
umiejętność posługiwania się językiem polskim (w nowej podstawie dodano język 
obcy), edukacja zdrowotna, wykorzystanie narzędzi TIK, komunikacja i współpraca 
oraz postawy. Porównanie postaw, które szkoła ma kształtować przedstawia tabela.

Stara podstawa programowa Nowa podstawa programowa

6) kształtowanie postaw: uczciwość, wia-
rygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, 
poczucie własnej wartości, szacunek dla in-
nych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatyw-
ność, przedsiębiorczość, kultura osobista, 
gotowość do uczestnictwa w kulturze, 
podejmowania inicjatyw oraz do pracy 
zespołowej, postawy obywatelskiej, postawy 
poszanowania tradycji i kultury własnego 
narodu, a także postawy poszanowania dla 
innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje 
odpowiednie kroki w celu zapobiegania 
wszelkiej dyskryminacji.

7) kształtowanie postaw: wzmacnianie 
poczucia tożsamości narodowej, przywią-
zania do historii i tradycji narodowych, 
przygotowanie i zachęcanie do podejmo-
wania działań na rzecz środowiska szkol-
nego i lokalnego, w tym do angażowania 
się w wolontariat. 
8) wychowanie w duchu akceptacji i sza-
cunku dla drugiego człowieka, kształtuje 
postawę szacunku dla środowiska przyrod-
niczego, w tym upowszechnia wiedzę o za-
sadach zrównoważonego rozwoju, motywu-
je do działań na rzecz ochrony środowiska 
oraz rozwija zainteresowanie ekologią.

Urszula Szymańska-Kujawa
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Jako nowość pojawił się wolontariat oraz świadomość i bezpieczeństwo w przestrze-
ni cyfrowej, ochrona środowiska i ekologia, zrównoważony rozwój i motywacja 
oraz przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Szkoła 
prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (było tylko w gimnazjum). 
Jako zadanie szkoły pozostało czytelnictwo, indywidualizacja pracy z uczniem 
i dostosowanie wymagań. Zrezygnowano w nowej podstawie z przydziału godzin 
na cały cykl kształcenia, godziny są rozłożone na każdy rok nauki oddzielnie. 
Pozostał natomiast nacisk na realizację projektów edukacyjnych z możliwością 
rezygnacji z zajęć w systemie klasowo-lekcyjnym. 

W starej podstawie programowej wiadomości i umiejętności, które uczeń 
zdobywa w szkole podstawowej, opisane były, zgodnie z ideą Europejskich Ram 
Kwalifikacji, w języku efektów kształcenia (Zalecenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram 
kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, 2008/C111/01), w nowej natomiast 
jest przedstawiany w języku efektów uczenia się, zgodnie z Polską Ramą Kwali-
fikacji (Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifi-
kacji, Dz.U. z 2016 r. poz. 64, z późn. zm.). W nowej podstawie programowej 
kształcenia ogólnego zrezygnowano z odrębnego programu profilaktycznego 
i zaproponowano włączenie działań profilaktycznych do programu wychowaw-
czego, zatem obecnie działalność edukacyjna szkoły określona jest przez szkolny 
zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 
Wychowanie nastawione na wartości ma uwzględniać wolę rodziców i państwa. 
„Ponadto w realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoła podej-
muje działania związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami 
upamiętniania postaci i  wydarzeń z  przeszłości, najważniejszymi świętami 
narodowymi i symbolami państwowymi”3. Jako zadanie całej szkoły (nie tylko 
historyków!) zostało zapisane „wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, 
przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do 
podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do 
angażowania się w wolontariat”4.

Zmianie uległy obowiązkowe przedmioty: 
1.  język polski;
2.  język obcy nowożytny,
3.  drugi język obcy nowożytny – dodano,
4.  muzyka,

3  Ibidem, s. 9.
4  Ibidem, s. 7.

Nowa podstawa programowa z historii 
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5.  plastyka,
6.  przyroda – tylko w klasie IV,
7.  matematyka,
8.  historia i społeczeństwo – zmiana nazwy na historia,
9.  wiedza o społeczeństwie  – w klasie VIII,
10.  geografia – klasy V–VIII,
11.  biologia – klasy V–VIII,
12.  chemia – klasy VII–VIII,
13.  fizyka – klasy VII–VIII,
14.  zajęcia komputerowe – zmiana nazwy na informatyka,
15.  zajęcia techniczne – zmiana nazwy na technika,
16.  wychowanie fizyczne,
17.  wychowanie do życia w rodzinie,
18.  etyka,
19.  edukacja dla bezpieczeństwa,
20.  język mniejszości narodowej lub etnicznej,
21.  język regionalny – język kaszubski.

Filozofia nowej podstawy programowej z historii

Nowa podstawa programowa przedmiotu historia różni się od poprzedniej 
pod wieloma względami. Po pierwsze przywraca w szkole podstawowej nazwę 
przedmiotu historia (było: historia i społeczeństwo), wyodrębniając elementy 
nauki o społeczeństwie w przedmiocie wiedza o społeczeństwie, który znalazł 
się w  siatce godzin dla klasy VIII. Po drugie dzieli naukę historii w  szkole 
podstawowej na dwa etapy: klasa IV i klasy V–VIII.

Nauka historii w klasie IV będzie miała charakter propedeutyczny. Czwar-
toklasiści nabędą podstawowe umiejętności historyczne oraz poznają około 
20 wybitnych postaci z dziejów Polski i związane z nimi doniosłe wydarzenia. 
W klasach V–VIII przewidziany jest chronologiczny kurs historii, od prahistorii 
do współczesności, z przewagą treści dotyczących historii Polski. Poziom szczegó-
łowości materiału jest zbliżony do dotychczasowego kursu gimnazjalnego, jednak 
forma przekazu musi być dostosowana do możliwości młodszych dzieci. W nowej 
podstawie istnieje przewaga treści dotyczących historii Polski nad dziejami po-
wszechnymi, które stanowią tło wydarzeń ojczystych oraz nacisk na ostatnie dwa 
stulecia, aby lepiej rozpoznawać teraźniejszość. Jak powiedział przewodniczący 
zespołu ds. podstawy programowej z historii prof. W. Suleja, podczas debaty 

Urszula Szymańska-Kujawa
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zorganizowanej przez MEN i IPN w Warszawie, istota zmiany polega również 
na tym, że w większym stopniu eksponuje się – zwłaszcza jeżeli chodzi o szkoły 
podstawowe – to, co określa się mianem wątku ojczystego, dziejów ojczystych, 
a nacisk położony został na lepsze poznanie tej historii w przekroju tysiącletnim. 

W przeciwieństwie do poprzedniej podstawy, która podział treści na klasy 
pozostawiła nauczycielom (w rzeczywistości wydawnictwom!), obecna podstawa 
wskazuje taki podział. Czytamy w niej: „Realizacja treści i wymagań od klasy 
V do klasy VIII jest następująca:

1. klasa V – działy od I do VII;
2. klasa VI – działy od VIII do XVIII;
3. klasa VII – działy od XIX do XXXI;
4. klasa VIII – działy od XXXII do XLII”5.
Oznacza to, że w  klasie V rozpoczynamy od starożytnych cywilizacji, 

z uwzględnieniem Indii i Chin, a kończymy na tworzeniu się monarchii sta-
nowej w Polsce w XV w. Klasę VI rozpoczynamy od odkryć geograficznych, 
stanowiących początek ery nowożytnej, a kończymy na epoce napoleońskiej 
(będzie jej brakowało trzem pierwszym rocznikom siódmoklasistów, bo nie było 
jej w starej podstawie programowej). Klasę VII rozpoczynamy od omówienia 
zmian w Europie po wojnach napoleońskich, czyli od Kongresu Wiedeńskiego 
i nowego układu sił, a kończymy na sytuacji na świecie przed wybuchem II 
wojny światowej (w podręczniku Wczoraj i dziś do klasy VII zamieszczono roz-
dział wstępny Co było wcześniej?, obejmujący wydarzenia z historii powszechnej 
i dziejów Polski z lat 1764–1815. Stanowią one przypomnienie wiadomości 
z klasy V, rozszerzone o treści niezbędne do zrozumienia materiału wprowa-
dzanego w klasie VII). VIII klasa rozpoczyna się agresją niemiecką na Polskę 
i wybuchem II wojny światowej, a kończy na przemianach ustrojowych po 1989 
r., z przystąpieniem Polski do NATO i Unii Europejskiej w 2004 r.
Podsumujmy najważniejsze zmiany:

• Przewaga treści dotyczących historii Polski, mniej niż dotąd historii po-
wszechnej.

• Wydzielony podział treści na klasę IV i klasy V–VIII.
• Odejście od przedmiotu historia i społeczeństwo oraz powrót do klasycz-

nego nauczania historii, bez treści z wiedzy o społeczeństwie.
• Na poziomie klasy IV i klas V–VIII treści zostały dokładnie przypisane 

do poszczególnych klas.

5  Ibidem, s. 22.

Nowa podstawa programowa z historii 
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Urszula Szymańska-Kujawa

• Zmieniona siatka godzin: klasa IV – 1, V – 2, VI – 2, VII – 2, VIII – 2.
Według twórców podstawy programowej z historii realizacja przyjętych 

celów ma nastąpić poprzez położenie wyraźnego nacisku na poznawanie dziejów 
ojczystych w korelacji z językiem polskim. „W nowej podstawie programowej 
istotą zmian w nauczaniu historii jest położenie nacisku na aspekt wychowaw-
czy, patriotyczny, emocjonalny, który wpłynie na budowanie świadomości 
narodowej i tożsamości historycznej. Treści nauczania koncentrują się na naj-
ważniejszych elementach dziedzictwa przeszłości, ze szczególnym uwzględnie-
niem dziejów ojczystych. Nie zmienia się natomiast faktografia. Pewne różnice 
pojawiają się w doborze zagadnień, zaś wyraźny akcent stawia się na poznanie 
dziejów ojczystych, przy czym historia powszechna występuje tu jako istotne 
dla zrozumienia procesu dziejowego tło. Nowa podstawa programowa, w od-
różnieniu od dotychczasowej podstawy, prezentuje taką koncepcję nauczania 
historii, która rozbudza poczucie miłości do Ojczyzny i tworzy świadomość 
historyczną poprzez budowanie szacunku, przywiązanie do tradycji, historii 
własnego narodu i jego osiągnięć, kultury i ojczystego języka.

Co czytamy w warunkach i sposobach realizacji podstawy programowej 
z historii? To, że „na plan pierwszy na każdym etapie edukacyjnym w szkole 
podstawowej powinno wysuwać się kształtowanie i rozwijanie postawy patrio-
tycznej, przy jednoczesnym poszanowaniu dla dorobku innych narodów”6.

Tak jak w poprzedniej podstawie położono nacisk na różnorodność metod 
nauczania i środki dydaktyczne dostosowane do wieku i indywidualnych potrzeb 
uczniów. Oprócz metod klasycznych, takich jak: opis, pogadanka, wykład, 
zaleca się stosowanie metod aktywizujących, opartych na działaniu, takich 
jak: przygotowanie prezentacji komputerowych, zajęcia z tablicą interaktywną, 
tworzenie programów multimedialnych, filmy, praca z mapą, gry dydaktyczne, 
inscenizacje, przedstawienia. Zaleca się również wykorzystywać w  procesie 
nauczania takie formy, jak: wycieczki do muzeów, miejsc pamięci, korzystanie 
z rekonstrukcji historycznych, spotkania z ciekawymi ludźmi/świadkami historii 
oraz sięganie po propozycje dydaktyczne, którymi dysponują zarówno fundacje 
(wymienia się Ośrodek KARTA, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Centrum Tu-
rystyki Kulturowej TRAKT) oraz Instytut Pamięci Narodowej. Zasadne jest, 
aby wychowanie patriotyczne obejmowało również organizowanie wycieczek 
do ważnych miejsc historycznych dawnej Rzeczypospolitej pozostających poza 
naszymi granicami.

6  Ibidem, s. 22.
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Nowa podstawa programowa z historii 

Zakończenie 

W nowej podstawie programowej historii istotą zmian jest nie faktografia, 
chociaż została uszczegółowiona, lecz położenie nacisku na aspekt wychowaw-
czy, patriotyczny i  emocjonalny w celu budowania świadomości narodowej 
i  tożsamości historycznej. „Uczeń, opuszczając szkołę podstawową, będzie 
wiedział, że nie sposób budować przyszłości bez historycznej pamięci – pamięci 
zakorzenionej w przeszłości”7. 

„Od zaangażowania nauczycieli zależy stopień zrozumienia historii wła-
snego kraju i  narodu przez uczniów, a  podstawa programowa jest jedynie 
ramą – wstępnym szkicem tego, czemu nauczyciel nada ostateczny kształt 
i barwę”8. Takie zdanie kończy rekomendacje i wnioski dla nauczycieli w pod-
stawie programowej. Nie są to zatem zmiany rewolucyjne, które wywracałyby 
nauczanie historii. Jest to raczej uszczegółowienie wiedzy, przywrócenie historii 
należnej jej rangi, rozmytej poprzez połączenie jej z wiedzą o społeczeństwie, 
oraz ukierunkowanie na dzieje ojczyste na tle historii powszechnej. Wróciła 
też do łask historia regionalna, z czego niezmiernie się cieszę. Niestety, moim 
zdaniem zabrakło miejsca na szeroko pojętą kulturę i gospodarkę oraz codzienne 
życie. Większość miejsca zajmuje historia wojen (polityczna). Wiąże się z tym 
nieodzownie duża liczba dat i nazwisk, i tylko od nauczycieli zależy, czy zain-
teresują uczniów przez ciekawe podejście do tematu, czy zniechęcą, odpytując 
z faktów i dat, które nie budują emocji, pozwalających kształtować postawy.

Zachęcam nauczycieli do stosowania różnorodnych metod i form pracy 
z bogatej gamy współczesnych metod nauczania, z narzędziami technologii 
informacyjnej, grami planszowymi, puzzlami edukacyjnymi, projektami 
uczniowskimi na czele. Myślę, że nadszedł też czas na wyjście poza szkołę, bo 
jest wiele ciekawych miejsc, gdzie możemy się zetknąć z żywą historią. Nic tak 
nie ułatwia uczenia się, jak przydatność zdobytej wiedzy, wykorzystanej natych-
miast w rozpoznawaniu miejsc, przedmiotów, ludzi i faktów z nimi związanych. 

Urszula Szymańska-Kujawa jest nauczycielem konsultantem 
PCEN, oddział Krosno. Zajmuje się metodyką i dydaktyką historii 
w zmieniającej się rzeczywistości oświatowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem warsztatu pracy historyka.

7  Ibidem, s. 24.
8  Ibidem, s. 27.
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Stanisław Kusiak

Język polski/ojczysty to 
podstawa? 
Komentarz subiektywny 

Przy omawianiu podstawowych założeń, filozofii zmiany oraz kierunków 
działania, twórcy nowej podstawy programowej języka polskiego zwracają 
uwagę nie tylko na prymarny, ale i pragmatyczny charakter przedmiotu. Warto 
zatem, nie tylko przy okazji wdrażania nowej podstawy, ale zawsze przypomi-
nać, że „[z]akres znajomości języka ojczystego i  sprawność w posługiwaniu 
się nim ułatwia przyswajanie wiedzy z innych dziedzin (przedmiotów) i jest 
dla każdego ucznia podstawą sukcesu szkolnego”1. Język polski, język ojczysty 
jest przedmiotem pełniącym kluczową funkcję w edukacji szkolnej. Czytanie, 
pisanie, rozumienie i tworzenie wypowiedzi, odkrywanie i rozumienie złożo-
nych treści kultury (poznanie związanych z nimi wartości), aktywny udział 
w życiu kulturalnym i wreszcie rozwijanie indywidualności ucznia jako osoby, 
harmonijne wprowadzanie ucznia w życie wspólnotowe na poziomie lokalnym, 
narodowym i państwowym, a także cywilizacyjnym i ogólnoludzkim – to pole 
podstawowych działań nauczyciela polonisty. Zdaję sobie sprawę, że większości 
polonistów wszystkie wyżej wymienione przymioty nauczania języka polskiego 
są znane, jednakże samoczynnie pojawia się pytanie: czy ta argumentacja nie 
przypomina zanadto łabędziego śpiewu? Żyjemy i  uczymy przecież w  rze-
czywistości, w której wielu polonistów nie potrafi merytorycznie uzasadnić, 
odpowiedzieć na pytanie: po co się właściwie czyta? Jeśli do tego dorzucimy 
całą osobliwą potoczność szkolnego obcowania, w którym wielu polonistów 
postrzega się jako nauczycieli jakiegoś przedmiotu, ale dyscypliny naukowej 
1  Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w  tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I  stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z  2017 r., poz. 356). Tekst 
rozporządzenia dostępny w Internetowym Systemie Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.
pl/DetailsServlet?id=WDU20170000356 [dostęp: wrzesień 2017 r.]
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niekoniecznie; poważny kryzys nauk humanistycznych (o ile o czymś takim 
mamy prawo pisać, bo humanistyka sama w sobie jest przecież uniwersalna), 
najlepiej obrazowany przez stereotypowe metkowanie polonisty-humanisty 
jako nauczyciela, którego wybory determinowało bardziej ograniczenie („zie-
lony z matematyki”) niż życiowe powołanie, to z nieskrywanym utęsknieniem 
czekamy na objawienie kolejnej nowej podstawy, która wreszcie… Niestety, do 
tej pory „wreszcie” nie następowało, a niejednokrotnie „potęgowało” się nasze 
polonistyczne „dosyć”, bolączki zaś zamieniały się u wrażliwych polonistów 
w notoryczny ból, który często motywował ich do działania owszem respek-
tującego podstawę, ale i znacznie poza nią wykraczającego. Tymczasem mamy 
do czynienia ze zjawiskiem dosyć niezwykłym. Oto niektórzy orędownicy 
poprzedniej podstawy stali się nagle neofitami nowej (sytuacja absurdalna, 
ponieważ wielu metodyków podkreśla zdecydowane różnice jakościowe, ilo-
ściowe, ideowe…) i w sytuacjach pozaoficjalnych podkreślają, że bez względu 
na zmiany polityczne, poprzednia podstawa wymagała koniecznych zmian. 
Może z tego właśnie powodu, nie czekam już, żeby było „wreszcie”, po prostu 
zmalały moje wymagania względem naszych przedmiotowych „decydentów”, 
wystarczy mi tylko „godniej”. Profetycznie akademickie środowisko autorów 
podstawy programowej podkreśla, iż najbardziej zależy mu na tych uczniach, 
którzy „poniosą” filologiczną dyscyplinę w lepszą przyszłość. Miejmy nadzieję, 
że nie będzie to tylko akademicka przyszłość, ale i szkolna, codzienna, w której 
nauczyciel każdego przedmiotu pamięta, że jest także nauczycielem języka 
polskiego.

W nowej podstawie duży nacisk położono na uspołecznienie ucznia. Jego 
rozwój indywidualny powinien opierać się na relacjach z innymi, jego samospeł-
nienie jako istoty społecznej – co podkreślają autorzy podstawy programowej 
– możliwe jest tylko we wspólnocie. Dlatego nowa podstawa kładzie większy 
nacisk od poprzedniej na: społeczny wymiar i funkcje literatury, wychowawcze 
funkcje języka polskiego jako przedmiotu wprowadzającego ucznia w kulturę 
narodową. Kolejną różnicą jest projektowanie innego modelu kształcenia 
umiejętności. Zdaniem autorów, nie są one już celem bezwzględnym, ani 
jedynym. Nie przeciwstawia się również wiedzy umiejętnościom (kompe-
tencjom), które trzeba rozumieć jako praktyczne zastosowanie wiedzy przez 
ucznia w planowym i zorganizowanym procesie kształcenia. Tutaj nie można 
nie wspomnieć, że wśród wielu zarzutów kierowanych pod adresem twórców 
wymieniano anachroniczność, brak innowacji, nowoczesności. Tymczasem 
jej autorzy mocno redefiniują nowoczesność i przypominają o podstawowej 

Język polski/ojczysty to podstawa? 
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różnicy między społeczeństwem wiedzy a społeczeństwem informacyjnym. Ich 
zdaniem nowa podstawa opiera się na założeniu, że wiedza nie jest synonimem 
informacji. Rzetelną wiedzę tworzą informacje: uporządkowane, zhierarchizo-
wane, logicznie powiązane w ramach paradygmatu naukowego, stąd też nie 
powinno się zapominać o wyjątkowej wartości celów poznawczych nauczania. 
Porządkowaniu i hierarchizowaniu informacji ma służyć wprowadzenie do no-
wej podstawy elementów nauk podstawowych: poetyki (w ramach kształcenia 
literackiego) i gramatyki języka polskiego (w ramach kształcenia językowego). 
Tylko wiedza, uporządkowana logicznie i utrwalona w pamięci, jest warunkiem 
poprawnego rozumowania i rozumienia rzeczywistości. Ponadto polonista po-
winien mocno odczuwać zobowiązanie rozwijania wśród uczniów krytycznego 
odkodowywania socjologicznych/lingwistycznych manipulacji. 

W niekończącej się opowieści sporu o kanon nowa podstawa przypomina 
o następujących proporcjach: kanon musi uwzględniać elementy dziedzic-
twa literackiego i kulturowego, ale i osiągnięcia kultury współczesnej. Prof. 
Andrzej Waśko przy charakterystyce współczesnej potrzeby kanonu przywo-
ływał zdanie Teresy Kostkiewiczowej: „Kultura nie rozwija się przez postęp 
i doskonalenie (jak to ma miejsce w naukach ścisłych), ale poprzez ciągłość 
i kumulację, przez ponadczasowe współistnienie, wchodzenie w dialog i do-
pełnianie się jej najdoskonalszych dokonań. Właśnie owa kumulacja stanowi 
o szczególnym bogactwie i znaczeniu dorobku kulturowego”2. Twórcy nowej 
podstawy przypominają o zasadzie złotego środka, czyli – ich zdaniem – kanon 
powinien unikać w takim samym stopniu zamykania oczu na współczesność, 
jak i popadania w radykalny prezentyzm postulujący w dydaktyce marginali-
zację klasyki literackiej i eliminację wiedzy historycznej (co często zarzucano 
poprzedniej podstawie programowej z języka polskiego). Zgodnie z intencjami 
nowej podstawy uczeń (jako czytelnik) ma wchodzić nie tylko w ponadcza-
sowy dialog z pisarzami, ale i wkraczać w zmieniającą się i zarazem wciąż tą 
samą rzeczywistość kultury. Treści nauczania powinny obejmować fundamenty 
głównych, najlepiej utrwalonych i najmniej podatnych na dezaktualizację 
nauk o literaturze i języku. Czy nowa podstawa ma szansę zrekonstruować 
w nas samych wspólną przestrzeń kulturowych odwołań? Czy bezpowrotnie 
utraciliśmy nasze wspólne polskie, literackie linki do „ociec, prać?”, „Skąd 
Litwini wracali?”, „Mój ci jest!”, „Cóż tam, panie, w polityce?”, chociażby 
„Polacy nie gęsi…”? 

2  T. Kostkiewiczowa, Czy świat potrzebuje humanistów?, [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla 
jutra, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, Kraków 2014, s. 25–26.

Stanisław Kusiak
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Wprowadzeniu nowej podstawy towarzyszyło krytyczne odniesienie się 
do edukacji literacko-kulturowej, marginalizującej poznawanie kanonu literac-
kiego, względną autonomię literatury pięknej oraz wartościowanie estetyczne 
i etyczne. Jak podkreślał na spotkaniu z nauczycielami języka polskiego prof. 
Andrzej Waśko: „Nowa podstawa programowa języka polskiego, przywracając 
należne miejsce kanonowi literackiemu, rekonstruuje aksjologiczny, histo-
ryczny i estetyczny układ odniesienia umożliwiający dobrze wykształconemu 
absolwentowi świadomy i  samodzielny stosunek do aktualnej oferty rynku 
kulturalnego”3. Przypomniał również, by w praktyce szkolnej nie zaniedby-
wać nauki wierszy na pamięć oraz ich recytacji, ćwiczeń właściwej artykulacji 
głosowej oraz przemyślanej interpretacji recytowanych utworów, zgodnej z ich 
tematyką i stylem. 

Historia literatury w szkole podstawowej powinna być obecna w ograniczo-
nym zakresie (komentarza do omawianych na lekcjach lektur obowiązkowych). 
Nazwy i wybrane cechy epok i prądów pojawiają się przy tej okazji, zwłaszcza 
w klasach VII i VIII, w ramach przygotowania do nauki w liceum i wyrabiania 
elementarnej orientacji historyczno-kulturowej tych uczniów, którzy wybiorą 
szkołę branżową. Autorzy nowej podstawy podkreślają, że w społecznym do-
świadczeniu obcowania z  kulturą nadmiernemu zatarciu ulega świadomość 
swoistego charakteru literatury pięknej i  jej wartości jako podstawowego, 
autonomicznego podsystemu kultury, posiadającego własny sposób istnienia, 
strukturę i terminologię. Uczeń powinien więc naturalnie, ale i merytorycznie 
wykształcić w sobie umiejętność odróżniania utworów reprezentujących poziom 
dzieła sztuki literackiej (nowatorskich, oryginalnych, uniwersalnych artystycznie 
i poznawczo) od tekstów użytkowych bądź utworów czysto rozrywkowych. 
Dzieła literackie są nie tylko rozrywką (chociaż i o tym zbyt często się nie pa-
mięta), stawiają także ważne wymagania (intelektualne, etyczne, artystyczne) 
odbiorcom. Elementarne rozeznanie w systemie rodzajów i gatunków literackich 
i podstawowa wiedza z zakresu klasycznej poetyki – zdaniem twórców nowej 
podstawy – stanowią konieczne warunki orientacji w stale ewoluującym świecie 
form literackich, teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Z doświadczenia egza-
minatorów wiemy, jak w znikomej postaci wśród uczniów występuje świadome, 
funkcjonalne wykorzystanie poetyki. Jako poloniści powinniśmy częściej zwra-
cać uwagę na ćwiczenia, które ukazują bezpośredni związek formy dzieła z jego 
treścią. Przecież niejednokrotnie dzięki poetyce możemy odkodować „drugie, 

3  A. Waśko, Nowa podstawa programowa języka polskiego dla kl. IV-VII szkoły podstawowej. 
Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania, ORE Warszawa, 09.03.2017.

Język polski/ojczysty to podstawa? 
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trzecie, czwarte dno” utworu literackiego. Nie zapominajmy o tym w sztuce 
uwodzenia tekstem literatury pięknej, odkrywajmy przed uczniami również 
ścisły charakter kompozycji dzieła, bo zaiste częstokroć misterna konstrukcja 
potrafi ucznia zachwycić.

Pragmatyczny, ale i uniwersalnie narodowy charakter powinno mieć na-
uczanie gramatyki języka polskiego. Kształcenie językowe dotyczy nie tylko 
języka, który służy nam praktycznie jako narzędzie komunikacji; nie tylko ję-
zyka, który staje się w praktyce mówienia i pisania, lecz także języka ojczystego, 
który istnieje obiektywnie jako najważniejszy składnik systemu kultury. Zgodnie 
z  nową podstawą poznawanie kategorii gramatycznych w  wieku szkolnym 
ma rozwijać umiejętność myślenia abstrakcyjnego, a nauka składni kształcić 
umiejętność myślenia logicznego. Banalnie rzecz ujmując, znajomość grama-
tyki języka polskiego ma bezpośrednie zastosowanie w nauczaniu i uczeniu się 
języków obcych. Warto tutaj podkreślić, że refleksja nad językiem w nauczaniu 
szkolnym nie powinna prowadzić w stronę teorii, ma ona bowiem na tym etapie 
wymiar przede wszystkim wychowawczy. Wartość języka zawarta jest również 
w zespole norm pozwalających przestrzegać poprawności i etykiety językowej 
(język ma ogromny wpływ na rzeczywistość). Bezrefleksyjne naruszanie norm 
prowadzi do nieporozumień w  kontaktach międzyludzkich, dlatego uczeń 
powinien umiejętnie formułować intencję wypowiedzi i zachowywać postawę 
szacunku dla odbiorcy wypowiedzi. Szkoła podstawowa nie może lekceważyć 
praktycznej nauki ortografii oraz interpunkcji. Zdaniem twórców nowej podsta-
wy należałoby także wrócić w młodszych klasach do ćwiczenia kaligrafii. Tutaj 
przypomina się o koniecznym dowartościowaniu dobrej praktyki systematycz-
nego prowadzenia zeszytów przez uczniów, okresowym kontrolowaniu zeszytów 
przez nauczycieli i częstym zadawaniu różnego rodzaju prac pisemnych. Narzuca 
się kolejne pytanie: czy w praktyce szkolnej nauczyciele powrócą do znacznie 
większej liczby godzin poświęconych tylko kształceniu językoznawczemu? 
Przecież mieliśmy już w  przyszłości niezrealizowane pomysły/idee twórców 
poprzednich podstaw, które miały wyraźnie podzielić (wzorem akademickim) 
język polski jako filologię na dwa przedmioty: literaturę i językoznawstwo. 

W tworzeniu wypowiedzi własnych w mowie i w piśmie nowa podstawa 
programowa języka polskiego odwołuje się wprost do klasycznej retoryki. 
Jak podkreśla prof. Andrzej Waśko, „nie chodzi tu jednak o barokową sztukę 
pięknego mówienia i pisania, tylko o klasyczną i zracjonalizowaną sztukę ko-
munikatywnego mówienia i pisania, tak aby »odpowiednie dać rzeczy słowo«”4. 
4  Ibidem.

Stanisław Kusiak
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Dlatego każda sensowna wypowiedź powinna mieć swój rzeczowo określony 
temat. Zgodnie z tradycją retoryczną uczeń powinien zastanawiać się, co kon-
kretnie ma do powiedzenia, zaś w sztuce dyskutowania należy odrzucić erystykę, 
przyjmując w zamian zasadę wspólnego dążenia uczestników dialogu do prawdy. 
W dyskusji powinny dominować argumenty merytoryczne i przykłady, a nie 
wyrażanie i pobudzanie emocji oraz zwalczanie adwersarza przy pomocy argu-
mentów ad hominem i ad personam (przed czym należy przestrzegać). Przypomi-
na się również o poprawnej konstrukcji akapitów (jako spójnych wewnętrznie 
składników wywodu) i podziale tekstu na akapity odzwierciedlające logiczny 
tok myślenia autora. Zdaniem autorów, nowa podstawa programowa języka 
polskiego przypomina, że sztuka dobrego mówienia (ars bene dicendi) opiera 
się na sztuce dobrego (poprawnego) myślenia (ars bene cogitandi).

Zgodnie z zapisami nowej podstawy obcowanie z twórczością powinno 
kształtować szacunek dla cudzej własności intelektualnej. Uwzględnienie tej za-
sady w aspekcie moralno-wychowawczym egzekwuje zakaz ściągania; w aspekcie 
kształcącym motywuje do samodzielnej pracy i rozwijania własnych pomysłów 
twórczych. Pojawia się w  tym miejscu szczególne zadanie/zobowiązanie dla 
nauczycieli i  autorów podręczników, przyszłych arkuszy egzaminacyjnych, 
konkursów, olimpiad, opracowań metodycznych, by redagowali takie treści, 
które z jednej strony zachęcą ucznia do twórczej/autorskiej pracy, zaś z drugiej 
utrudnią mu bezmyślne powielanie internetowych banałów. 

Nietrudno zauważyć, że nowa podstawa prezentuje nieco szerszy niż 
dotąd zestaw lektur obowiązkowych, który w zamyśle jej twórców dostarczać 
ma młodym Polakom większej ilości wspólnych dla wszystkich treści kultu-
rowych, symboli i skojarzeń. W uzasadnieniu podkreślano, że więzi społeczne 
i narodowe w młodym pokoleniu powinny zostać oparte na szerszej podstawie 
kulturowej. Nie należy zapominać o osobliwej podmiotowości polonisty, który 
odpowiedzialnie i merytorycznie w szkole podstawowej decyduje, które utwory 
literackie i teksty kultury (zwłaszcza współczesne) omawiać z uczniami poza 
kanonem obowiązkowym.

Najtrudniejszym wyzwaniem, przed którym podstawa programowa języka 
polskiego stawia nauczycieli, okaże się zadanie nowej interpretacji starych tek-
stów. Tutaj zaleca się zastosowanie metody, która w hermeneutyce nosi nazwę 
„fuzji horyzontów”. W praktyce polega to na odnajdywaniu płaszczyzny, na 
której doświadczenia własne uczniów mogą się łączyć z doświadczeniami boha-
terów literackich lub problematyką czytanych lektur (z innych epok). Lektury 
określane przez krytyków kanonu mianem „sentymentalnych”, „martyrologicz-

Język polski/ojczysty to podstawa? 
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nych” mają – zdaniem twórców podstawy – „rozbudzać wyobraźnię historyczną 
uczniów i pogłębiać zdobywaną na lekcjach historii świadomość, że świat nie 
zawsze wyglądał tak samo jak dziś, co – pozwalając patrzeć na teraźniejszość 
w kontekście porównawczym – sprzyja nauce krytycznego myślenia”5. 

Jako poloniści mamy świadomość, że dla niektórych nauczycieli podstawa 
będzie inspiracją do działań, inni „beznamiętnie” zaakceptują kolejne zmiany, 
znajdą się również tacy, którzy odnajdą w niej ograniczone pole własnych me-
todycznych działań. Ważne byśmy w tych wszystkich działaniach: „dzięki”, „za” 
czy „wbrew” nie gubili naszej filologicznej pasji i służyli wiernie naszej mowie, 
codziennie na nowo, jak poeta „stawiali przed uczniami miseczki z kolorami”, 
by nam polszczyzna nie zaszarzała doszczętnie.

dr Stanisław Kusiak jest polonistą, pracownikiem Podkarpackiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

5  Ibidem.

Stanisław Kusiak
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Monika Lizak

Kierunki kształcenia 
polonistycznego w warunkach 
globalizacji

Świat, w którym żyjemy, podlega bardzo szybkim zmianom. Niektórzy 
wyżej cenią ową zmianę niż stałość. Rodzi to potrzebę stałego dostosowywania 
systemu edukacyjnego do nowych wyzwań. Coraz bardziej powszechne staje 
się przekonanie, że edukacja młodego pokolenia będzie obszarem „gry o przy-
szłość Europy”1. W związku z tym rodzi się pytanie: czego nauczać Polaków? 
W  niniejszych rozważaniach zajmę się kształceniem polonistycznym z  racji 
doświadczenia pracy w  szkole średniej, technikum i  liceum. Według mnie 
najważniejszymi innowacjami stojącymi przed polonistyką w szkole średniej są: 
unowocześnienie listy lektur, zaproponowanie nowych tekstów XX i XXI w., 
których problematyka wzmagałaby kształtowanie polskiej tożsamości w kon-
frontacji z globalizującym się światem, oraz przeciwdziałanie spadkowi kompe-
tencji polonistycznych. Chodzi tu zwłaszcza o niepoddawanie się manipulacji 
w świecie wirtualnym czy niedopuszczanie do analfabetyzmu funkcjonalnego.

Podstawową zmianą współczesnego świata jest proces globalizacji. Zachodzi 
on w kilku obszarach. Początkowo odnosił się do wymiany handlowej. Jego 
celem było zapewnienie przewidywalnych i stabilnych warunków prawnych, 
instytucjonalnych i politycznych dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Zain-
teresowane nim były mocarstwa światowe, które popierały globalną ekspansję 
międzynarodowych korporacji. Dziś termin ten ma szersze znaczenie. Związany 
jest z unowocześnianiem społeczeństw pod wpływem postępu technologiczne-
go. Ma wpływ na zmiany cywilizacyjne, zarówno pozytywny, jak i negatywny. 
Przyczynia się do zwiększonej wymiany handlowej a z nią wzrostu zamożności 
społeczeństw. Jednakże gwałtowne przemiany ostatnich dziesięcioleci wywołują 
narastające nierówności społeczne, konflikty etniczne i religijne. W przestrzeni 
publicznej zagadnienie globalizacji pojawiło się w końcu XX w., choć jego 
początki należy przesunąć do epoki odkryć geograficznych Europejczyków 
1  M. Sokołowski, Media i edukacja w globalizującym się świecie. Teoria Praktyka Oddziaływanie, 

Olsztyn 2003, s. 84.
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w XV i XVI w. Interesująco na ten temat pisał Michał Czyczyło. Po lekturze 
Roku 501. Podbój trwa Noama Chomskiego wysnuł on następujące wnioski:

Konkwista bowiem to akt barbarzyńskiego podboju i  zniewolenia dokonany przez 
Europejczyków na oczach i za przyzwoleniem ówczesnej elity kulturalnej. Akt ten miał 
fundamentalne znaczenie dla ukształtowania się naszego współczesnego świata takim, 
jakim go obecnie znamy, i co najważniejsze, takim który skłonni jesteśmy traktować jako 
historycznie jedynie możliwy i konieczny! To bowiem właśnie ponad pięćset lat temu 
podłożone zostały podwaliny współczesnego ogólnoświatowego systemu kapitalistycznego 
z podziałem na społeczeństwa rdzennie bogate oraz biedne peryferie i ten system stanowił 
już zalążek procesu, który obecnie określamy mianem globalizacji2.

Dotychczas istotną, ważną dla nas cechą opisanego procesu był europocen-
tryzm. Pomimo działań „barbarzyńskich” oceniamy go pozytywnie. Korzyści 
są po naszej stronie. Pytaniem zasadniczym wydaje się tylko, czy my należymy 
do „rdzennie bogatych”, czy do „biednych peryferii”. Gdyby nie kataklizmy 
XX wieku, bylibyśmy niewątpliwie w tej pierwszej grupie. Wiele wskaźników 
makroekonomicznych mówi o tym, że jesteśmy raczej peryferiami, ale to właśnie 
globalizacja pozwala na porównanie z innymi na różnych płaszczyznach, a te 
wypadają dla nas o wiele korzystniej. Niemniej należy zawsze pamiętać o tym, 
że to, co jest korzystne dla nas, nie musi takie być dla innych. W tym miejscu 
odnieść należy się do słów Ryszarda Kapuścińskiego, który twierdzi że:

Jeśli współczesne centrum potraktujemy szerzej jako Stany Zjednoczone, Europę Zachodnią 
i Japonię, to wszystkie cechy podziału na centrum i prowincję znane z czasów starożytnej 
Grecji ciągle istnieją. Ludzie centrum niezmiennie mają poczucie wyższości, odczuwają 
też zagrożenie: nielegalną emigracją, terroryzmem, handlem narkotykami, wreszcie nie 
potrafią zrozumieć prowincji. Po prowincji można się wszystkiego spodziewać. Media, 
które nie pomagają w zrozumieniu nieznanego, uczyniły jej symbolem samochód-pułapkę, 
który w każdej chwili może wybuchnąć na ulicy jednego z bogatych miast3.

Istotą powyższej wypowiedzi wydaje się niezrozumienie. Wschód nie 
rozumie Zachodu, Północ Południa, kraje postkomunistyczne krajów kapi-
talistycznych.

Globalizacja dotyczy czterech obszarów życia społecznego: gospodarcze-
go, politycznego, społecznego i kulturowego. W gospodarce doprowadziła do 
przekształceń w kierunku jednego połączonego systemu, który preferuje kapi-
talizm. W zakresie polityki wykształciła organizacje skupiające narody w celu 
pokojowego rozwiązywania konfliktów, takie jak Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy, Bank Światowy czy ONZ.
2  R. Kapuściński, Dwadzieścia, Dostepny w Internecie: http://www.kapuscinski.hg.pl [dostęp: 

24.04.2017 r.].
3 Ibidem.

Monika Lizak
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Kierunki kształcenia polonistycznego...

Tożsamość w zglobalizowanym świecie wobec unowocześnienia 
wyboru lektur

Dla współczesnej polonistyki szkolnej najistotniejsza jest globalizacja 
w obrębie kultury i  społeczeństwa. Wynika to z  faktu, że edukacja z  jednej 
strony jest elementem odtwarzania kultury w kolejnych pokoleniach, a z drugiej 
elementem zmiany.

Globalizacja społeczno-kulturowa definiowana jest przez konsumpcjonizm, 
amerykanizację oraz macdonaldyzację. Ważną rolę w tym procesie odgrywa 
rozwój środków masowego komunikowania. Główną konsekwencją kultury 
staje się jej masowość i wynikające z  tego aspekty. Globalizacja wpływa na 
zmiany w obrębie tożsamości społeczeństw. Otwarcie się na innych przynosi 
zanik identyfikacji narodowej u  jednych, jednocześnie wyzwala powrót do 
tradycji i obronę własnego obyczaju u innych członków społeczeństwa. Ważna 
dla funkcjonowania polskiej kultury jest amerykanizacja na wielu poziomach. 
Wpływ kultury USA bardzo wyraźny jest w takich obszarach jak: muzyka, film, 
telewizja, literatura i badania literackie. Jego skuteczność jest duża, bowiem 
wsparty jest przez ekspansję gospodarczą i militarną. Dodatkowo amerykań-
skim przedsięwzięciom kulturalnym, które docierają do Europy, towarzyszy 
sukces finansowy. Wszystkie ich elementy mają najwyższy komercyjny poziom. 
Wiele składników ma walor wzoru i jest naśladowanych przez innych. Nawet 
dla przeciwników są one atrakcyjne. Warto mieć świadomość, że proces ten 
obecnie ma wymiar jednokierunkowy.

W kulturze każdego narodu są wartości nadrzędne, nazywane też rdzenny-
mi. Stanowią podstawę tożsamości, dzięki nim można identyfikować się w ob-
rębie społeczeństwa, przekazywać wzory i pamięć o tym, co ważne. Są również 
istotne dla rozwoju narodu. Ryszard Jedliński wylicza wśród nich: idee i ideały 
etyczne, wierzenia, normy prawne, systemy zarządzania, wytwory sztuki, ważne 
obiekty architektoniczne, miejsca kultu i pamięci narodowej. Naród wyraża się 
poprzez kulturę, która jest oryginalna i właściwa tylko dla niego. Wartości rdzen-
ne wyznaczają punkt odniesienia dla ocen przeszłości i teraźniejszości. Przez 
ich pryzmat określa się cele na przyszłość. W konfrontacji z kulturami obcymi 
to one decydują o tym, co przyjąć, a co odrzucić. Nadrzędne, a wciąż cenione 
wartości w polskiej kulturze według R. Jedlińskiego to między innymi: rodzina, 
wspólnota, dzieci i wyjątkowa rola kobiety, wolność, godność, gościnność, go-
towość do poświęceń, tolerancja, kreatywność, demokracja, krytyczny stosunek 
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wobec władzy4. Wszystkie te wartości tworzą strukturę, różnie hierarchizowaną 
i aktualizowaną w zmieniających się warunkach społecznych5. Funkcjonowanie 
ucznia w owej strukturze wymaga elastyczności, otwartości, ale i jednoznaczno-
ści. Tradycja jest bowiem przyjmowana każdorazowo przez kolejne pokolenia 
i każdorazowo sprawdzana jest jej prawdziwość. Pielęgnowanie i odtwarzanie 
kultury umożliwia trwanie narodu, natomiast wartościowanie i przetwarzanie 
są nieodzowne w rozwoju6. Dlatego trzeba mieć świadomość, że:

Nauczyciele, a szczególnie poloniści, powinni uświadamiać sobie, iż wartości kulturowe 
nie są jednostkom dane raz na zawsze w postaci drogowskazów życiowych, są raczej ma-
trycą kulturową, pozwalającą na czerpanie z jej zasobów i realizowanie planów życiowych 
zgodnie z własnymi potrzebami i preferencjami7.

Realizowanie powyższych celów możliwe jest w polonistyce szkolnej po-
przez analizę i interpretację wybranych lektur. W obecnie obowiązującej liście 
lektur arcydzieła literatury polskiej postawione są obok arcydzieł światowych. 
Wobec zmniejszającej się liczby godzin przedmiotu każda kolejna reforma 
zmniejszała obowiązkową listę. Do wyboru z literatury światowej na poziomie 
podstawowym pozostały: dramat Sofoklesa, mity greckie, fragmenty Biblii, 
Dziejów Tristana i  Izoldy, Don Kichota M. Cervantesa, dramat Szekspira, 
powieść XIX w. F. Dostojewskiego lub J. Conrada, powieść XX w. i XXI w. 
F. Kafki, A. Camusa. G. Orwella, I. B. Singera, G. G. Marqueza lub U. Eco. 
Warto byłoby przebudować tę listę, biorąc pod uwagę literaturę całej Europy, 
a nie tylko jej zachodniej części (Europa wschodnia reprezentowana jest tylko 
przez Zbrodnię i karę F. Dostojewskiego). Po latach komunizmu w dalszym 
ciągu potrzebujemy uwolnić się od tego, co pomniejszyli wrogowie, jak rów-
nież tego, co powiększyliśmy sami w stosunku do przyjaciół. Należałoby zatem 
zrównoważyć we właściwych proporcjach różne elementy. Dla współczesnej 
tożsamości polskiej istotne jest również odniesienie globalne, zwłaszcza amery-
kańskie. W omawianej liście przedstawicielem Ameryki (jej południowej części) 
jest tylko jeden utwór: Sto lat samotności G.G. Marqueza, stosunkowo rzadko 
wybierany do omawiania. Ponadto literaturę XXI w. należałoby uaktualniać 
w miarę często, aby odpowiadać na wyzwania, które przynosi życie. Poziom 
4  R. Jedliński, Między miłosierdziem a  globalizacją. Aksjologiczne przestrzenie edukacji 

polonistycznej, Kraków 2010, s. 26.
5  „Nasuwa się wniosek, iż nie należy tworzyć matryc wartości, wzorów obcych kulturowo, aby 

kogokolwiek doganiać lub, jak stwierdza Krasnodębski, zmyć piętno „spóźnionego narodu”. 
M. Dolata, E. Dolata, Wychowanie ku wartościom w  dobie kryzysu kultury, [w:] Wartości 
edukacja globalizacja, red. W. Kojs, Cieszyn 2002, s. 98.

6  H.- G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys filozofii hermeneutycznej, Kraków 1993, s. 265–270.
7  R. Jedliński, op. cit. (Między miłosierdziem a globalizacją...), s. 25.

Monika Lizak
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rozszerzony wzbogaca wybór o: poezję Horacego, fragmenty Boskiej Komedii 
D. Alighieri, Fausta J.W. Goethego, powieść XIX w. H. Balzaka, E. Zoli,  
M. Bułhakowa lub G. Flauberta, powieść XX w. F. Kafki, T. Manna, V. Naboko-
va, J. Steinbecka, K. Vonneguta, G. Grassa lub M. Kundery. Ewentualna prze-
budowa powinna uwzględniać uaktualnienie z uwzględnieniem uniwersalności 
poruszanej problematyki. Celem reformy powinno być otwarcie na światową 
literaturę współczesną, zachowanie proporcji między różnymi kierunkami. 
Wypada mieć nadzieję, że powyższe postulaty są znane właściwym urzędnikom 
MEN, którego zadaniem jest ustalanie listy lektur. Ponadto uwzględnią oni 
wyniki programów pilotażowych czy ankiet. 

Inną ważną cechą współczesnej kultury jest jej zróżnicowana jakość. Rozwój 
techniczny pozwolił masom uczestniczyć w wydarzeniach dawniej zarezerwowa-
nych dla elit. Przyniósł łatwość w kopiowaniu i rozpowszechnianiu dzieł sztuki, 
umożliwił szeroki dostęp do wytworów artystów. W związku z tym chcą oni od-
powiadać na gusta jak największej liczby odbiorców. Kultura popularna preferuje 
to, co proste, łatwe i przyjemne, często kieruje się aktualną modą. Dlatego też 
pojawia się niebezpieczeństwo utraty tego, co trudniejsze w odbiorze i bardziej 
wymagające. Z drugiej strony liczba sprzedanych egzemplarzy jest miarą znacze-
nia twórcy. We współczesnym świecie powoli zaciera się granica między kulturą 
wysoką a kulturą popularną. To drugie określenie nie ma już pejoratywnego 
zabarwienia. Ocena wartości sztuki staje się zindywidualizowana. Pisał o tym 
Andrzej Tyszczyk:

Kwestia wysokości wartości i ich wzajemnych relacji w tym względzie to już inne zagad-
nienie – zagadnienie hierarchii wartości. To, że jakaś wartość stoi niżej w takiej hierarchii, 
nie oznacza, że przestaje w ogóle być wartością, i odpowiednio, że przedmiot, który ma 
taką wartość, przedmiotem wartościowym8.

W zindywidualizowanym odbiorze zindywidualizowane są też oceny i hie-
rarchia wartości. W opozycji do kultury popularnej pozostaje kultura wysoka. 
Do jej tworzenia i odbioru potrzebne są określone kompetencje. Potencjalnie 
adresowana jest ona do całego społeczeństwa. Stanowi o sile narodu. Ma moc 
przyciągania innych. Propagowana jest przez teatr, literaturę, film, muzykę. 
Stanowi wzorzec tradycji, jest nosicielem tego, co najpiękniejsze i najważniejsze 
dla narodu. Dzieła kultury wysokiej tworzone są przez ludzi poszukujących 
artyzmu, wykazujących się kunsztem, talentem i  wrażliwością dla wartości 
ponadczasowych. Odbiór wymaga wysiłku intelektualnego, zaangażowania 
i określonej wiedzy.
8  A. Tyszczyk, Od strony wartości. Z pogranicza teorii literatury i estetyki, Lublin 2007, s. 169.

Kierunki kształcenia polonistycznego...



SZ
KO

ŁA
 W

 O
B

LI
C

ZU
 Z

M
IA

N

46

W  zglobalizowanym świecie również i  ten podział podlega zmianom.  
T. Raczek komentuje:

Czy w ogóle funkcjonuje obecnie w mediach tzw. „kultura wysoka”? Niektórzy twierdzą, 
że zaczyna zacierać się granica pomiędzy kulturą wysoką a show-biznesem. Pojęcie „kultura 
wysoka” to oczywisty anachronizm”9.

Do owych zmian powinna dostosować się edukacja. Polonistyka szkolna, 
która bazuje na arcydziełach kultury wysokiej, powinna w większym stopniu 
uwzględniać kontekst życia ucznia. Na co dzień funkcjonuje on w kulturze 
popularnej, a lekturę szkolną odbiera jako obcą i nudną. Zasadne zatem wydaje 
się w większym stopniu poszerzenie listy lektur o teksty kultury popularnej – 
również w szkole średniej. Częściowo już to się dzieje. W praktyce szkolnej 
z powodzeniem wykorzystywane są ekranizacje dzieł literackich. Zazwyczaj służą 
jako konteksty interpretujące arcydzieła, bądź jako czynnik motywujący, np. 
wprowadzający w historyczne aspekty kultury wysokiej. Potrzebę wprowadzenia 
większej liczby tekstów kultury popularnej wskazali badacze zajmujący się tym 
zagadnieniem. Ryszard Jedliński pisał:

Kształcenie polonistyczne, uwzględniając przemiany współczesnej kultury i  związane 
z nimi teksty kultury popularnej, powinno pomagać młodym ludziom w odkrywaniu sfery 
wartości i antywartości, które wpływają na kształtowanie ich tożsamości. Wśród ważnych 
dla uczniów wartości, które eksponuje kultura popularna, znajdują się takie jak: wolność, 
tolerancja, pluralizm, demokracja, dialogiczność w negocjowaniu znaczeń, samodzielność, 
kreatywność, asertywność, mobilność. Zapewne wyprowadzą oni także wniosek, iż wy-
mienione wartości są charakterystyczne również dla zjawisk kultury globalnej10.

W badaniach R. Jedlińskiego wyraźnie odróżniano wartości pozytywne 
od negatywnych. Młodzież zdawała sobie sprawę z tego, że konsumpcjonizm 
i zabawa, choć są niżej w hierarchii wartości, mają mocniejsze oddziaływanie. 
Rolą edukacji powinno zatem być przygotowanie do dokonywania świado-
mego wyboru po uwzględnieniu celu, który chce się osiągnąć. Realizowane 
wartości powinny być zgodne z systemem wartości społeczeństwa, w którym 
się funkcjonuje. W polskiej tradycji kulturowej system ten obejmował wartości 
chrześcijańskie i wartości narodowe skoncentrowane wokół Boga i człowieka11.

Do najwybitniejszych pisarzy polskich, których utwory obowiązkowo 
i w całości należy przeczytać, w obecnym programie należą: J. Kochanowski, 
9 „Utwory pisane dla milionów (dotychczasowa kultura masowa) i utwory pisane dla koneserów 

(dotychczasowa kultura wysoka) powstają przy użyciu tych samych narzędzi i jednakowo są 
wszystkim dostępne. Nic już nie jest ani wysokie, ani niskie”. T. Raczek, Pojęcie kultura wysoka 
to anachronizm. Dostępny w Internecie: www.wirtualnemedia.pl [dostęp: 24.04.2017].

10  R. Jedliński, op. cit. (Między miłosierdziem a globalizacją...), s. 24.
11  Ibidem, s. 26.
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A. Mickiewicz, B. Prus, B. Schulz, S. Wyspiański. Dzieła innych twórców 
funkcjonują w wyborze lub we fragmentach. Są to przykłady literatury elitarnej. 
Literatura popularna przywoływana jest przez uczniów jako konteksty interpre-
tacyjne. Najczęściej są to Poczwarka Doroty Terakowskiej i Oskar i pani Róża 
Emmanuela Erica Schmitta, lektury gimnazjalne. Młodzież rozumie, pamięta 
i dobrze wykorzystuje treści tych utworów. Młodzi ludzie zapytani o dzieła 
A. Fredry czy H. Sienkiewicza mylą postaci i problemy, co świadczy o tym, 
że znają raczej streszczenia, a nie właściwe lektury. Nie rezygnując z wielkich 
i wybitnych, należy poszerzać wybór o wartościową literaturę popularną. Może 
należałoby się zastanowić, czy nie byłoby zasadne wprowadzenie do szkolnej 
polonistyki przykładów fantastyki, kryminału, romansu, powieści dla młodzieży 
lub powieści historycznej również na poziomie szkoły średniej. 

W latach dziewięćdziesiątych XX w. pojawił się w programie zapis o lek-
turze zaproponowanej przez młodzież. Możliwość omawiania takiej powieści 
nie jest jednak w praktyce szkolnej często realizowana. Przeczytanie książki jest 
współcześnie tak wielkim wysiłkiem, że nie jest podejmowane, jeśli nie jest 
poparte autorytetem nauczyciela. Wskazanie kilku konkretnych tytułów do 
wyboru wpisze się w istniejący system i zostanie przyjęte do realizacji. Ponadto 
należy nieustannie szukać sposobów na kształtowanie samodzielności i odwagi 
w podejmowaniu decyzji przez uczniów.

Wydaje się, że w przyszłości literatura będzie miała trudniejsze warunki 
funkcjonowania. Nie musi tak być, pomimo że Henryk Markiewicz pisał:

W wieku XXI miejsce literatury w życiu społecznym, w konkurencji z mediami audio-
wizualnymi, będzie się nadal zmniejszać; wraz z tym – osłabnie jej pozycja w nauczaniu, 
a w konsekwencji nastąpić musi pogorszenie się instytucjonalnych warunków uprawiania 
literaturoznawstwa12.

Rozwój techniczny zmienił otoczenie funkcjonowania książki. Jak spo-
strzegł Umberto Eco, nowe media uwolniły książkę od służebności. Porównał je 
do fotografii. Na początku XX w. utrwalenie obrazu na szklanej płytce uwolniło 
malarstwo od potrzeby portretowania, a tym samym pojawiła się przestrzeń do 
eksperymentów typu abstrakcjonizm. Podobnie będzie z książką. Wydawnictwa 
encyklopedyczne i podręcznikowe lepiej sprawdzą się w formie elektronicznej 
ze względu na szybkość i łatwość dostępu do informacji. Jednakże w najbliższej 
przyszłości literatura piękna funkcjonować będzie w tradycyjnej formie. Według 
U. Eco: „Rola opowieści niemodyfikowalnych na tym właśnie polega: wbrew 
wszystkim naszym pragnieniom, by odmienić przeznaczenie, zmuszają nas one 
12  H. Markiewicz, Co się dzieje w nauce o literaturze polskiej?, „Polonistyka” 2000, nr 7, s. 396.
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do tego, żebyśmy namacalnie poczuli, iż nie ma żadnych możliwości zmiany. 
I w ten sposób o czymkolwiek by mówiły, zawsze opowiadają o naszych losach, 
dlatego czytamy je i kochamy”13.

Rolą nauczyciela powinno być zatem uświadomienie, że technika jest 
tylko narzędziem, nic nie zastąpi prawdziwej książki ani analizy i interpretacji 
literaturoznawczej. Tymczasem I. Kość podaje, że „nasz stosunek do zdobyczy 
cywilizacyjnych i technologicznych jest afunkcjonalny. Nowych narzędzi nie 
traktujemy wyłącznie użytkowo – dla pozyskania informacji i wykorzystania 
ich – lecz nader często traktujemy je jako znamiona prestiżu i  identyfikacji 
grupowej. W efekcie mała grupa nadąża za zmianami, większość ignoruje je, 
co uznać można za reakcję na to, czego się nie rozumie i uważa za zagrożenie. 
W rezultacie powiększa się grupa analfabetów funkcjonalnych i wyłania się 
obraz cywilizacyjnego zapóźnienia Polaków”14.

Przeciwdziałanie obniżaniu poziomu umiejętności 
polonistycznych

Praktyka szkolna i subiektywne obserwacje pokazują, że uczniowie mają 
mniejszą wiedzę i umiejętności. Częściowo tylko potwierdzają to wyniki egza-
minów maturalnych. Poniższa tabela pokazuje zestawienie procentowej skali 
zdawalności egzaminu maturalnego z języka polskiego w ostatnich latach (dane 
pochodzą ze stron OKE Kraków). 

Lata Ogółem Województwo 
podkarpackie

2014 94% 93%
2015 98% 98%
2016 98,4% 98%
2017 98% 97%

Wprowadzenie nowej formuły egzaminu podniosło poziom zdawalności, ale 
w roku bieżącym nastąpił nieznaczny jego spadek. Ciekawe informacje zawiera 
porównanie zdawalności absolwentów liceów ogólnokształcących i techników 
województwa podkarpackiego.

13  U. Eco, Nowe środki przekazu a przyszłość książki, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej 
XX wieku, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002, s. 543.

14  I. Kość, Media i analfabetyzm funkcjonalny, [w:] M. Sokołowski, op. cit., s. 43.
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2014 r.
Liceum Ogólnokształcące – 82,4%
Liceum Profilowane – 34,2%
Technikum – 50,8%
Liceum Uzupełniające – 15%
Technikum Uzupełniające –12%

2015 r.
LO (nowa formuła) – 81%
Technikum (stara formuła) – 64%

2016 r.
LO – 91%
T – 74%

2017 r.
LO – 90%
T – 74%

Dużo lepsze wyniki osiągają absolwenci liceów, gorzej wypadają absolwenci 
techników. Zupełnie nietrafionym przedsięwzięciem okazały się licea profilo-
wane i szkoły uzupełniające. Nowa formuła egzaminu pozwoliła na osiągnięcie 
wyższej liczby punktów. Praktyka szkolna wskazuje, że odpowiedzialna jest 
część testowa egzaminu, wyraźnie łatwiejsza, wymagająca w niewielkim stopniu 
wiedzy teoretycznoliterackiej czy znajomości lektur. 

W związku z powyższym chciałabym zwrócić uwagę na zjawisko obniża-
nia się umiejętności posługiwania  funkcjonalnym językiem polskim. Ma ono 
charakter dynamiczny i niejednorodny. Prowadzi do niego brak umiejętności 
w  trzech poziomach. Ilona Kość powołuje się na międzynarodowe badania 
w tym zakresie i definiuje je następująco:

• „I poziom to niezdolność do rozumienia tekstów pisanych, które najczęściej 
występują w codziennym otoczeniu,

• II poziom to brak umiejętności niezbędnych do rozumienia i wypełniania 
dokumentów oraz formularzy, jakimi człowiek powinien się posługiwać 
(np. kwestionariusz osobowy, podanie o pracę),

• III poziom to nieumiejętność wykonywania prostych działań i obliczeń 
(np. sprawdzenie rachunku bankowego czy obliczenie sumy odsetek)”15.

15  I. Kość, op. cit. (Media i analfabetyzm funkcjonalny), s. 41.
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Praktyka szkolna potwierdza istnienie takiego problemu. Codzienna praca 
z uczniem bywa niekiedy zaskoczeniem. Wyjaśnienia wymagają wydawałoby się 
proste rzeczy, np. co to znaczy „wypisz w punktach” lub „podaj dwa argumen-
ty”. Akceptowanymi odpowiedziami są: „wypisz jeden, dwa, trzy” bądź „dwa 
argumenty to nie jeden ani trzy”. Potwierdzeniem wymienionych trudności 
są zmiany w części pisemnej egzaminu maturalnego. W ostatnich kilku latach 
maturzyści wykazywali trudności ze zrozumieniem tekstu nieliterackiego za-
mieszczonego na stronie formatu A-4, dlatego obecna matura w tym zakresie 
składa się z dwóch półstronicowych tekstów i poleceń do nich. 

W obecnym programie szkoły średniej, technikum i liceum są zróżnicowane 
treści poszerzające świadomość językową. Wymagana jest znajomość pojęcia 
znaku, aktu komunikacji czy funkcji tekstu. Na lekcjach omawia się odmiany 
współczesnej polszczyzny, różne typy stylizacji, typy słownictwa, jak też typy 
błędów językowych. Trudnością w  poznawaniu przedstawionych treści jest 
mała ilość czasu, jaki nauczyciel może poświęcić na owe zagadnienia. Ćwicze-
nia w poprawnym posługiwaniu się językiem powinny być często powtarzane, 
a wiedza utrwalana w większym stopniu niż dotychczas. Innym wyzwaniem jest 
aktualność podręczników16. Niektóre przykłady i ćwiczenia szybko przestają być 
czytelne dla uczniów. Przykładowo lekcje dotyczące języka reklamy wymagają 
ciągłej aktualizacji. Slogany reklamowe sprzed kilku lat nie są rozpoznawalne, 
nie poprawiają umiejętności. Słownictwo dostępne młodemu człowiekowi 
w dużym stopniu podlega modzie językowej, a ta szybko się zmienia. Ma to 
o tyle znaczenie, że praca w języku powinna mieć wymiar praktyczny, a nie 
formę teoretycznych rozważań.

Przyczyną powyższych trudności może być fakt, że w dużym stopniu zmie-
niła się rzeczywistość, w której żyje współczesny młody człowiek. Do niedawna 
największy wpływ na niego miała najbliższa rodzina, potem Kościół i szkoła. 
Dziś wszystkie te sfery oddziaływania mają malejącą wartość, wzrasta za to rola 
mediów. Najistotniejszy wydaje się być Internet, w mniejszym stopniu radio 
i telewizja. Pozytywnym aspektem istnienia Internetu jest łatwy i szybki dostęp 
do informacji. Należy tylko umiejętnie wartościować źródła owych informa-

16  „Stajemy się społeczeństwem obrazkowym, komiksowym i mimo że coraz więcej dociera 
do nas informacji, nie umiemy z nich korzystać. Zdaniem krytyków dzisiejszej szkoły źle 
zinterpretowana została zasada współczesnej edukacji, która nakazuje uczyć przez zabawę. 
Nowa moda edukacyjna rozpowszechniła w polskiej szkole komiksy, krzyżówki, a nawet 
horoskopy. Zmienił się wizerunek podręczników, w których nagminnie wskazuje się uczniowi 
(wytłuszczonym drukiem lub w ramce) tę partię materiału – zdaniem autorów (!) – ważniejszą 
od pozostałej”. I. Kość, op. cit. (Media i analfabetyzm funkcjonalny), s. 43.

Monika Lizak



SZKO
ŁA

 W
 O

B
LIC

ZU
 ZM

IA
N

51

cji. W związku z tym naglącą potrzebą jest przebudowanie procesu nauczania 
i dostosowanie go do sytuacji, gdy wszystko można znaleźć w sieci. Młodzież 
często korzysta z zasobów internetowych metodą kopiuj – wklej bez świado-
mości, że jest to kradzież intelektualna. Inną ważną rzeczą, związaną z  tym 
medium, jest stosunek do prawdy. W przekazie ważne jest wrażenie, jakie ono 
wywarło na odbiorcy, a nie prawda. Dlatego też problemem funkcjonowania 
we współczesnej rzeczywistości zdominowanej przez media jest manipulacja. 
M. Szulczewski definiuje ją jako: „posłużenie się przez nadawcę informacją 
do osiągnięcia pożądanego przezeń skrycie celu za pomocą świadomego znie-
kształcenia obrazu rzeczywistości, co ogranicza możliwość racjonalnej oceny 
oraz refleksyjnej reakcji ze strony odbiorcy, w sposób zakamuflowany przesądza 
o jego postawie i w jakimś stopniu go uzależnia”17. Środki masowej komunikacji 
traktują informację jak towar, na którym można zarobić i bezlitośnie wykorzy-
stują przewagi wynikające z anonimowości, nieuchwytności nadawcy, wiedzy 
większej niż ma odbiorca. Nieuchwytne i ukryte dla przeciętnego użytkownika 
mediów są też cele właścicielskie. Trafną diagnozę współczesnych mediów dał 
R. Kapuściński:

Gdy informacja staje się towarem, kiedy celem jej rozpowszechniania jest po prostu chęć 
osiągnięcia zysku – wówczas zmienia się też istota mediów. Informacja zostaje oderwana 
od doraźnego partykularnego interesu i staje się elementem zupełnie nowego, medialnego 
świata, który w ostatnich dziesięcioleciach zaistniał na naszej planecie, uniezależnił się od 
świata realnego i zaczął żyć według własnych reguł. Zaczął mieć swoje interesy, socjologię, 
strukturę i coraz bardziej niezależną, odrębną kastę zawodową. Zaczął kierować się własny-
mi prawami, na przykład zasadą konkurencji. Dziś siłą napędową wielkich sieci produkcji 
i dystrybucji informacji jest nie tyle odzwierciedlenie złożoności i bogactwa świata realnego, 
ile walka wewnątrz świata mediów o zdobywanie, pozyskiwanie i zaspokajanie potrzeb 
rynku informacyjnego. Informacja stała się towarem, a świat mediów uniezależnił się od 
świata realnego i zaczął żyć według własnych reguł18.

Według pisarza żyjemy w dwóch równoległych światach: rzeczywistym 
i wirtualnym. Ten pierwszy jest konkretny, realny, drugi nieograniczony w cza-
sie i przestrzeni. Powoli świat wirtualny zaczyna dominować w naszym życiu. 
Budujemy obraz rzeczywistości na podstawie informacji przekazywanych przez 
media, rzadko uświadamiając sobie, co jest manipulacją i zniekształceniem. 
W ten sposób rodzi się sfałszowany obraz, a przez niego dezorientacja i rela-
tywizm. Nadmiar danych wywołuje chaos. Jest to sytuacja niekomfortowa, 
jednakże wydaje się, że kierunku zmian nie da się zatrzymać. Z drugiej strony 

17  M. Sulczewski, Informacja i współdziałanie, Warszawa 1982, s. 52.
18  R. Kapuściński, Dwa światy, „Newsweek” 2001, nr 16/17.
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doświadczenie pokazuje, że w dłuższej perspektywie zagrożenia są przez społe-
czeństwo identyfikowane i neutralizowane.

Treści nauczania zapisane w programie w zakresie wyżej przedstawionego 
zagadnienia są bardzo dobre, jednakże nie biorą pod uwagę istnienia świata 
wirtualnego. W toku pracy nad tekstem wymaga się od ucznia odczytania sensu 
całego tekstu, rozpoznania nadawcy i adresata, środków językowych. Ćwiczy się 
umiejętności wyróżniania kluczowych problemów, charakterystycznych cech 
różnych stylów. Prowadzi się też ćwiczenia redakcyjne w zakresie dłuższych 
wypowiedzi pisemnych i ustnych. Wysiłki nauczyciela i ucznia w zakresie ta-
kich ćwiczeń nie zawsze dają dobry rezultat. Wobec wyżej opisanych wyzwań 
najprawdopodobniej należałoby przeprowadzić badania, aby odpowiedzieć na 
pytania – dlaczego pomimo wysiłków reformatorskich i dobrych treści progra-
mowych nie ma zadowalającego postępu i stabilizacji.

Podsumowanie

Współczesna edukacja polonistyczna w  szkole średniej powinna być 
pragmatyczna. Literatura piękna ma pomagać zrozumieć świat i siebie samego 
żyjącego wśród ludzi. Umiejętności polonistyczne mają być narzędziem do 
rozwiązywania trudnych zadań, radzenia sobie w nieprzewidywalnej rzeczy-
wistości, a także selekcji czy wykorzystania informacji. Tradycja i niezmienny 
system wartości ma budować tożsamość i dawać podstawy stabilizacji. Ponadto 
szkoła powinna ukierunkowywać absolwenta na rynek pracy. Wymaganiem 
rynku pracy jest umiejętność współpracy i współdziałania w grupie, która czę-
sto jest rozsiana po całym świecie i składa się ze specjalistów różnych dziedzin, 
reprezentujących różne kultury.

 Postawami sprzyjającymi rozwojowi będą aktywność poznawcza i samo-
dzielność myślenia uczniów, ale także zdobyta wiedza i doświadczenie. Nacisk 
należy położyć na umiejętność dostrzegania problemów, a następnie ich roz-
wiązywania na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej. Wobec szybkiego tempa 
zmian nabycie wartościowych umiejętności staje się podstawowym wyzwaniem 
dla współczesności.

Monika Lizak jest nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół 
Licealnych im. B. Chrobrego w Leżajsku oraz doktorantem w dziedzinie 
literaturoznawstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jej pasją jest pieśń 
religijna i sztuka sakralna.

Monika Lizak
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Adrian Kuźniar

O potrzebie edukacji filozoficznej
Niniejszy artykuł zawiera omówienie najważniejszych racji przemawiających 
za nauczaniem filozofii w szkołach wszystkich szczebli. Moim celem nie jest 
zaproponowanie konkretnego programu dla tego przedmiotu, lecz naświetlenie 
tych wartości edukacji filozoficznej, które uzasadniają zapewnienie jej istot-
nego miejsca w systemie oświaty naszego kraju – miejsca, którego obecnie 
filozofia jest pozbawiona.

Preliminaria

Zadaniem edukacji szkolnej jest nie tylko odpowiadanie na potrzeby 
poznawcze uczniów i  stymulowanie tych potrzeb, lecz także przekazywanie 
informacji stanowiących odpowiedzi na potrzeby, które powinno się posiadać. 
Takie postawienie sprawy jest opowiedzeniem się za nieodzownością elementu 
paternalistycznego w systemie nauczania. Powinniśmy nauczać nie tylko tego, 
czego nasi podopieczni chcą się uczyć lub co będą chcieli wiedzieć w przy-
szłości, ale także tego, czego powinni się oni uczyć, nawet jeśli nie wzbudza to 
ich powszechnego zainteresowania i nawet jeśli wiedza ta nie przełoży się na 
zaspokojenie ich wąsko rozumianych potrzeb praktycznych. Wartość nauczania 
określonych treści jest pochodną wartości uczenia się ich. Jeśli pewnych treści 
warto uczyć się ze względu na nie same, to edukacja w ich zakresie posiada 
status wartości autotelicznej, a postulat nauczania tych treści w szkole staje się 
przynajmniej prima facie uzasadniony. Utrzymuję, że edukacja filozoficzna jest 
wartością autoteliczną. 

Wartość edukacji może mieć oczywiście również charakter instrumentalny: 
pewnych treści warto uczyć się ze względu na to, że nauka ta służy realizacji 
pewnych faktycznie posiadanych przez podmiot celów. Instrumentalny cha-
rakter edukacji może być rozumiany wąsko lub szeroko. Szerokie rozumienie 
obejmuje użyteczność nauki względem rzeczywiście posiadanych przez kon-
kretną jednostkę potrzeb poznawczych. Na gruncie tego rozumienia uczenie 
się filozofii jest instrumentalnie użyteczne już wówczas, gdy zaspokaja istnie-
jące potrzeby poznawcze ucznia lub potrzeby tego typu, które będzie miał on 
w przyszłości – tj. potrzeby znajomości odpowiedzi na pewne pytania. Wąskie 



SZ
KO

ŁA
 W

 O
B

LI
C

ZU
 Z

M
IA

N

54

rozumienie instrumentalnego charakteru edukacji relatywizuje wartość ucze-
nia się do tych potrzeb praktycznych, które nie są potrzebami poznawczymi. 
Do tej grupy potrzeb możemy zaliczyć m.in.: zdobycie dobrze płatnej pracy, 
zwiększenie zakresu technicznej władzy człowieka nad przyrodą, nabycie umie-
jętności radzenia sobie w sieci relacji społecznych i towarzyskich, przyczynienie 
się do zapewnienia maksymalnej liczbie ludzi wygodnego i szczęśliwego życia 
itd. Utrzymuję, że edukacja filozoficzna jest nie tylko wartością autoteliczną, 
jak to już zadeklarowałem, lecz również niesie ze sobą wartość instrumentalną 
− i to zarówno w szerokim, jak i wąskim rozumieniu tej ostatniej. W dalszej, 
właściwej części mojego artykułu podejmę wysiłek uzasadnienia powyższego 
twierdzenia. Jego uzasadnienie będzie zarazem uzasadnieniem twierdzenia 
o potrzebie nauczania filozofii w szkołach. 

Filozofia jako sztuka twórczego i analitycznego myślenia

Podstawową umiejętnością będącą rezultatem właściwie prowadzonej 
edukacji filozoficznej jest umiejętność twórczego, analitycznego i odpowie-
dzialnego myślenia. Filozofia kładzie nacisk na konieczność precyzyjnego 
definiowania terminów, wydobywania i poddawania krytyce ukrytych zało-
żeń analizowanych rozumowań oraz na formalną i materialną poprawność 
przeprowadzanych wnioskowań. Uczy szacunku do faktów i  praw logiki 
oraz odpowiedzialności za słowo, które w każdej chwili może być podane 
w wątpliwość przez interlokutora. Historia filozofii dostarcza bogatego ma-
teriału faktograficznego, który pozwala na uświadomienie sobie konieczności 
refleksyjnego i antydogmatycznego stosunku do zastanych teorii, jak również 
wyzwala potrzebę poszukiwania i  formułowania twórczych odpowiedzi na 
pytania o fundamentalnej wadze.   

Praktyczne znaczenie opisanych wyników edukacji filozoficznej jest trudne 
do przecenienia i nie ogranicza się jedynie do sfery aktywności poznawczej, 
lecz obejmuje również dziedzinę spraw obywatelskich. Uszlachetniona przez 
filozoficzny trening umiejętność myślenia czyni z  adepta filozofii odpowie-
dzialnego obywatela, posiadającego znakomite narzędzie umożliwiające mu 
efektywne uczestniczenie w debacie publicznej i immunizującego go na wpływ 
propagandy. Fenomenem ostatnich lat jest rozprzestrzenianie się w sieci tzw. 
fake news – fałszywych informacji naśladujących doniesienia medialne, a często 
fabrykowanych z intencją wpłynięcia na postawy i poglądy wyborców. Wykształ-
cając umiejętność krytycznego myślenia, edukacja filozoficzna stanowi swoiste 

Adrian Kuźniar
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O potrzebie edukacji filozoficznej

antidotum na wspomniane zjawisko, którego niszczący wpływ na wartości 
definiujące demokrację liberalną jest z roku na rok coraz bardziej zauważalny.  

Integrujący wymiar wiedzy filozoficznej 

Filozofia pozwala na powiązanie ze sobą na ogólnym i głębokim zarazem 
poziomie  rozmaitych informacji uzyskiwanych przez uczniów w toku nauki 
szkolnej. Dzięki temu poszczególne treści należące do różnych dziedzin nauki 
stają się nie tylko bardziej interesujące, ale również łatwiejsze do zapamię-
tania – są przyswajane w ciekawym światopoglądowo kontekście, nie zaś na 
zasadzie podawanych do zapamiętania haseł encyklopedycznych. Możemy 
w tym kontekście sparafrazować słowa Geralda Holtona i stwierdzić, że bez 
świadomości miejsca definicji, hipotezy, eksperymentu i intuicji w prawach 
nauki i badaniach naukowych, bez wiedzy o podstawowych procesach, dzięki 
którym nauka funkcjonuje i się rozwija – a zatem bez wiedzy z zakresu filozofii 
nauki − nauka musi wydawać się suchym formalizmem przeznaczonym do 
zapamiętania bez zrozumienia i do powtarzania bez entuzjazmu1. Przytoczmy 
kilka przykładów ilustrujących omawiany typ korzyści, płynących z edukacji 
filozoficznej.

Przedstawienie filozoficznego sporu o istotę racjonalności rewolucji ko-
pernikańskiej w astronomii, w ramach której teoria heliocentryczna musiała 
stawić czoło programowi badawczemu, na który składała się ptolemejska 
kosmologia, arystotelesowska fizyka i chrześcijańska eschatologia, pozwala na 
ukazanie sposobu, w jaki rozmaite teorie naukowe − a także różne koncepcje 
filozoficzne i religijne − mogą udzielać sobie wzajemnie wsparcia. Rozważa-
nia z dziedziny ontologii dotyczące definicji czasu i przestrzeni umożliwiają 
lepsze zrozumienie mechaniki klasycznej i  relatywistycznej, a  w  dodatku 
stanowią bardzo dobrą okazję do zastosowania w rozważaniach filozoficznych 
matematycznej teorii mnogości. Z kolei wprowadzenie do problemu relacji 
między twierdzeniem o istnieniu wolnej woli a deterministycznym obrazem 
świata stwarza sposobność do pogłębionego wyjaśnienia indeterministycznego 
charakteru procesów kwantowych. Natomiast dzięki filozoficznej analizie 
przełomu darwinowskiego, obejmującej prezentację mocy eksplanacyjnej 
teorii ewolucji, można poszerzyć, uporządkować oraz – ujmując to nieco 
swobodnie – sprowadzić do wspólnego mianownika wiedzę ucznia z dziedziny 
1  Zob.: G. Holton, Introduction to Concepts and Theories in Physical Science, Addison-Wesley 

Publishing Company, Inc., Cambridge, Mass. 1955, s. 17-18.
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m.in. biogeografii gatunków, systematyki organizmów żywych, embriologii 
i genetyki. 

Klucz do świata kultury

Trudno wyobrazić sobie świadomą i  adekwatną recepcję szeroko ro-
zumianych wytworów kultury naszego kręgu cywilizacyjnego bez filozofii. 
Wszystkie podstawowe formy działalności kulturotwórczej są przesiąknięte 
wątkami, których poznanie i  zrozumienie wymaga odpowiedniej wiedzy 
z zakresu filozofii. Wątki te najwyraźniej występują w literaturze, malarstwie 
i w filmie. Bez elementów wykształcenia filozoficznego trudno zrozumieć 
na innym niż powierzchownym poziomie debatę Settembriniego z Naphtą 
w Czarodziejskiej górze T. Manna, bez znajomości filozofii F. Nietzschego 
i jego polemiki z aksjologią chrześcijańską trudniej odkryć doniosłość Zbrod-
ni i kary F. Dostojewskiego,  wreszcie bez znajomości filozoficznego sporu 
o teodyceę trudniej docenić Dżumę A. Camusa. Wiedza o neoplatonizmie 
pozwala na wzbogaconą percepcję malarstwa renesansowego, wiedza o dys-
kusjach na temat warunków odpowiedzialności moralnej czyni Mechaniczną 
pomarańczę w reżyserii S. Kubricka dziełem bardziej interesującym, natomiast 
zaznajomienie się z metafizycznym stanowiskiem idealizmu dostarcza więcej 
przyjemności ze śledzenia losów bohaterów filmu Matrix. To zaledwie kilka 
przykładów.

Jednak nie tylko o  bierną recepcję tutaj chodzi, lecz także o  twórczą 
interpretację. Dzięki wiedzy filozoficznej możemy być podmiotami tworzą-
cymi nowe interpretacje dla dzieł kultury – możemy zaopatrywać je w sensy 
inne niż podręcznikowe. W ten sposób możemy formować z dzieł literatury 
i sztuki elementy skrojonej na miarę krainy znaczeń, przyczyniającej się do 
naszego poczucia sensu i bogactwa życia. Dzieląc się tymi interpretacjami 
z bliźnimi, powiększamy repertuar znaczeń dostępnych innym jednostkom 
uczestniczącym w kulturze. W końcu takie aktywne nastawienie do kultury 
może zaowocować potrzebą działalności kulturotwórczej par excellence – dzia-
łalności, w której będziemy nie tylko konsumentami, lecz twórcami dzieł kul-
tury. Tak więc, inwestując w edukację filozoficzną inwestujemy jednocześnie 
w edukację z zakresu kulturoznawstwa, inwestujemy również w to, by świat 
kultury nie był światem martwym dla młodych ludzi, i by świat ten chcieli 
oni w przyszłości budować.

Adrian Kuźniar
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Wymiar egzystencjalny

Temat kreatywnej interpretacji dzieł kultury prowadzi bezpośrednio do 
innego, bardzo ważnego wymiaru filozofii, a w rezultacie – edukacji filozoficz-
nej; prowadzi mianowicie do egzystencjalnego aspektu filozofowania. Filozofia 
daje szansę na pogłębione przeżycie i wypracowanie dojrzałej postawy wobec 
sytuacji, które za Karlem Jaspersem możemy określić mianem granicznych 
(Grenzsituationen): m.in.: śmierci, choroby, aktów okrucieństwa i  innych 
radykalnych przejawów zła zarówno fizycznego, jak i  moralnego. Ponadto 
dzięki edukacji filozoficznej człowiek staje wobec tego typu sytuacji mniej 
bezbronnym. Te funkcje filozofii – funkcja ochronna i terapeutyczna − były 
szczególnie dobrze rozpoznane w starożytności. Wystarczy w tym kontekście 
wspomnieć o czwórmianie leczniczym Epikura, czy o naukach stoików (na 
przykład Cycero twierdził, co później podchwycił Montaigne, że nauka filozofii 
to przygotowywanie się na śmierć)2. 

Wymiar egzystencjalny filozofii nie sprowadza się jednak wyłącznie do 
praktycznego pożytku manifestującego się w przygotowaniu jednostki do nie-
przyjemnych, a często także nieuchronnych zdarzeń w jej życiu. Chodzi także 
o tę korzyść, którą daje poszukiwanie i formułowanie odpowiedzi na pytania 
ostateczne – pytania o istnienie Boga, wolnej woli, odpowiedzialności moral-
nej i wartości, pytania o naturę umysłu, naturę ludzką, sens własnego życia 
i sens dziejów ludzkości. Trudno powiedzieć, czy znajomość odpowiedzi na 
przytoczone pytania czyni życie człowieka przyjemniejszym – na pewno czyni 
je lepszym. To ostatnie przyznawali nawet ci filozofowie, którzy za podstawę 
moralności uznawali zasadę maksymalizowania przyjemności i minimalizowania 
cierpienia. Jak ujął to jeden z takich myślicieli − John Stuart Mill − „… lepiej 
być niezadowolonym Sokratesem niż zadowolonym głupcem”3.

Filozofia w świecie STEM4

Wbrew obiegowej opinii edukacja filozoficzna przynosi również bardzo 
wąsko rozumiane pożytki praktyczne, także te związane z przyszłym życiem 
zawodowym. 
2  Zob.: M. de Montaigne, Próby, Hachette, Warszawa 2009, t. I, s. 165-189.
3  J. St. Mill, Utylitaryzm, [w:] tenże, Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 2012, s. 14.
4  STEM to popularny angielski akronim odnoszący się do następujących szeroko rozumianych 

dziedzin kształcenia akademickiego: nauk przyrodniczych, techniki, inżynierii i matematyki 
(science, technology, engineering, and mathematics).

O potrzebie edukacji filozoficznej
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Jak wskazują badania przeprowadzone w ramach projektu finansowanego 
przez Education Endowment Foundation, którego wyniki zostały niezależnie 
zanalizowane przez uczonych z Durham University w Wielkiej Brytanii, zajęcia 
z filozofii w grupach dziewięcio- i dziesięciolatków miały pozytywny wpływ 
na osiągnięcia dzieci w zakresie nauki matematyki i czytania5. Efekt ten był 
szczególnie dobrze widoczny w grupie dzieci pochodzących z biedniejszych 
rodzin, co świadczy o tym, że lekcje filozofii stanowią skuteczne narzędzie wy-
równywania szans edukacyjnych. Ponadto według relacji nauczycieli i uczniów 
udział w zajęciach podnosił samoocenę dzieci, ośmielał je do zabierania głosu 
oraz czynił je bardziej cierpliwymi w słuchaniu innych.       

Umiejętności kształtowane w procesie nauki filozofii – przede wszystkim 
umiejętność twórczego i krytycznego myślenia, zadawania właściwych pytań 
i dociekania odpowiedzi, analitycznego i interdyscyplinarnego podejścia do pro-
blemów, umiejętność komunikowania się z osobami prezentującymi odmienne 
poglądy i szybkiego opanowywania nowych zagadnień – są kompetencjami nie 
tylko cenionymi na rynku pracy, ale także tymi, do których należy przyszłość6. 
Wskazują na to analizy zawarte w książkach m.in. George’a Andersa, Randalla 
Strossa, Scotta Hartley’a i Christiana Madsbjerga – by ograniczyć się do pozy-
cji opublikowanych w roku 20177. Autorzy ci argumentują, że wykształcenie 
humanistyczne – zwłaszcza filozoficzne – jest i  będzie niezwykle przydatne 
w wielu branżach, które z jednej strony będą prężnie rozwijać się w przyszło-
ści, a  z  drugiej będą wymagały kwalifikacji trudnych lub niemożliwych do 
zastąpienia na drodze automatyzacji. Wykształcenie to jest i będzie jednym 
z podstawowych motorów innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach 
ludzkiej działalności: m.in. w biznesie, administracji i edukacji. Zresztą opinie 
takie wygłaszają również znani biznesmeni − na przykład amerykański miliarder 
5  Philosophy for Children. Dostępny w Internecie: https://educationendowmentfoundation.

org.uk/our-work/projects/philosophy-for-children, [dostęp: 14.08.2017]. O wynikach tych 
badań donosiło wiele gazet i serwisów informacyjnych, m.in. BBC, „The Guardian”, „Gazeta 
Wyborcza”.

6  Z analiz zespołu prof. R. Cichockiego z Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu wynika, 
że filozofowie należą do ścisłej czołówki najłatwiej znajdujących pracę absolwentów szkół 
wyższych. Zob. np. Joanna Podgórska, Filozofia bytu, „Polityka”, nr 10(2948), 05.03-
11.03.2014, s. 40-41.

7  G. Anders, You Can Do Anything: The Surprising Power of a  “Useless” Liberal Arts 
Education, Little, Brown and Company, 2017; R. Stross, A Practical Education: Why 
Liberal Arts Majors Make Great Employees, Redwood Press, 2017, S. Hartley, The Fuzzy 
and the Techie: Why the Liberal Arts Will Rule the Digital World, Houghton Mifflin 
Harcourt, 2017; Ch. Madsbjerg, Sensemaking: The Power of the Humanities in the Age of 
the Algorithm, Hachette Books, 2017.

Adrian Kuźniar
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Mark Cuban przewiduje, że w ciągu następnej dekady, gdy automatyzacja sta-
nie się codziennością, na rynku pracy pojawi się bardzo duże zapotrzebowanie 
na osoby potrafiące niezależnie i krytycznie myśleć oraz biegle poruszać się 
w obszarze przedmiotów humanistycznych, w tym filozofii8.    

Sądzę, że już ten pobieżny przegląd różnorodnych atutów edukacji filozo-
ficznej stanowi wystarczające uzasadnienie dla postulatu obecności tego typu 
edukacji w polskich szkołach – obecności w wymiarze znacznie poważniejszym 
niż symboliczny9. 

dr Adrian Kuźniar jest adiunktem w Zakładzie Filozofii Nauki 
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania 
badawcze koncentrują się na metaetyce oraz wybranych problemach 
filozofii nauki, ontologii i epistemologii. Autor m.in. monografii pt. 
Konsekwencje wyjaśnień darwinowskich w metaetyce (W.N. „Semper” 
2017), książki Język i wartości (W.N. „Semper” 2009), poświęconej 
obronie ekspresywizmu metaetycznego, a także współredaktor tomu 
Uncovering Facts and Values (Brill/Rodopi 2016).

8  Renee Morad, Why Mark Cuban Believes Liberal Arts Is The Future of Jobs, „Forbes”, 
28.02.2017. Dostępny w Internecie: https://www.forbes.com/sites/reneemorad/2017/02/28/
why-mark-cuban-believes-liberal-arts-is-the-future-of-jobs/#11d40be57a92, [dostęp: 
14.08.2017].

9  Warto w tej sprawie podążać za przykładem niektórych krajów Zachodu, np. Francji: zob. 
np. Hugh Schofield, Why does France Insist School Pupils Master Philosophy?, BBC News, 
03.06.2013. Dostępny w Internecie: http://www.bbc.com/news/magazine-22729780, 
[dostęp: 15.08.2017].

O potrzebie edukacji filozoficznej
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Roman Zych
Trzy rzeczy nigdy nie zyskują wiary 

– to co prawdziwe, to co prawdopodobne i to co logiczne.
John Ernest Steinbeck (1902–1968)

„Tylko pomyśl logicznie”,

czyli o potrzebie rozwoju myślenia w edukacji 
szkolnej

„Tylko pomyśl logicznie…” – kto w czasach uczęszczania do szkoły nie 
usłyszał takiej zachęty do myślenia i to specyficznego myślenia, bo logicznego? 
„Logika”, „logiczny”, „logicznie” w języku potocznym to zwrot mający świad-
czyć o jakości procesu myślowego. Rozumowanie bowiem jest umiejętnością 
logicznego wnioskowania polegającego na tym, że na podstawie przedstawio-
nych przesłanek potrafimy formułować prawdziwe twierdzenia. 

Wydawać by się mogło, że jakiekolwiek myślenie określane mianem „logicz-
nego” jest czynnością czysto intuicyjną, wrodzoną lub – co bardziej prawdopodob-
ne – dziedziczną, wynoszoną z rodzinnego domu lub środowiska, zwłaszcza tam, 
gdzie jeszcze dba się o koherentność myśli i wypowiedzi. W podręczniku do logiki 
czytamy: „Aby sprawnie myśleć, trzeba jasno formułować swe myśli w słowach, 
następnie trzeba znać związki wynikania jednych zdań z drugich ze względu na 
budowę (strukturę, formę), wreszcie – umieć wykorzystywać wymienione po-
przednio umiejętności we wnioskowaniu i innych czynnościach myślowych”1. 
Wydaje się, że tylko tyle lub aż tyle. Na co dzień przejawiamy deklaratywne 
zamiłowanie do logiki, co chętnie podkreślamy w  toczonych konwersacjach. 
Szczególny nacisk kładziemy na „logiczność” w dyskusjach i zwykle przesadnie 
emocjonalnych debatach publicznych, zwłaszcza tych z wyraźnym politycznym 
podtekstem.  Nie znając podstawowych zasad rządzących logiką, a zatem nie 
posiadając w tym przedmiocie dostatecznej wiedzy, tworzymy na prywatne po-
trzeby własną „logiczność”, której użyteczność testujemy na najbliższych osobach. 

Ludzie wykształceni wiedzą, że logika spełnia istotną rolę poznawczą 
i swymi korzeniami sięga okresu starożytnej Grecji, a przez późniejsze wieki 
była rozwijana i doskonalona. 

1  Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2004, s. 11.
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Wiadomo, że za twórcę logiki uważa się Arystotelesa, jednakże wcześniej 
zajmowali się nią wybitni poprzednicy Stagiryty, m.in. Sokrates2 i Platon3. Na 
tym zazwyczaj kończy się powszechna wiedza na temat logiki. Znacznie trudniej 
o znajomość zagadnień będących jej przedmiotem lub prostą, podręcznikową 
definicję logiki. Autorzy Logiki dla prawników na pytanie o to, czym zajmuje 
się ta dziedzina wiedzy, odpowiadają bardzo lakonicznie, że „logika to nauka 
o poprawnym rozumowaniu”4. W tak ogólnym pojmowaniu terminu ma ono 
powszechne zastosowanie zarówno w naukach ścisłych, jak i humanistycznych. 
Sama wiedza o korzeniach i zastosowaniu tej nauki jest mimo wszystko czymś 
innym niż codzienne praktyczne wykorzystywanie jej bogatego dorobku. Od-
zwierciedleniem naszego przywiązania do logiki, we wszelkich jej przejawach, 
powinno być przede wszystkim umiejętne, czyli poprawne posługiwanie się mową 
ojczystą. Język jest nie tylko podstawowym elementem komunikowania się, jest 
także niezwykle ważnym narzędziem poznawczym. Dzięki nadawanym i odbie-
ranym komunikatom z zastosowaniem reguł logiki poznajemy otaczającą nas 
rzeczywistość. Logiczna ułomność językowa zakłóca szeroko rozumiane funkcje 
poznawcze. „Zdanie w sensie logicznym jest to wyrażenie jednoznacznie stwier-
dzające, na gruncie reguł danego języka, iż tak a tak jest albo że tak a tak nie jest. 
Stwierdzenie takie bywa zgodne albo niezgodne z rzeczywistością, wobec czego 
zdanie w sensie logicznym jest wyrażeniem prawdziwym albo jest wyrażeniem 
fałszywym. Stąd niekiedy podaje się określenie, iż zdaniami w sensie logicznym 
są takie i tylko takie wyrażenia, które są prawdziwe lub fałszywe. (…) Poznanie 
przez nas świata polega na rejestrowaniu w naszej świadomości faktów, na stwier-
dzaniu, że tak a tak jest albo nie jest”5. Należy pamiętać, że w praktyce wypowiedź 
może być różnie rozumiana, ale po logicznym uporządkowaniu  przyjmowana 
jest w jednym znaczeniu. Tak wstępnie porządkujemy sobie świat, którym rządzą 
mniej lub bardziej uświadomione prawa, w tym też zasady logiki.

Myślenia wspartego regułami logiki domaga się od nas nie tyle system 
edukacyjny, co otaczająca rzeczywistość, a w niej wszechobecna informatyka 
i  informatyzacja. Z  tego powodu „współcześnie konieczna staje się zwłaszcza 
umiejętność na tyle jasnego i jednoznacznego ujmowania pewnych informacji, by 
2  Sokrates twierdził, że dobry przekaz to taki, w którym proporcjonalnie współgrają ze sobą 

ethos (wiarygodność), pathos (emocje i  autentyczność) i  logos (czyli logika). Dostępny 
w internecie: http:// http://piotrbucki.innpoland.pl/135735,logika-glupcze-dlaczego-twoje-
wystapienie-pragnie-miec-strukture, [dostęp: 23.09.2017 r.].

3  Zob.: S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników, 
Warszawa 2008, s. 9.

4  Ibidem, s. 16.
5  Z. Ziembiński, op. cit. (Logika praktyczna), s. 63–64.

„Tylko pomyśl logicznie”...
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mogły one być przetwarzane w sposób algorytmiczny i to według jakichś formalnie 
określonych procedur. Informatyka nie daje podstaw do przetwarzania informacji 
mętnych, zdań niemających określonej struktury logicznej”6. Tak narzucona nam 
logika, a co zatem idzie logiczność naszych działań, w mojej ocenie, wcale nie 
jest czymś, do czego powinniśmy konsekwentnie i bezrefleksyjnie dążyć. Równie 
istotna wydaje się kulturowa znajomość korzeni i zasad stanowiących fundament 
logiki. Bywa, że bezrefleksyjnie stosowana, przysłowiowa „żelazna logika” w wielu 
przypadkach bardziej nas zubaża niż rozwija. W dobie zunifikowanej informatyzacji, 
w naszym codziennym życiu coraz trudniej jest się nam porozumieć, znaleźć coś, 
co do niedawna potocznie nazywaliśmy wspólnym językiem. 

W powszechnym mniemaniu szczególne trudności są tam, gdzie poja-
wiają się treści tworzone przez prawników i przy użyciu specyficznego dla 
prawa języka. Skodyfikowane zapisy prawne dotyczą wszystkich aspektów 
naszego życia i dlatego właśnie w kontaktach z tekstami prawnymi niemal 
rozpaczliwie domagamy się semantycznej jasności i logicznej precyzji. Tym, 
co najbardziej nam doskwiera jest dowolność interpretacyjna, wynikająca ze 
stosowanych zwrotów językowych. „Język prawny, w którym sformułowane 
są teksty prawa (…) jest językiem powstałym na gruncie języka etnicznego, 
który został zaadaptowany przez prawodawcę do pełnienia funkcji środka 
przekazu informacji o  prawie. (…) Różnice między językiem prawnym 
a językiem potocznym występują zwłaszcza pod względem semantycznym, 
gdyż znaczenia niektórych zwrotów prawnych odbiegają od znaczenia rów-
nobrzmiących zwrotów języka potocznego”7.  Może właśnie dlatego język 
używany przez prawników, a przeniesiony literalnie z kodeksów prawnych,  
na przykład do debaty publicznej w oczywisty sposób wcale nie podnosi jej 
jakości. Brakuje tu zwykle, wspomnianej powyżej, precyzji i jasności w zakre-
sie formułowanych sądów. W wystąpieniach publicznych sztuka poprawnej 
argumentacji w wielu przypadkach przegrywa m.in. z tanią popularnością 
medialną. Nierzadko w  wypowiedziach najznakomitszych przedstawicieli 
rodzimej palestry prezentowana argumentacja mija się z meritum poruszanych 
spraw, a przecież umiejętności trafnego argumentowania nie sposób przecenić 
w wielu dziedzinach naszego życia.

„Jest faktem, że znaczenie teorii argumentacji jest niedocenione, podobnie 
jak ma to miejsce w stosunku do logiki. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, 

6  Ibidem, s. 10–11.
7  S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, op. cit. (Logika dla prawników), 

s. 29.

Roman Zych
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„Tylko pomyśl logicznie”...

że teorią argumentacji zajmują się w Polsce najczęściej filozofowie (m.in. T. Ho-
łówka,  »Błędy, spory, argumenty: szkice z logiki stosowanej«, Warszawa: UW 
1998, passim, W. Suchoń, »Teoretyczne problemy logiki praktycznej«, Kraków: 
UJ 2008, passim), którzy nie dostrzegają np. poznawczych lub emocjonalnych 
czynników mających wpływ na argumentację”8. Nie widzą oni również wpływu 
wybranych technik argumentacyjnych na procesy i zachowania społeczne.

„Umiejętność argumentowania ma we współczesnym świecie duże znacze-
nie  m.in. polityczne, wobec pojawienia się środków technicznych szybkiego 
i  masowego oddziaływania na poglądy członków społeczeństwa. (…) Poza 
oddziaływaniem wychowawczym i propagandą określonych poglądów politycz-
nych, umiejętność argumentowania ma również duże znaczenie ekonomiczne, 
np. w dziedzinie reklamy”9. Tak więc przynosząca spodziewane efekty argumen-
tacja jest trudna, ale równocześnie niezwykle pożyteczna. Z kolei w procesie 
argumentacji najwięcej kłopotów sprawia nam umiejętność przeprowadzenia 
właściwego dowodzenia, które miałoby być potwierdzeniem tez zawartych 
w naszej wypowiedzi.

Argumentowanie „to czynność zmierzająca do wywołania u kogoś okre-
ślonych przeświadczeń lub ocen czy dążeń. Oczywiście, wiedza logiczna jest 
przy argumentowaniu nadzwyczaj przydatna, bo najskuteczniejszym środkiem 
argumentowania w stosunku do rozsądnego człowieka jest przeprowadzenie 
dowodu, to jest wykazanie, że teza, za którą się opowiadamy, wynika ze zdań, 
które nasz rozmówca winien jest uznać za prawdziwe”10. Umiejętność przeko-
nywania najbardziej spektakularnie wykorzystywana bywa w dyskusjach i de-
batach, a poziom toczonych publicznie wszelkich sporów zwykle bezwzględnie 
obnaża braki w dziedzinie poprawnej argumentacji. „Spory, z jakimi spotykamy 
się np. w dyskusjach prawnych, politycznych czy moralnych, często polegają 
z jednej strony na sporach o twierdzenia, z drugiej – na sporach o oceny”11. 

Poruszając zagadnienia związane z problematyką argumentowania, z pew-
nością nie należy zapominać o dialektyce, erystyce i retoryce. W tym miejscu 
warto przypomnieć, że „wyrazy logika i  dialektyka już u  starożytnych były 
stosowane jako synonimy”12. Erystykę w XIX stuleciu spopularyzował niemiecki 
8  P. Sobol-Kołodziejczyk, M. Zieliński, Kilka uwag w  sprawie nauczania logiki i  teorii 

argumentacji na studiach prawniczych. Dostępny w  internecie: http://www.e.palestra.
pl/artykuly/kilka-uwag-w-sprawie-nauczania-logiki-i-teorii-argumentacji-na-studiach-
prawniczych,279.html, [dostęp: 28.09.2017 r.]

9  Z. Ziembiński, op. cit. (Logika praktyczna), s. 212.
10  Ibidem, s. 211.
11  Ibidem.
12  A. Schopenhauer, Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 2000, s. 23.
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filozof Artur Schopenhauer.  Była ona wówczas pojmowana jako sztuka pro-
wadzenia sporów, a stosowane tam wywody nie zawsze zyskiwały pełną apro-
batę. „Argumentacje stosowane w erystyce nie zawsze zasługują na pochwałę 
i często mają jedynie pozory logicznej poprawności. Nierzadko dochodzi tu do 
zastąpienia argumentacji rzeczowej (merytorycznej) argumentacją nierzeczową 
(pozamerytoryczną). Pierwszoplanowym celem staje się wówczas wygrywanie 
sporu, a nie obiektywne uzasadnianie prezentowanych twierdzeń”13. 

Nie sposób nie zapytać, czy we współczesnym życiu publicznym, a przede 
wszystkim w polityce, występuje jeszcze coś, co przez wieki określano mianem 
sporu, osobliwie sporu w wymiarze intelektualnym. Starając się uwzględnić 
mechanizmy związane z percepcją i logicznym myśleniem w toczonych sporach 
o charakterze publicznym, wyraźnie uwidacznia się nam pewna prawidłowość. 
Mianowicie: logiczne argumentowanie nie jest w stanie wpłynąć na nasz stosu-
nek emocjonalny do konkretnej sprawy, natomiast pojawienie się emocji – tak. 
I  chyba o  tym najczęściej zapominamy, ulegając emocjom w  rozstrzyganiu 
spornych spraw publicznych. Na ten temat profesor Tadeusz Kotarbiński pisał: 
„Atoli spór – to rodzaj walki, a erystyka, czyli kunszt prowadzenia sporu – to 
z  jednej strony składnik ogólniejszego kunsztu umiejętności argumentacji, 
z drugiej zaś – poszczególny przypadek sztuki walczenia. (…) Technikę nierze-
telnego przepierania swojej sprawy w sporze nazywa Schopenhauer »dialektyką 
erystyczną«, przez dialektykę rozumiejąc (zgodnie z genezą słowa) umiejętność 
rozważania kwestii w drodze rozmowy”14. W kwestii prowadzenia sporów Scho-
penhauer  podkreślał wartość i znaczenie tak właśnie rozumianej dialektyki, 
pisząc: „jest ona umysłową szermierką i tylko jeśli określamy ją w ten sposób, 
możemy ją przedstawić jako dyscyplinę naukową. Jeśli bowiem mamy na celu 
czysto obiektywną prawdę, to powracamy znów do logiki; jeśli natomiast celem 
naszym jest przeprowadzenie dowodu błędnych twierdzeń, to otrzymujemy 
li tylko sofistykę…”15. Istotne wydaje się to rozróżnienie, jakie autor czyni 
pomiędzy logiką a dialektyką w odniesieniu do wszechobecnych we wszelkich 
naszych wywodach sofizmatów. Ponadto Schopenhauer czyni tu jeszcze jedno 
istotne rozróżnienie pomiędzy logiką a dialektyką, pisząc: „Logika zajmuje się 
samą formą twierdzeń, dialektyka zaś ich zawartością lub substancją, tzn. ich 
treścią; dlatego zajmowanie się formą jako czymś ogólnym powinno poprzedzać 
zajmowanie się treścią jako czymś szczególnym16”. Autor Erystyki podkreśla 
13  S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, op. cit., s. 237.
14  T. Kotarbiński, Przedmowa, [w:] Logiczna teoria nauki, Warszawa 1966, s. 6.
15  A. Schopenhauer, op. cit. (Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów), s. 49.
16  Ibidem, s. 36.

Roman Zych
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zindywidualizowany wymiar dialektyki, w konsekwencji dochodzi do wniosku, 
że  „każdy ma więc swoją przyrodzoną dialektykę, tak jak ma swoją przyrodzoną 
logikę, lecz pierwsza nie kieruje nim bynajmniej tak pewnie jak ostatnia17”. 
Bywa, że jest to taka „logiczność” na własny użytek, o czym wspominałem 
wcześniej. Bez wątpienia zarówno wiedza o argumentowaniu, dialektyce, jak 
i erystyce wpływa na poziom sporów. Osoby zajmujące się nie tylko filozofią 
i logiką, ale i współcześni spin doktorzy18, doskonale widzą, że „sztuka pro-
wadzenia sporów, czyli erystyka (od greckiego eris = zwada), może się opierać 
na argumentach rzetelnych intelektualnie albo na nierzetelnych sztuczkach, 
kryjących w sobie fałsz, na odwoływaniu się do czynników emocjonalnych, 
sprawiających, że przeciwnik przestaje być zdolny do jasnego myślenia, czy 
też wykorzystywania nieświadomych czy złych informacji przeciwnika”19. Jeśli 
proces przekonywania odbywa się w formie wymiany zdań między pewną liczbą 
osób, to wtedy mamy do czynienia ze znaną nam dyskusją. „Poprawna logicznie 
dyskusja powinna być klarowna, merytoryczna i konkluzywna. Klarowność 
w tym przypadku polega na konieczności określenia języka dyskusji tak, aby 
był w pełni zrozumiały dla wszystkich dyskutantów, druga z podanych cech 
wymaga określenia przedmiotu dyskusji, a trzecia – jej założeń”20.

W  dobie permanentnego publicznego sporu politycznego, trwającego 
w Polsce od czasu pamiętnej transformacji ustrojowej, istnieje pilna potrzeba  
„oczyszczania” naszego języka oraz zwracania uwagi na elementarną precyzję 
myślenia. Koniecznością jest nadawanie naszym wypowiedziom rzeczywistego 
znaczenia, a nie tylko pozorów sensu. Być może w tym miejscu przywołać nale-
17  Ibidem, s. 34.
18  Spin – określenie znalazło swoje zastosowanie w socjotechnice (public relations) i jest odbiciem 

mocno zniekształconego portretu rzeczywistości na czyjąś korzyść, w  związku z  jakimś 
wydarzeniem lub sytuacją, którego głównym celem jest uzyskanie subiektywnie najlepszego 
rezultatu. W świecie mediów i polityki forma „spin” jest rozumiana w sposób metaforyczny 
i oznacza stronniczą lub „skrzywioną” informację, która ma na celu tworzyć korzystne wrażenie 
w oczach opinii publicznej; interpretację oraz punkt widzenia. Spin stał się nieodzownym 
elementem współczesnej polityki i znacząco wpłynął na język, jakim posługują się politycy.  
W odróżnieniu od tradycyjnego public relations, które opiera się głównie na kreatywnym 
przedstawianiu faktów, technika „spin” często, lecz nie zawsze, zakłada pełną obłudy, zdradliwą 
oraz wysoce manipulatywną taktykę zdolną do pozbawienia ludzi zdroworozsądkowego 
myślenia. Por.: A. Paluch, StacjaKultura.pl – Public Relations – Spin, [online]. Dostępny 
w internecie: https://www.stacjakultura.pl [dostęp: 2.10.2017 r.]; W.K. Szalkiewicz, Marketing 
w polityce – Spin doctoring profesja z przyszłością, [online]. Dostępny w internecie: https:// 
www. marketingwpolityce.zgora.pl [dostęp: 2.10.2017 r.].

19  Z. Ziembiński, op. cit. (Logika praktyczna) , s. 213. 
20  S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, op. cit. (Logika dla prawników), 

s. 17.
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żałoby carnapowski postulat swoistego zwalczania metafizyki poprzez logiczną 
analizę języka21. Carnap był przekonany, że celem m.in. filozofii, w tym logiki, 
powinna być logiczna analiza języka – w tym konkretnym przypadku języka nauki. 

Zasadne wydaje się też pytanie o  to, co może stanowić remedium na 
opisane powyżej trudności, wynikające z braków w zakresie posługiwania się 
językiem nie tylko pięknym, ale i zrozumiałym, mogącym sprostać przynajmniej 
elementarnym wymogom dyscypliny o nazwie logika.

W ostatnich miesiącach w środowiskach oświatowych rozgorzała dyskusja 
dotycząca nowej podstawy programowej dla różnych przedmiotów szkolnych. 
Z niepokojem pytamy o to, czego będą się uczyli młodzi ludzie na lekcjach 
języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o  społeczeństwie, kulturze 
i innych. To oczywiście zagadnienia istotne i nie należy ich pomijać w ramach 
publicznego dyskursu na tematy oświatowe. Szkoda, że np. w środowiskach 
nauczycieli szkół średnich, jeszcze przed pojawieniem się nowych podstaw pro-
gramowych, nikt głośno i wyraźnie nie zadaje pytania o obecność treści z zakresu 
logiki formalnej, być może błędnie sądząc, że okruchy logiki matematycznej 
z powodzeniem wypełnią w edukacji tę dotkliwą lukę. Owo pytanie w odpo-
wiednim czasie powinno trafić do twórców podstawy programowej dla szkół 
średnich z matematyki, języka polskiego i innych przedmiotów nauczanych na 
tym poziomie edukacyjnym. 

Różnorodne gremia oświatowe i naukowe, zwłaszcza filozoficzne, od wielu 
lat zgodnie nawołują, aby władze oświatowe wprowadziły z powrotem do szkół 
propedeutykę filozofii, której istotnym składnikiem byłaby logika. Obrońcy 
logiki uważają, że program nauczania w szkole średniej bez tego przedmiotu 
jest niekompletny, a przez to nie spełnia wszystkich wymagań edukacyjnych,  
ponieważ pozbawia młodych ludzi ważnych funkcji kształcenia.

W tym miejscu musimy także odpowiedzieć na pytanie, czy w ramach 
nauczanych przedmiotów znajdujemy czas, by zapoznawać uczniów z głównymi 
21  Zob.: R. Carnap, Logiczna struktura świata, Warszawa 2011, s. 102–103. Carnap, redukując 

pojęciowy aparat nauki, ujednolicając terminologię i zakładając czysty język nowoczesnej 
logiki, podejmuje próbę wyprowadzenia logicznej konstrukcji świata. Podstawowymi jej 
elementami są bezpośrednie dane, a  określenia owych prostych jakości zmysłowych dają 
fundament całej terminologii naukowej. Uderzającymi cechami koncepcji filozofa są ścisłość 
oraz jej antymetafizyczny charakter. W późniejszych latach Carnap odszedł od fenomenalizmu 
w  stronę radykalnego fizykalizmu, zgodnie z  tendencją całego Koła Wiedeńskiego, lecz 
to właśnie ta książka wywarła szczególny wpływ na współczesnych filozofów poznania, 
języka i nauki. Filozoficzne koncepcje R. Carnapa kształtowały się pod wpływem filozofii 
Kanta oraz Fregego, Russela i Wittgensteina. Inspirowały go też odkrycia w ramach nauk 
ścisłych, zwłaszcza fizyki i matematyki, gdzie szczególnie zainteresował się zagadnieniami 
prawdopodobieństwa, czasu i przestrzeni.
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pojęciami i zagadnieniami metodologicznymi, umożliwiającymi poznawanie 
zarówno odrębności, jak i interdyscyplinarności poszczególnych przedmiotów. 
Zanim w szkołach odwołamy się choćby do elementarnych zasad metodologii 
którejkolwiek z nauk, co już w założeniu wydaje się zupełną utopią, może warto 
otwarcie i zdecydowanie przywołać postulat wdrożenia podstaw logiki w progra-
mach szkoły średniej, rozumianych jako poznanie sposobów jasnego i ścisłego 
formułowania myśli, reguł poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. 
W innym wariancie, wraz z retoryką, logika stanowiłaby część filozofii. Byłaby to 
praktyczna odpowiedź na treści zawarte w nowych podstawach programowych 
z matematyki, języka polskiego, historii czy wiedzy o społeczeństwie, w których  
podkreśla się znaczenie wiedzy filozoficznej i retoryki. 

Byłoby dobrze, gdyby na poziomie szkoły średniej wykorzystywany mógł 
być formalny system logiczny, złożony z rachunku zdań i rachunku kwantyfi-
katorów, zwany też logiką elementarną lub klasycznym rachunkiem logicznym. 
Przedmiotem tego rachunku są zdania logiczne, to znaczy takie zdania oznaj-
mujące, którym można przypisać jedną z dwu wartości logicznych: prawdę lub 
fałsz. Logika klasyczna jest w tym sensie dwuwartościowa, w odróżnieniu od 
sformułowanych w XX wieku systemów logik wielowartościowych.  

Kontynuacją nauczania logiki w szkołach średnich byłaby obligatoryjnie 
wykładana na wszystkich uczelniach logika, wykorzystująca metodę formalną, 
znacznie rozszerzająca pole badań, włączając w to badania nad matematyką 
(metamatematyka, logika matematyczna), konstruowanie nowych systemów 
logicznych (logiki wielowartościowe), czysto teoretyczne badania o matema-
tycznym charakterze (np. teoria modeli), zastosowania logiki w informatyce 
i sztucznej inteligencji.

Wspominając o  logice formalnej, nawiązujemy znowu do jej wartości 
polemicznej i erystycznej, tak istotnej i przydatnej, zwłaszcza na wydziałach 
prawniczych i  tzw. humanistycznych kierunkach studiów. Bo za zupełnie 
bałamutne, jak pisze Jerzy Pogonowski, należy uznać szkodliwe deklaracje, że 
logika jest humanistom niepotrzebna22. Poprzez poznanie języka naturalnego 
„niezbędna jest refleksja nad strukturami składniowymi wypowiedzi, zrozu-
mienie, że wynikanie logiczne związane jest właśnie z formą wypowiedzi, a nie 
z ich treścią. (…) Na wykładach z logiki matematycznej (…) przedstawia się 
jedynie fragmenty „elementarza” logicznego. Ich opanowanie jest niezbędne 
dla bardziej subtelnych analiz inferencji przeprowadzanych w języku natural-

22  Logika wykładana jest na takich kierunkach studiów humanistycznych jak m.in.: filozofia, 
prawo, socjologia, polonistyka, kognitywistyka. 
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nym, uwzględniających czynniki niepoddające się łatwo elementarnej analizie 
logicznej, tj. m.in. presupozycje, implikatury, akty mowy, procesy perswazyjne, 
itd. O tej problematyce zwykle mówi się (…) podczas wykładu pod umownym 
tytułem semiotyka logiczna, będącym w istocie prezentacją logicznych analiz 
procesów komunikacji społecznej”23. 

To jest – niestety – wizja dość jeszcze odległa od edukacyjnej rzeczywi-
stości. Miejmy nadzieję, że rozpoczęcie właśnie teraz dyskusji na ten temat 
zaowocuje w przyszłości oczekiwanym przez pedagogów stanem rzeczy w za-
kresie nauczania logiki. Właśnie po to należy podjąć ten trud, by nie czytać 
takich oto uzasadnień, będących  komentarzem do postawy programowej 
z matematyki,  wprowadzonej 1 września 2012 r. w klasach pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych. „Z podstawy usunięto elementy logiki matematycznej. 
Znajomość ogólnych pojęć i symboli rachunku zdań i kwantyfikatorów nie jest 
ani warunkiem koniecznym, ani dostatecznym dla logicznego rozumowania 
w matematyce.  (…)  Szkoła ma uczyć rozumowania matematycznego i na 
maturze będą zadania to sprawdzające. Rozumowań należy uczyć w  trakcie 
wszelkich wywodów matematycznych, przez wiele lat” – możemy przeczytać 
w wyjaśnieniu zamieszczonym m.in. na stronach internetowych24.

Eo ipso wracamy do podstaw programowych oraz jakości nauczania w szko-
łach i kształcenia na uczelniach, gdzie realizowane w trakcie jednego semestru 
zajęcia z podstaw logiki formalnej to zbyt mało, aby całe pokolenia rodaków 
zmieniły swoje nawyki myślowe i językowe. Bezsprzecznie „nauka poprawnego 
wnioskowania pozwoliłaby nam z łatwością odsiać plewy od ziaren, demasko-
wać fałszywe wnioski wyprowadzone za pomocą jakichś karkołomnych metod 
pseudo-dedukcji. Nierzadko zostajemy wplątani w dyskusje, które nie tylko 
łamią wszelkie zasady erystyki  w schopehauerowskim ujęciu, ale też obrażają 
zwykły zdrowy rozsądek. Czy na bełkot mamy odpowiadać bełkotem? Otóż 
nie. Jakkolwiek banalnie to nie zabrzmi, musimy wiedzieć, co mówimy”25. 

Z rozmów z nauczycielami matematyki wynika, że zależy im na tym, aby 
uczniowie poznali zasady logicznego myślenia oraz podstawowe pojęcia z tego 
zakresu. Nauczyciele chcą, by uczniowie rozumieli i umiejętnie stosowali ko-
23  J. Pogonowski, Po co mi logika? Jestem Humanistką!, „Investigationes Linguisticae”, vol. XIII, 

Poznań 2006, s. 15.
24  Analiza nowej podstawy programowej z matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych pod 

kątem przygotowań do matury 2015 r. Materiały z konferencji dla doradców metodycznych 
i  konsultantów ds. matematyki  [online]. Dostępny w  internecie: http://studylibpl.com/
doc/1469504/oblicz--ile [dostęp: 23.09.2017 r.].

25  Po co nam logika [online]. Dostępny w  internecie: https://akcjakutan.wordpress.com/] 
[dostęp: 22.09.2017 r.].
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niunkcję, alternatywę, negację, implikację i równoważność,  odróżniali założenie 
od tezy, aby wiedzieli, czym jest twierdzenie ogólne i szczegółowe oraz znali 
sposoby przeprowadzania dowodu i dowodu nie wprost. Logiczne myślenie 
to myślenie na podstawie zgromadzonej wiedzy, czyli tego, co wiemy, oraz na 
podstawie faktów, które potrafimy udowodnić. Synonimem logicznego myśle-
nia jest rozumowanie, pojmowane jako zdolność do integrowania informacji. 
Jest to umiejętność, dzięki której możemy zrozumieć sens różnorodnych form 
i  treści wypowiedzi, choćby tych wygłaszanych w  formie zdań.  To właśnie 
język, a w nim „zdanie konstruuje pewien świat z pomocą rusztowania logicz-
nego. Dlatego też ze zdania widać, jak się ma wszystko, co logiczne, gdy jest 
ono prawdziwe” –  pisze Wittgenstein w tezie 4.023, a nieco dalej stwierdza, 
że nawet „z fałszywego zdania można wysnuwać wnioski”26. Dziś tradycyjna 
logika dwuwartościowa uległa całkowitej dewaluacji. Spotykamy się z zalewem 
quasi-zdań, będących w istocie czystymi niedorzecznościami, które powinniśmy 
pominąć wzgardliwym milczeniem. Niestety, te nonsensy konstytuują tak zwany 
„dyskurs” w różnych dziedzinach.

Logika, w tym logika formalna, pełniąc niezwykle pożyteczną rolę, uczy 
przede wszystkim  jak należy myśleć, aby jedne nasze myśli nie zaprzeczały 
innym, jest więc nauką określającą reguły myślenia zgodnego z samym sobą. 
Taka zgoda myśli samej z sobą, nawet nie dając gwarancji jej zgody z rzeczy-
wistością, ma bardzo wielkie znaczenie.    

Jestem przekonany, że wszelkie obawy przed upowszechnieniem wiedzy 
z zakresu logiki są nieuzasadnione. To raczej efekt zaniechań niż świadomych 
decyzji zubażających o  logikę mozolnie budowany gmach wiedzy, głównie 
naszych uczniów i  wychowanków. Zdarzają się opinie głoszące, że „gdyby 
ludzie posiadali wysoką kulturę logiczną, a więc gdyby zdawali sobie sprawę, 
że wszystko, co pretenduje do prawdy powinno być w jakiś sposób uzasad-
nione, wtedy duża liczba osób »żyjących z budzenia nieziszczalnych nadziei 
i  szafujących próżnymi obietnicami« (tak Kopaliński definiuje demagogów) 
byłaby zmuszona imać się jakiegoś pożytecznego zajęcia”27. To tylko bardzo 
sugestywna publicystyczna polemika orędowników logiki w systemie edukacji. 
Bez wątpienia możemy powiedzieć, że rozwijanie umiejętności  logicznego 
myślenia sprzyja, ogólnie rzecz ujmując, krytycznemu oglądowi otaczającej nas 
26  L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 2006, s. 22–23.
27  M. Zieliński, O  szkodliwości logiki, [online]. Dostępny w  internecie, http://www.

racjonalista.pl/kk.php/s,4416. [dostęp:  28.09.2017 r.]. Por.: W. Kopaliński, Słownik 
wyrazów obcych, [online]. Dostępny w  internecie: http://www.slownik-online.pl/
kopalinski/07ECE6D557003E29412565B700772149.php [dostęp: 2.10.2017 r.]. 
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rzeczywistości. Nauczyciele  i wychowawcy są zgodni, że rozwijanie logicznego 
i krytycznego myślenia sprzyja również bardziej konstruktywnym działaniom 
ich uczniów.  „Człowiek zdolny do takiego myślenia wykazuje znaczną toleran-
cję, szanuje innych ludzi, potrafi rozwiązywać konflikty, w sposób naturalny 
ogranicza własną agresywność. Cechy te są we współczesnych społeczeństwach 
ze wszechmiar potrzebne i bardzo poszukiwane”28.

Nauczyciele postulujący uwzględnienie w programach nauczanie prope-
deutyki filozofii, a w niej elementów logiki, z pewnością nie podzielają poglądu 
„jakoby poprzez kształcenie logiczne można było osiągnąć pełnię myślenia. 
Spowodowane jest to tym, że u podstawy myślenia logicznego jest algorytm, 
natomiast w  myśleniu twórczym mamy do czynienia z  heurystyką. Proces 
twórczy ma charakter nieciągły, co spowodowane jest właściwością samoorga-
nizujących się sieci neuronów w naszym mózgu. (…) Zwracają przy tym  uwagę 
na inny powszechnie przyjmowany pogląd zakładający, że myślenie twórcze jest 
cechą charakterystyczną przynależną człowiekowi. W związku z tym wystarczy 
usunąć blokady, jakie w procesie społecznym zostały nałożone na człowieka, 
aby stał się on twórczy”29.  

Należy żywić nadzieję, że nauczanie logiki w polskich szkołach, oby w jak 
najbliższej przyszłości, będzie skutecznym i pożytecznym zdejmowaniem blokad 
w myśleniu młodych ludzi, mających pełne prawo do swojego własnego, a do 
tego poprawnego logicznie myślenia. Drogą do celu będzie pokonanie dystansu 
od myślenia reaktywnego do myślenia konstruktywnego, głównie w sposobie na-
uczania; wszak rozwój myślenia to podstawowy cel edukacji w każdym miejscu 
i każdym czasie. Żałuję, że zabrakło miejsca na wnikliwą analizę obowiązujących 
podstaw programowych z zakresu przedmiotów matematyczo-przyrodniczych 
i humanistycznych. Jestem przekonany, że nauczyciele zapoznając się z celami 
kształcenia, treściami nauczania, stosownymi wymaganiami oraz warunkami 
i sposobem realizacji podstawy programowej wystarczająco dużo czasu i uwagi 
poświęcą rozwojowi myślenia na każdym etapie przekazywania wiedzy.

Roman Zych jest nauczycielem konsultantem w Podkarpackim 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

28  B. Siemienicki, Potrzeby przemian w  edukacji na rzecz rozwoju myślenia. Dostępny 
w Internecie: http://www.pedagogika.umk.pl/ztk/a5.htm [dostęp: 26.09.2017 r.].

29  Ibidem.
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Barbara Rusinek

Idea zmian w kształceniu 
zawodowym 

W zmiennych warunkach gospodarczych rosną wymagania w zakresie wła-
ściwych kwalifikacji i odpowiednich kompetencji zawodowych pracowników, co 
z kolei wymusza odpowiednie uwarunkowania systemu kształcenia zawodowego. 
W krajach europejskich podejście do szkolenia i kształcenia zawodowego istotnie 
zmieniło się w połowie lat osiemdziesiątych ze względu na dużą liczbę bezrobotnych 
młodych osób. Wówczas zaczęto kłaść większy nacisk na to, co dana osoba wie 
i jakie posiada umiejętności, skupiono się też na zestawach kompetencji potrzeb-
nych do wykonywania poszczególnych zawodów. Stwierdzono, że w kształceniu 
i szkoleniu zawodowym należy dążyć do osiągania konkretnych, wyodrębnionych 
efektów uczenia się a także zwiększyć przejrzystość, porównywalność i dostępność 
kwalifikacji. Ze względu na łatwość przepływu wykwalifikowanych pracowników do 
pracy w innych krajach pojawił się problemem dotyczący uznawalności dyplomów 
i standaryzacji wykształcenia zawodowego w wymiarze globalnym. Jego rozwiązaniu 
mają między innymi sprzyjać tworzone europejskie i krajowe ramy kwalifikacji1.

Wdrażanie w Polsce systemu kwalifikacji i Polskiej Ramy Kwalifikacji2 wymagało 
wprowadzenia zmian w szkolnictwie zawodowym. Kształtowaniu sfery umiejętnościo-
wej uczniów, a także lepszemu przygotowaniu ich do zmiennego rynku pracy miała 
służyć wprowadzona w szkołach 1 września 2012 roku reforma kształcenia zawodowego 
i zmiany w konstrukcji systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Rozpoczęto 
modernizację systemu kształcenia zawodowego3; głównym celem podjętych działań 
„była poprawa efektów kształcenia, zwiększenie skuteczności kształcenia oraz dostoso-
wanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy”4. Do szkół o uprawnie-
niach szkół publicznych i niepublicznych wprowadzono kwalifikacje w zawodzie, jako 

1  Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK). Dostępny w Internecie: 
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_pl.pdf [dostęp: 2.10.2017 r.].

2  Od Europejskich do Polskich Ram Kwalifikacji. Model Polskich Ram kwalifikacji. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Priorytet III PO KL, działanie 3.4. poddziałanie 3.4.1, 
„Opracowanie bilansu kwalifikacji i kompetencji dostępnych na rynku pracy w Polsce oraz 
modelu Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK)”, Warszawa 2010, s. 11.

3  Zmiany wprowadzono zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie 
ustawy oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206).

4  Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Vademecum, KOWEZIU, Warszawa 2013, s. 6.
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wyodrębnione zestawy efektów kształcenia i umożliwiono prowadzenie zajęć w ramach 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Wdrożono nową podstawę programową kształ-
cenia w zawodach, zmodyfikowano klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego oraz 
zmodernizowano system egzaminów zewnętrznych. W wyniku tych zmian kształcenie 
zawodowe zaczęto realizować w czterech typach szkół: zasadniczej szkole zawodowej 
(trzyletniej), technikum (czteroletnim), szkole policealnej (nauka trwa od 1 do 2,5 
roku), szkole specjalnej przysposabiającej do pracy (trzyletniej). W nowej strukturze 
szkół ponadgimnazjalnych przestały funkcjonować szkoły zawodowe dla dorosłych 
z wyjątkiem szkół policealnych, których kształcenie dotyczy tylko części zawodów 
ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Oferta tego typu skierowana 
jest do osób posiadających wykształcenie średnie. 

W roku szkolnym 2017/2018 wkracza do szkół kolejna reforma kształcenia 
zawodowego, której zadaniem podobnie jak poprzedniej ma być dostosowanie 
kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy. Zamiast zasadniczych szkół 
zawodowych zaczną funkcjonować trzyletnie branżowe szkoły I stopnia. Przygo-
towanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia zostanie wzmocnione 
poprzez prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego. Zmiany w  podstawach 
programowych wynikają z wprowadzenia nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego, która ma mieć zastosowanie w  szkołach branżowych, technikach 
i w szkołach policealnych5. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w klasach pierwszych 
czteroletniego technikum, przy obowiązującej jak dotychczas podstawie programo-
wej kształcenia ogólnego, wdrażana jest nowa podstawa programowa kształcenia 
w zawodach6 (planowana w technikum pięcioletnim od 2019 roku). 

W nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego7 występuje 213 za-
wodów, do każdego z nich w poszczególnych kwalifikacjach przypisano określony 
poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji. Wprowadzono nowe zawody, w tym pięć za-
wodów pomocniczych, które będą kształcone w szkole branżowej I stopnia dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. W technikum kształcenie 
odbywać będzie się w  zawodach jedno – i dwukwalifikacyjnych, więcej ma być 
zawodów jednokwalifikacyjnych a co za tym idzie mniej egzaminów zawodowych. 
Zgodnie z  obowiązującym od 1 września 2017 roku rozporządzeniem w  szkole 

5  Klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, określoną w przepisach wydanych na podstawie 
art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018, art. 
286 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

6  Dotychczas zmodyfikowano 54 podstawy programowe kształcenia w  zawodach, kolejne 
zmodyfikowane będą w  roku 2018. Modyfikacja realizowana jest w  ramach programu 
Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego w celu dostosowania kształcenia zawodowego 
do nowego typu szkół i dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

7  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017r. w sprawie klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622).

Barbara Rusinek
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Idea zmian w kształceniu zawodowym

branżowej I stopnia istnieje możliwość kształcenia w 81 zawodach. Są to wyłącznie 
zawody jednokwalifikacyjne, nie dwu- i trzykwalifikacyjne, tak jak w zasadniczej 
szkole zawodowej. Absolwenci tej szkoły po zdaniu egzaminu zawodowego z jednej 
kwalifikacji otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i uzyskają 
wykształcenie zasadnicze branżowe. Kontynuować naukę w szkołach branżowych 
II stopnia będzie można od 2020 roku, ale tylko w 41 zawodach. W pozostałych 
zawodach robotniczych zdobycie wykształcenia średniego będzie przebiegało inaczej. 
Należy ukończyć liceum ogólnokształcące dla dorosłych oraz ukończyć odpowiednie 
kursy kwalifikacyjne zawodowe umożliwiające przystąpienie do zewnętrznych egza-
minów zawodowych, zdać te egzaminy i wówczas uzyskać dyplom potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe. Można będzie (podobnie jak dotychczas) w ten sposób zdobyć 
zawód niekoniecznie związany z wcześniej uzyskanym wykształceniem robotniczym.

 Zgodnie z przyjętymi założeniami proces kształcenia zawodowego powinien 
opierać się na ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami wyposażonymi w najnowsze 
technologie, uczelniami wyższymi oraz jednostkami badawczymi i naukowymi. 
W rezultacie powstać mają nowoczesne kadry osób legitymujących się dyplomem 
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, stanowiące podbudowę do kształcenia 
inżynierów – nowoczesnej kadry dla rozwijającej się gospodarki. System nowej 
edukacji zawodowej ma opierać się na stopniowym wdrażaniu dualnego systemu 
kształcenia, realizowanego we współpracy z przedsiębiorstwami. Kształcenie zawo-
dowe ma być realizowane u pracodawców i we współpracujących z nimi centrach 
kształcenia praktycznego lub w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych. Nacisk 
kładzie się na aktywne włączenie pracodawców w realizację procesu kształcenia 
praktycznego, między innymi poprzez organizację praktyk i  staży dla uczniów, 
doposażanie szkół i centrów kształcenia praktycznego w nowoczesne środki tech-
nologiczno-dydaktyczne oraz tworzenie klas patronackich. Wskazuje się na duże 
korzyści płynące z realizacji zajęć praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy. 
Współpraca z pracodawcami ma dotyczyć również opracowywania i modyfikacji 
programów nauczania, organizacji specjalistycznych zajęć dla uczniów i wsparcia do-
tyczącego zdobywania przez nich dodatkowych uprawnień. Podkreśla się znaczenie 
udziału pracodawców w przeprowadzaniu zewnętrznych egzaminów zawodowych. 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie uzyskają osoby ma-
jące odpowiednie wykształcenie ogólne, które potwierdzą egzaminem wszystkie 
kwalifikacje w danym zawodzie. Potwierdzenie każdej kwalifikacji wymaga zdania 
oddzielnego egzaminu, który ocenia poziom opanowania przez zdającego wiedzy 
i umiejętności z zakresu tej kwalifikacji. Struktura i wymagania dla nowego eg-
zaminu są zbliżone do obowiązujących dotychczas. Egzamin zewnętrzny nadal 
przeprowadzany będzie w dwóch częściach: pisemnej i praktycznej8.
8  Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Kształcenie wg podstawy 
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Podstawowym elementem kwalifikacji zawodowych są umiejętności zawodo-
we, które zależą nie tylko od wiedzy teoretycznej, ale także od wiedzy praktycz-
nej, nabywanej poprzez doświadczenie i wykonywanie czynności praktycznych. 
W związku z tym przygotowanie szkolne musi kłaść nacisk na dostosowanie treści 
kształcenia do treści zadań pracowniczych, a im większa będzie ich korelacja, tym 
większe będzie znaczenie tego przygotowania dla przyszłych kwalifikacji. Jak pisze 
Urszula Jeruszka, „[w] naszym kraju powinno się organizować i realizować proces 
uczenia się zawodu, a nie tylko jego nauczanie”9. Absolwenci szkół zawodowych 
często bezpośredni kontakt z  rynkiem pracy i  pracodawcami mają dopiero po 
ukończeniu szkoły, poszukując pierwszej pracy. Brakuje im umiejętności nie tylko 
zawodowych, ale też ponadzawodowych, niezbędnych do funkcjonowania na zmie-
niającym się rynku pracy. Występują dysproporcje między poziomem rzeczywistych 
osiągnięć edukacyjnych uczniów, kończących szkoły zawodowe a oczekiwaniami 
formułowanymi wobec procesów kształcenia zawodowego. Między innymi te wła-
śnie zarzuty były podstawą reformy kształcenia w 2012 roku i stanowią podstawę 
zmian zapoczątkowanych 1 września 2017 roku. 

Trudno dziś odpowiedzieć na pytanie, na ile kształcenie w szkołach zawodo-
wych przy wprowadzonych kolejnych zmianach, w podzielonym na etapy systemie 
sprawdzania wiedzy i umiejętności, będzie efektywne. Ze względu na krótki okres 
funkcjonowania poprzedniej reformy kształcenia zawodowego, nie można dziś 
rzetelnie określić, jakie przyniosła ona efekty (pierwsi absolwenci technikum, 
wykształceni w tym systemie, pojawili się na rynku pracy w 2016 roku, ostatni 
ukończą szkołę w 2020 roku). Weryfikacja nowego systemu kształcenia zawodo-
wego, wprowadzanego od 1 września 2017 roku, będzie możliwa za kilka lat po 
zakończeniu cyklu kształcenia w szkołach zawodowych nowego typu10; dopiero 
wówczas będzie można ocenić skutki wprowadzanych reform. To, czy obrany 
kierunek działań wpłynie na zwiększenie mobilności zawodowej młodych osób 
na rynku pracy, a także na dopasowanie do siebie potrzeb pracodawców i podaży 
pracy, będzie można sprawdzić w przyszłości.

dr Barbara Rusinek jest nauczycielem konsultantem w Podkarpackim 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

programowej z 2017 r. Część ogólna, dostępny na stronie https://www.cke.edu.pl/egzamin-
zawodowy/.

9  U. Jeruszka, op. cit. (Człowiek i zawód), s. 137.
10  Absolwenci szkoły branżowej I stopnia pojawią się w 2020 roku, szkoły branżowej II stopnia 

(uczniowie po gimnazjum) w 2020 roku, zaś czteroletniego technikum (w zreformowanym 
systemie) w roku 2021.

Barbara Rusinek
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Z WARSZTATU BADAWCZEGO · INNOWACJE

Beata Oelszlaeger-Kosturek

Wartość „odpadów 
informacyjnych” w procesie 
edukacyjnym
Wprowadzenie

W niniejszym opracowaniu podejmuję problematykę specyficznych wyni-
ków kształcenia, którymi są wypowiedzi uczniów, a które mogą determinować 
czynności i działania nauczyciela, a tym samym kształt procesu edukacyjnego.

Zazwyczaj nauczyciela interesują wypowiedzi poprawne, a więc świadczące 
o zrealizowanym celu. Jednak, jak stwierdza Wojciech Kojs, „[wynik – B. O.-
K.] pozytywny a zarazem oczekiwany przez nauczyciela i ucznia to tylko jeden 
z możliwych wyników. Oprócz nich mogą się pojawić wyniki pozytywne nie-
oczekiwane (niezamierzone), które można nazwać »odpadami« informacyjnymi, 
oraz wyniki negatywne przewidywane i nieprzewidywane”1. Zastanawiam się 
zatem nad tym, jaka jest rola swobodnych wypowiedzi uczniów – pytań i stwier-
dzeń – w procesie edukacyjnym(?), czy i jak często się pojawiają na zajęciach 
edukacyjnych(?), które z  nich są wartościowe dla procesu edukacyjnego(?), 
w czym to się przejawia(?), czego dotyczą(?), czy i jak dalece są zużytkowane 
przez nauczyciela(?). To tylko kilka pytań badawczych, szkicujących zaledwie 
cały obszar problematyki badawczej dotyczącej pytań i  stwierdzeń uczniów 
nierzadko traktowanych jako odpady, nic nieznaczące informacje, zakłócające 
tok procesu edukacyjnego. Tymczasem mogą one stanowić istotną wartość 
dla kształtu procesu edukacyjnego, dla nauczyciela, wreszcie dla uczniów. 
Nieoczekiwanie zadane pytanie czy sformułowane stwierdzenie może stano-
wić przyczynek do zaistnienia nowych sytuacji dydaktycznych, zaplanowania 
i zrealizowania nowych zadań. Przede wszystkim zaś wypowiedzi te inicjują 
specyficzny kontakt z  nauczycielem, specyficzny akt komunikacyjny, który 
może się dokonać za sprawą nauczyciela – jeśli tylko zechce, jeśli tylko jest 
przygotowany do odczytywania znaczeń wypowiedzi uczniów, jeśli tylko widzi 
w nich coś wartościowego w kontekście kształcenia uczniów.
1  W. Kojs, Działanie jako kategoria dydaktyczna, Katowice 1994, s. 85.
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Beata Oelszlaeger-Kosturek

Problematyką czynności i  działań nauczyciela podejmowanych na sku-
tek samorzutnych pytań i stwierdzeń uczniów zajęłam się między innymi ze 
względu na własne zainteresowania oraz wiedzę i doświadczenie pedagogiczne, 
wyniesione z kilkunastoletniej pracy w charakterze nauczyciela nauczania po-
czątkowego. Miałam możliwość podjęcia naturalnej uczestniczącej obserwacji 
dzieci między innymi poprzez ich zachowania werbalne, a szczególnie – pytania 
i stwierdzenia. Zaczęłam się zastanawiać, na ile te spontanicznie zgłaszane wy-
powiedzenia burzą, na ile uzupełniają i na ile wzbogacają proces edukacyjny. 
Zauważyłam, jak wielka siła tkwi w naturalnych językowych reakcjach dzieci 
w toku poznawania świata i siebie samych w czasie programowo realizowanych 
zajęć edukacyjnych. Zdobyłam wtedy cenną wiedzę o sposobach i środkach 
kreowania wraz z uczniami procesu edukacji, który wcale nie musi być stricte 
podporządkowany programowi czy rozkładowi materiału, nie musi mieć cha-
rakteru linearnego2 i – co najważniejsze – dziecięce pytania i stwierdzenia nie 
muszą zanikać z chwilą wejścia do klasy szkolnej. Nauczyłam się, jak ważne jest 
zatrzymanie się nad każdym pytaniem, każdą uwagą ucznia, jak ważną wiedzę 
mogę uzyskać tą drogą o ich potrzebach, problemach, zainteresowaniach itp. 
Zorientowałam się, jak bardzo wartościowe są one dla nauczyciela na potrzeby 
codziennej diagnozy związanej z planowaniem i organizacją optymalnych wa-
runków dla procesu nauczania-uczenia się. Wreszcie – nauczyłam się, jak wiele 
nauczyciel musi stale uczyć się, aby lepiej zrozumieć uczniów, a także własne 
działania pedagogiczne w kontekście wypowiedzi werbalnych uczniów, jeżeli 
tylko uzna je za wyniki kształcenia. 

Kolejną przesłanką, która skłoniła mnie do podjęcia badań nad rolą pytań 
i stwierdzeń uczniów w procesie edukacyjnym, było spostrzeżenie wynikające ze 
studiowania literatury przedmiotu. Otóż w wielu znanych opracowaniach jest 
mowa głównie o rozwoju języka dziecka, jego cechach, cechach rozmów dziecię-
cych oraz dzieci (uczniów) z nauczycielem, w mniejszym stopniu – o pytaniach 
i stwierdzeniach jako swobodnych wypowiedziach występujących na zajęciach 
edukacyjnych. W przeważającej liczbie publikacji jest także mowa o nadawaniu 
informacji przez nauczyciela i ich odbiorze przez uczniów, o rozmowie czy o tak 
zwanych łańcuchach interakcji (kiedy informacje w innej formie powracają do 
nadawcy i ponownie są przekazywane odbiorcy)3. 
2  Por.: S. Dylak, Architektura wiedzy w szkole, Warszawa 2013, s. 58.
3  Por.: D. Barnes, Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia, tłum. J. Radzicki. 

Warszawa, 1988; E. Biłos, Sens pytań dydaktycznych. Przykład rozważań nad komunikacją 
językową ćwiczenia szkolnego. Skrypt dla studentów wyższych szkół pedagogicznych, Częstochowa 
1994; E. Bochno, Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego, Kraków 2004;  
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Wartość „odpadów informacyjnych” w procesie edukacyjnym

Wyjaśnienia terminologiczne 

Proces edukacyjny traktuję jako pewien układ działań (i czynności) na-
uczyciela i uczniów o charakterze odwracalnym, bazujący na porozumiewaniu 
się nauczyciela z uczniami oraz uczniów z nauczycielem. Jest to proces dłu-
gotrwały, podporządkowany celom programowym i zbieżnym z nimi celom 
indywidualnym obu stron edukacji. Osiąganie tych dwóch kategorii celów 
wiąże się z doborem odpowiednich środków, metod i warunków, nie tylko 
przez nauczyciela, ale i samych uczniów – dzięki spontanicznie formułowanym 
pytaniom i stwierdzeniom. Chodzi tu o:

E. Bochno, Lekcyjne interakcje nauczycieli i uczniów klas początkowych z perspektywy pedagogii 
Basila Bernsteina, „Studia pedagogiczne”, Nauczyciel, znaczenia i  dylematy profesji, 2010,  
nr LXIII; M. Braun-Gałkowska, Prawo dziecka do swobodnej wypowiedzi, „Edukacja i Dialog”, 
2003, nr 10, s. 30-34; M. Dąbrowska, Dzieci jako uczniowie i dzieci jako nauczyciele. Układy 
interakcyjne nauczyciel-uczeń w procesie wykonywania zadania, [w:] Z badań nad kompetencją 
komunikacyjną dzieci, B. Bokus, M. Haman (red.), Warszawa 1992, s. 89-101; J. Gabzdyl, 
W kręgu wczesnoszkolnych komunikatów dydaktycznych: pytania i  (nie)adekwatne odpowiedzi, 
[w:] Komunikacja w edukacji. Uwarunkowania i właściwości, J. Gabzdyl (red.), Racibórz 2009,  
s. 226-240; J. Gabzdyl: Szkice do prakseodydaktycznej teorii celów, poleceń i pytań w kształceniu 
wczesnoszkolnym, Racibórz 2012; E. Kochanowska, Pragmatyczne warunki poprawności pytań 
dydaktycznych, [w:] Edukacja jutra. VI Tatrzańskie Seminarium Naukowe, K. Denek, T.M. Zimny 
(red.), Częstochowa 2000, s. 269-275; K. Kuszak, Dziecko samodzielne w szkole. Empiryczne 
studium szkolnych losów dzieci o różnym poziomie samodzielności, Poznań 2008; M. Ligęza, Rola 
pytań dzieci 3-6-letnich w inicjowaniu i podtrzymywaniu rozmowy z dorosłym, [w:] Z badań nad 
kompetencją komunikacyjną dzieci, B. Bokus, M. Haman (red.), Warszawa 1992, s. 181-201; D. 
Moguel, What Does It Mean to Participate in Class? Integrity of Classroom Interaction, „Journal of 
Classroom Interaction”, 2004, nr 1, s. 19-29; M. Nagajowa, Kształcenie języka ucznia w szkole 
podstawowej, Warszawa 1985; E. Putkiewicz, Proces komunikowania się na lekcji, Warszawa 
1990; Taż, Proces komunikowania się na lekcji. Analiza wypowiedzi nauczycieli i  uczniów, 
Warszawa 1990; R. Radwiłowicz, O pytaniach uczniowskich ogólnie, [w:] Pytania uczniów a treść 
nauczania, R. Radwiłowicz, K. Pauzewicz, C. Kosiński, (red.), Warszawa 1969; E. Rostańska, 
Rozmowa w szkole. Mówienie i słuchanie w klasach początkowych, Warszawa – Kraków 1995;  
J. Rutkowiak, O dialogu edukacyjnym. Rusztowanie kategorialne, [w:] Pytanie-dialog-wychowanie, 
J. Rutkowiak (red.), Warszawa 1992, s. 13-52; K.J. Szmidt, Jak stymulować zdolności „myślenia 
pytajnego”, „Życie Szkoły”, nr 7, s. 17-22; D. Szumna, Relacje nauczyciel – uczeń w  świetle 
zasad skutecznej komunikacji, „Społeczeństwo i Rodzina” 2010, nr 22, s. 81–89; D. Szumna, 
Komunikacja nauczyciel – uczeń jako  interakcja asymetryczna, [w:] Homo sapiens – Homo 
communicans, Kucharski, M. Stencel (red.), Szczecin 2011, s. 113–125; R. Wawrzyniak, Język 
w klasie szkolnej – między uprzedmiotowieniem a emancypacją, [w:] Nauczyciel- uczeń, między 
przemocą a dialogiem: obszary napięć i  typy interakcji, M. Dudzikowa (red.), Kraków 1996,  
s. 111-116; R. Wawrzyniak-Beszterda, Język w klasie szkolnej. Czego uczą się uczniowie w relacjach 
komunikacyjnych z nauczycielem?, „Nowa Szkoła” 2005, nr 10, s. 23-27; L. Wollman, Głos 
uczniów – zaniedbany obszar w  edukacji małego dziecka, [w:] Świat małego dziecka, T. II,  
H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski, K. Kuszak (red.), Poznań 2013; M. Wosiński, Kształtowanie 
się struktury interakcji między nauczycielem a uczniami, Katowice 1978.
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• aspekt przyszłości, lecz w perspektywie procesualnej teraźniejszości i prze-
szłości; o antycypację obiektów, stanów rzeczy możliwych do wystąpienia 
w bliższej i dalszej perspektywie procesu edukacyjnego;

• otwieranie się na nowe możliwości wraz z odniesieniem do zaktualizowa-
nych wcześniej4;

• szeroko pojętą wiedzę obiektywną, traktowaną jako produkt przeszłości 
i w znacznej mierze odnoszącej się do przyszłości, gdyż rzeczywisty proces 
edukacyjny zawsze jest ukierunkowany na przyszłość5;

• o zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie konstruowania znaczeń6, 
modyfikowania wiedzy i posiadanych przez uczniów umiejętności;

• wreszcie – co, jak sądzę, jest najważniejsze – o kompetencje nauczyciela 
związane z  odczytywaniem znaczeń wypowiedzi dzieci – wypowiedzi 
spontanicznych, takich jak pytania i stwierdzenia, dzięki którym możliwe 
jest wartościowe kreowanie procesu edukacyjnego. 
W takim ujęciu procesu edukacyjnego widzę interesujące obszary badawcze, 

związane z opisem i wyjaśnianiem przebiegu procesu edukacyjnego w kontekście 
pytań i stwierdzeń uczniów jako specyficznych nośników informacji, ważnych 
dla nauczyciela, refleksyjnego praktyka umiejącego nadać znaczenia tym wypo-
wiedziom uczniów, badacza – umiejącego odczytać ich czasami ukryte znacze-
nia i kreatora nowatorskich rozwiązań w praktyce pedagogicznej, na przykład 
poprzez przekazanie inicjatywy uczniom w różnych sytuacjach edukacyjnych, 
zaproponowanie im nowatorskich zadań edukacyjnych.

Wypowiadanie się (stwierdzanie) i zadawanie pytań są naturalnymi po-
trzebami dzieci. Wiążą się z procesem myślenia i rozwojem umysłu, a przede 
wszystkim – z rozwojem mowy. 

Pytania zmieniają się pod względem złożoności, treści, celowości itp. 
wraz z  rozwojem człowieka. Stanowią cechę, dzięki której można określić 
jego poziom intelektualny na danym etapie rozwoju, a także wskaźnik jego 
aktywności intelektualnej. Najczęściej pod pojęciem „pytanie” rozumie się 
„zdanie wypowiedziane w zamiarze wypowiedzenia czegoś, uzyskania zezwo-
lenia na coś itp.”7.
4  Por.: D. Śleszyński, Człowiek w działaniu. Analiza empiryczna, fenomenologiczno-egzystencjalna, 

Białystok 1995, s. 18.
5  W. Kojs, O podmiocie i przedmiocie edukacji, [w:] Kultura, język, edukacja, t. 1., R. Mrózek 

(red.), Katowice 1995, s. 36.
6  Por.: D. Klus-Stańska, W stronę dydaktyki interakcyjnej, [w:] Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach 

szkoły, M. Nowicka (red.), Olsztyn 2002, s. 61.
7  H. Szkiłądź, S. Bik, B. Pakosz, C. Szkiłądź, Słownik języka polskiego, t. 2., Warszawa 1984, 

s. 1087. 
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Definicję pytania odnajdujemy w myśli Kazimierza Ajdukiewicza, która 
brzmi: „Zdanie pytajne jest zawsze sprzężone z pewnym zbiorem zdań w sensie 
logicznym, które stanowią dla tego zdania pytajnego odpowiedzi”8. Niewiadoma 
wskazana za pomocą zaimka pytajnego (podstawiona na jego miejsce w od-
powiedzi), tworzy funkcję zdaniową – schemat odpowiedzi na dane pytanie, 
czyli daną pytania (datum quaestionis)9.

Z kolei stwierdzenia są tymi rodzajami wypowiedzeń, aktów mowy, za pomo-
cą których podmiot oznajmia i orzeka o jakimś stanie rzeczy, komentuje, wydaje 
opinię, prezentuje sądy, wyraża intencje i emocje10. Różnią się od pytań zasadniczo 
jedną cechą, a mianowicie stopniem pewności. Mówiąc po prostu – „wiem” lub 
„nie wiem, nie rozumiem”, „ale to ładne”, „nie lubię tego”, „chciałbym to zrobić”11, 
„uważam, że”, „sądzę, że”, uczeń wyraża swoje sądy, opinie, intencje, życzenia, 
emocjonalny stosunek wobec danych obiektów, osób i czynności. Wyraża także 
swój punkt widzenia12. Zatem, możemy stwierdzić, że dociera do przedmiotu 
poznania, dokonuje „aktu świadomościowego uchwycenia go (…), swoistego 
remanentu wiedzy zaczerpniętej z danych doświadczenia”13.

O ile literatura przedmiotu obfituje w analizy na temat możliwych celów 
zadawanych pytań, o  tyle mniej na ten temat wynika odnośnie celowości 
formułowanych stwierdzeń. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, o którym 
pisze Roman Ingarden, że stwierdzenie jest werbalną formą sądu. Treść tego 
sądu wynika z sytuacji przedmiotowej, dostosowana jest do pytania, a także 
do pewnych warunków subiektywnych. Sąd staje się zatem odpowiedzią na 
pytanie14.
8  K. Ajdukiewicz, Zdania pytajne, [w:] Język i poznanie, t. 1., Wybór pism z lat 1920-1939, 

Warszawa 2006, s. 278.
9  Ibidem, s. 279.
10  Por.: A. Dąbrówka, E. Geller, E., R. Turczyn, Słownik synonimów, Warszawa 1997, s. 82. 
11  Por.: B. Oelszlaeger, Zmiana stopnia pewności podmiotu względem posiadanych i odbieranych 

w toku kształcenia informacji (wybrane aspekty analizy samorzutnych pytań i stwierdzeń uczniów 
klas młodszych), „Chowanna” 2009, Modalne aspekty treści kształcenia, tom jubileuszowy,  
s. 233.

12  Por.: M. Danielewiczowa, Krzyżowanie się punktów widzenia jako kategoria organizująca 
znaczenie leksykalne (na przykładzie czasowników epistemicznych), [w:] Punkt widzenia w języku 
i  kulturze, J. Bartmiński, S. Niebrzydowska-Bartmińska, R. Nycz (red.), Lublin 2004,  
s. 185-196; R. Grzegorczykowa, op. cit. (Punkt widzenia nadawcy w znaczeniach leksemów),  
s. 161-176; Z. Muszyński, op. cit. (Punkt widzenia w  języku i  kulturze), s. 33, 46;  
E. Tabakowska, op. cit. (O językowych wyznacznikach punktu widzenia), s. 47-64.

13  R. Ingarden, O języku i jego roli w nauce, [w:] Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, 
Warszawa 1972, s. 117.

14  Idem, O sądzie kategorycznym i jego roli w poznaniu, [w:] Z teorii języka i filozoficznych podstaw 
logiki, Warszawa 1972, s. 225-227.

Wartość „odpadów informacyjnych” w procesie edukacyjnym
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Nauczyciele, stosownie do uzyskanych informacji, jakie uzyskują dzięki pyta-
niom i stwierdzeniom uczniów mają szansę odkryć ewentualne luki w ich wiedzy, 
podjąć w związku z tym odpowiednie działania korektywne lub kompensacyjne 
– pomóc uczniom. Mogą uzyskać o każdym z uczniów także inne informacje, 
tak ważne z punktu widzenia organizowania przyszłych zajęć edukacyjnych (dy-
daktycznych i wychowawczych). Pytania mogą też być, jak zauważa Krystyna 
Pauzewicz, interesującym źródłem informacji o kierunkach myślenia uczniów15.

Metodologia

Przedmiotem badań własnych uczyniłam pytania i stwierdzenia uczniów, 
a także czynności i działania nauczycieli. Sformułowałam problem badawczy 
główny: jaka jest rola uczniowskich pytań i stwierdzeń w procesie edukacyjnym 
w klasach I-III? Zastanawiając się nad rolą pytań i stwierdzeń uczniów, mogłam 
określić ich wartość dla procesu edukacyjnego. Wyszłam z założenia, że proces 
edukacyjny może przybrać interesujący kształt za sprawą pytań i stwierdzeń 
uczniów inicjujących akty komunikacyjne z nauczycielem. Tak więc zapropo-
nowałam zmianę sposobu myślenia o procesie edukacyjnym jako ciągu działań 
i zadań edukacyjnych zlecanym uczniom do realizacji przez nauczyciela. 

Do wyznaczonego głównego problemu badawczego nie sformułowałam 
hipotezy badawczej16, gdyż – jak sądzę – obejmuje on swoim zasięgiem tylko 
pewien wycinek rzeczywistości edukacyjnej, niemożliwe byłoby dokonanie jego 
wiarygodnej weryfikacji17. Nie można też jednoznacznie stwierdzić wpływu 
jednego czynnika na inny. Za zmienną jakościową główną18 przyjęłam proces 
edukacyjny (stosowną definicję podałam wcześniej w niniejszym opracowaniu). 

Podejmując próbę rzetelnego, wielostronnego19 opisu i wyjaśniania tychże 
wypowiedzi oraz zjawisk im towarzyszących, sięgnęłam do literatury przedmiotu 

15  K. Pauzewicz, Pytania uczniowskie w  związku z  tekstami eksperymentalnymi z  ekonomiki 
i organizacji handlu, [w:] Pytania uczniów a treść nauczania, R. Radwiłowicz, K. Pauzewicz, 
Cz. Kosiński (red.), Warszawa 1969, s. 90-91.

16  Por.: S. Juszczyk, Metodologiczne podstawy badań empirycznych w informatyce (jako przedmiocie 
nauczania-uczenia się oraz technologii informacyjnej wspomagającej: nauczanie innych przedmiotów, 
diagnozę i terapię pedagogiczną i logopedyczną oraz zarządzanie edukacją), Kraków 1998, s. 56; 
idem, Statystyka dla pedagogów. Zarys wykładu, Toruń 2001, s. 40.

17  Por.: K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 
2000, s. 44.

18  Por.: M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1999, s. 137.
19  Por.: T. Lewowicki, Dylematy metodologii pedagogiki, [w:] Dylematy metodologiczne pedagogiki, 

T. Lewowicki (red.), Warszawa-Cieszyn 1995, s. 16.
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między innymi z zakresu anatomii człowieka, neurologii, gramatyki języka polskie-
go, filozofii i socjologii języka, logiki, psycholingwistyki, psychologii, pedagogiki 
(w tym – dydaktyki), teorii informacji itp. Na takim interdyscyplinarnym gruncie 
mogłam gruntowniej poznać uwarunkowania wypowiedzi uczniów a  także ich 
przedmiot, cele oraz rezultaty – konsekwencje dla procesu edukacji. Konsekwencje 
to działania nauczycieli – ich decyzje o realizowaniu zadań edukacyjnych. Teoretycz-
ne rozpoznanie problematyki badawczej zostało uzupełnione przedsięwzięciami ba-
dawczymi skoncentrowanymi na praktyce pedagogicznej. Zatem podjęłam badania 
poprzeczne20 o charakterze ilościowym i diagnostyczno-jakościowym (opisowym)21. 
W tym celu posłużyłam się metodą sondażu diagnostycznego z techniką ankiety, 
obserwację z analizą hermeneutyczną i fenomenologiczną wypowiedzeń pytajnych 
i stwierdzających uczniów, analizą porównawczą.

Grupy badawcze to uczniowie klas trzecich i nauczyciele edukacji wcze-
snoszkolnej z wielu innych klas i szkół. Udzielone przez nich informacje sta-
nowią interesujący materiał służący do analizy porównawczej z informacjami 
uzyskanymi drogą naturalnej obserwacji zajęć edukacyjnych. Ankiety rozprowa-
dzono losowo i niezależnie wśród 504 uczniów klas trzecich oraz 532 nauczycieli 
w latach 2010-2012. W ten sposób uzyskałam ponad tysiąc stanowisk (opinii) 
osób zaangażowanych na co dzień w edukacji wczesnoszkolnej (w roli uczniów 
lub nauczycieli) na temat możliwości kreowania przez nauczycieli procesu 
edukacyjnego za sprawą uczniowskich pytań i stwierdzeń. Badani nauczyciele 
w większości (95,11%) byli zatrudnieni w szkołach województwa śląskiego.

Obserwacje zajęć edukacyjnych w klasach I-III były prowadzone w latach 
2004-2012 w szkołach województwa śląskiego i małopolskiego. Ten szeroki 
przedział czasowy w  badaniach spowodowany był dużą pracochłonnością, 
zarówno w obserwowaniu zajęć edukacyjnych, jak i szczegółowym odnotowy-
waniu zachowań werbalnych uczniów, czynności i działań nauczycielskich oraz 
opisywaniu całego kontekstu edukacyjnego. Obserwacjami objęto 260 zajęć 
edukacyjnych w klasach I–III (88 zajęć w klasach pierwszych; 92 – w klasach 
drugich; 80 – w klasach trzecich). W klasach pierwszych w zajęciach uczest-
niczyło 1771 uczniów; w klasach drugich – 1836; w klasach trzecich – 1571. 
Łącznie obserwacji poddano 5178 uczniów. Dobór klas do obserwacji był 
losowy i  w  dużym stopniu zależał od zgody nauczycieli na obserwowanie 
i protokołowanie (nagrywanie) zajęć edukacyjnych.
20  Por.: K. Konarzewski, op. cit., s. 68.
21  Por.: E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, [w:] A. Kloskowska-Dudzińska (red.), tłum. 

W. Betkiewicz i  in. Warszawa 2004; M. Łobocki, op. cit.; T. Pilch et al., Zasady badań 
pedagogicznych, Warszawa 1998.

Wartość „odpadów informacyjnych” w procesie edukacyjnym
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W klasach pierwszych obserwacji poddano łącznie 9615 minut zajęć edu-
kacyjnych (tj. 160 godzin 25 minut); w klasach drugich – 9656 minut (tj. 160 
godzin 37 minut); w klasach trzecich – 2565 minut (tj. 42 godziny 75 minut).

Wyniki badań własnych

Na cele niniejszego opracowania przedstawiam jedynie niektóre, najbardziej 
charakterystyczne i ważne dla ogólnego oglądu wyniki badań własnych. Przede 
wszystkim wyłoniłam z  zaprotokołowanych przebiegów zajęć edukacyjnych 
wszystkie spontanicznie zadane pytania oraz zgłoszone stwierdzenia przez 
uczniów badanych klas pierwszych, drugich i trzecich. Uczniowie klas pierw-
szych zadali 378 pytań, drugich – 327 pytań i trzecich – 232 pytania. Z kolei 
stwierdzenia w sposób spontaniczny zostały zgłoszone przez uczniów w klasach 
pierwszych w liczbie 441, drugich – w liczbie 395 i w trzecich – w liczbie 318. 
Tak więc łącznie poddałam kolejnym analizom 937 wypowiedzeń pytajnych 
i 1154 wypowiedzeń stwierdzających. Szczególnie zainteresowały mnie te z nich, 
które zainicjowały pewien ciąg aktów komunikacyjnych – ucznia (uczniów) 
z nauczycielem. Na tej podstawie wyłoniłam modele komunikacyjne, które 
zakwalifikowałam jako modele komunikacyjne: typu 1-2 (z dwukrotnym swo-
bodnym wypowiadaniem się uczniów), typu 1-3 (z trzykrotnym swobodnym 
wypowiadaniem się uczniów), typu 1-4 (z czterokrotnym swobodnym wypo-
wiadaniem się uczniów), typu 1-5 (z pięciokrotnym swobodnym wypowiada-
niem się uczniów), typu 1-6 (z sześciokrotnym swobodnym wypowiadaniem 
się uczniów), typu 1-7 (z siedmiokrotnym swobodnym wypowiadaniem się 
uczniów), typu 1-8 (z ośmiokrotnym swobodnym wypowiadaniem się uczniów), 
typu 1-10 (z dziesięciokrotnym swobodnym wypowiadaniem się uczniów).

W  modelach tych ukazałam kontekst edukacyjny, w  którym wystąpił 
dany akt komunikacyjny, rodzaj czynności i działania (działań), jakie podjął 
nauczyciel na skutek informacji uzyskanej od ucznia albo w formie pytania, 
albo w formie stwierdzenia. Mogłam zatem ustalić, na ile pytania i stwierdzenia 
uczniów mogą realnie kształtować proces edukacyjny poprzez czynności i dzia-
łania nauczyciela, a przede wszystkim jaki procent obserwowanych nauczycieli 
bierze je pod uwagę i wykorzystuje w praktyce pedagogicznej, a jaki tego nie 
robi, prawdopodobnie traktując je jako nieużyteczne, słowem jako właśnie te 
niepożądane odpady informacyjne. 

Oto przykład jednego z takich modeli komunikacyjnych. Interesujący jest 
przykład z dwukrotnym swobodnym wypowiadaniem się uczniów (tabela1).

Beata Oelszlaeger-Kosturek
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Tabela 1. Model komunikacyjny typu 1-2 ( przykład z dwukrotnym swobodnym wypowiadaniem się uczniów).
K

la
sa

 
Rodzaj czynności/treść wypowiedzi 

nauczyciela

Rodzaj 
działań 

nauczyciela

Treść 
wypowiedzi 

ucznia

Rodzaj 
wypowiedzi 

ucznia

I
(65)

N. wydaje polecenie:
A teraz wklejcie te obrazki ze zdaniami do 
zeszytu. Bardzo proszę, skupcie się na se-
kundkę, jak będziecie wklejać, wklejamy 
obrazek, a pod nim zaraz nasz opis i po-
tem następny, następny. Przypuszczam, 
że tylko dwa zmieszczą wam się na jednej 
stronie, ale to nie szkodzi. Następne dwa 
wklejamy na następnej, dobrze?
N. odpowiada i instruuje: Dwa ci nie 
wejdą tutaj na pewno. Przyklejasz jeden, 
potem drugi, o tak.
N. stwierdza: No tak, mają w-f i biegają.

transmisyjne

odbiorczo-
-transmisyjne

odbiorczo-
-transmisyjne

Tak to ma 
być?

A te dzieci 
na dworze 

biegają.
--------------

pytanie 

stwierdzenie 

---------

Źródło: Opracowanie własne 

W  przykładzie tym widać, że nauczyciel panuje nad sytuacją, pozwala 
uczniowi na głośne wypowiadanie się „nie na temat” i nawet potwierdza wypo-
wiedź ucznia. Tego typu postawa nauczyciela jest pożądana w pracy z uczniami. 
W ten sposób uczniowie zauważają, że ich głos jest przez nauczyciela traktowany 
z szacunkiem. Rozumieją, że mogą się do niego zwrócić w każdej sprawie.

Analizując cechy modeli komunikacyjnych, zwróciłam uwagę na te rodzaje 
czynności i działań nauczyciela, które są następstwem pytań i stwierdzeń uczniów 
(czynności i działania odbiorczo-transmisyjne) i, co ważniejsze, świadczą o tym, 
że z całą pewnością pod ich wpływem zmienia się kształt procesu edukacyjnego. 
Zaliczam do nich te, które kryją się pod hasłami: „proponuje”, „zapowiada”, 
„akceptuje”, „powtarza”, „potakuje”, „odpowiada”, „komentuje”. Wykazuję też 
„ignorowanie” (a szczególnie niektóre jego przypadki) jako specyficzną aktywność 
(lub brak aktywności) nauczyciela, determinującą (tak czy inaczej) przebieg pro-
cesu edukacji. Ze względu na ograniczone ramy niniejszego opracowania bliżej 
omówię czynności nauczyciela typu „ignorowanie” i „proponowanie”. 

Ignorowanie wypowiedzi uczniów stanowi największą liczbę i  odsetek 
wśród zaobserwowanych czynności nauczyciela. Tabela 2 ujmuje dane – liczbę 
wszystkich modeli komunikacyjnych z  uwzględnieniem typu modelu, po-
ziomu kształcenia (klasy). Odpowiednio do nich ukazuję modele, w których 
wystąpiła czynność (i działanie) nauczyciela, które można zakwalifikować jako 
„ignorowanie”.

Wartość „odpadów informacyjnych” w procesie edukacyjnym
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Tabela 2. Łączna liczba modeli komunikacyjnych wyznaczonych w czasie obserwacji zajęć edukacyjnych a liczba modeli 
komunikacyjnych z ignorowaniem pytań i stwierdzeń uczniów ze strony nauczyciela.

Ty
p 

m
od

el
u 

 
ko

m
un

ik
ac

yj
ne

go

Klasa I Klasa II Klasa III

Łączna 
liczba 

modeli

Liczba mo-
deli z igno-
rowaniem 
ze strony 

nauczyciela

Łączna 
liczba 

modeli

Liczba mo-
deli z igno-
rowaniem 
ze strony 

nauczyciela

Łączna 
liczba 

modeli

Liczba 
modeli 

z ignoro-
waniem 
ze strony 

nauczyciela

L % L % L % L % L % L %
1-2 94 29,46 57 17,87 74 23,20 45 14,11 48 15,05 26 8,15
1-3 20 6,27 15 4,70 24 7,52 18 5,64 16 5,02 12 3,76
1-4 10 3,13 8 2,51 12 3,76 7 2,19 4 1,25 4 1,25
1-5 1 0,31 1 0,31 4 1,25 4 1,25 3 0,94 3 0,94
1-6 2 0,63 1 0,31 2 0,63 2 0,63 1 0,31 1 0,31
1-7 2 0,63 1 0,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
1-8 0 0,00 0 0,00 1 0,31 1 0,31 0 0,00 0 0,00
1-10 1 0,31 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,31 1 0,31

Legenda: 319 modeli komunikacyjnych=100% Źródło: Opracowanie własne

Ignorowanie przez nauczyciela wypowiedzi uczniów (pytań i stwierdzeń) 
zawarte jest w przeważającym procencie w większości modeli komunikacyjnych 
z każdego typu, wyznaczonych w klasach I-III (oprócz jednego modelu typu 
1-6 w klasach trzecich). Zatem, skoro sekwencje komunikacyjne w większości 
przebiegały dość sprawnie, mimo owego ignorowania rozumianego potocznie 
jako „hamulce” lub „blokady” myślenia uczniów i ich włączania się do kreowania 
procesu edukacyjnego, pogłębiłam jego charakterystykę.

Na podstawie odnotowanych modeli komunikacyjnych wyznaczyłam trzy 
typy ignorowania wypowiedzi uczniów:
a. kiedy jest celową aktywnością nauczyciela (przy czym ignorowanie to 

rozumiane jako brak relacji werbalnych nauczyciela może jednak polegać 
na słuchaniu pytań i  stwierdzeń uczniów); nauczyciel może umiejętnie 
odczekać do momentu, kiedy dzieci same „poradzą sobie” z problemem 
(odpowiedzą na pytania lub skomentują stwierdzenia swoich kolegów);

b. kiedy jest ono rezultatem następowania po sobie w szybkim tempie wielu 
wypowiedzi uczniów, zatem z  oczywistych względów nie jest możliwe 
udzielenie odpowiedzi na prawie jednocześnie wygłaszane pytania i stwier-
dzenia kilku uczniów;

Beata Oelszlaeger-Kosturek
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c. kiedy może być celowym działaniem nauczyciela zmierzającym do zakoń-
czenia przebiegu danej sekwencji aktów komunikacyjnych.
W przeciwieństwie do ignorowania proponowanie stanowi niewielki odse-

tek na tle ogólnej liczby czynności i działań nauczyciela. Okazało się, że łącznie 
w klasach I-III nauczyciele proponowali uczniom podjęcie zadań edukacyjnych 
w zakresie modeli komunikacyjnych typu 1-2 – osiem razy (co stanowi 1,10%) 
i  1-3 – siedem razy (co stanowi 2,29%). Nauczycielskie „proponowanie” 
w odpowiedzi na komunikat ze strony ucznia w klasach pierwszych dotyczy 
tylko modelu komunikacyjnego typu 1-2 i wynosi 0,13%. W klasach drugich 
odsetek ten jest wyższy, proponowanie przez nauczyciela podjęcia określonego 
zadania edukacyjnego w najwyższym procencie występuje w modelach komu-
nikacyjnych typu 1-5 (3,45%) i 1-3 (3,85%). W klasach trzecich najwyższy 
procent proponowania przez nauczyciela na tle innych czynności i  działań 
dotyczy modelu komunikacyjnego typu 1-3 i wynosi 3,85%. Proponowanie 
nauczyciela odnośnie podjęcia przez uczniów zadania edukacyjnego przedstawia 
poniższy przykład (tabela 3).
Tabela 3. Przebieg komunikacji z „proponowaniem” uczniom zadania edukacyjnego przez nauczyciela (klasa trzecia).

K
la

sa
 

Rodzaj czynności/treść wypowiedzi 
nauczyciela

Rodzaj 
działań  

nauczyciela

Treść  
wypowiedzi 

ucznia

Rodzaj 
wypowie-
dzi ucznia

III N. proponuje i wydaje polecenie: 
To ja proponuję, żeby Ola zrobiła to 
w pamięci, natomiast Justyna zrobi 
z boku pisemnie i zobaczymy, czy 
to samo wyszło, a przeczyta głośno 
Krystian. U: 348 dodać 531.
N. ignoruje pytanie ucznia.

N. stwierdza, kontroluje, ocenia, 
wydaje polecenie: Nie, ona miała 
sprawdzić tylko pisemnie. Zobacz-
cie, są jakieś rozbieżności. Justyna 
nie zrobiła tego, co miała zrobić.
N. kontroluje i ocenia: No to 
szybciutko - 348… jest to samo, 
dobrze…

transmisyjne

odbiorczo-
transmisyjne

odbiorczo-
-transmisyjne

odbiorczo-
-transmisyjne

Mogę następ-
ne?

Justyna nie 
to, to jest zły 
wynik, coś 
pomyliłaś.

Ona zrobiła 
następne.

--------------

pytanie

stwierdze-
nie

stwierdze-
nie

------------

Źródło: Opracowanie własne 

Wartość „odpadów informacyjnych” w procesie edukacyjnym
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Powyższy przykład ukazuje dobrą komunikację nauczyciela z uczniami 
i uczniów z nauczycielem. Jej efektem jest wspólne osiągnięcie celu, podkreślmy: 
na skutek możliwości pewnego wyboru zadań przez uczniów oraz zasygnalizo-
wania przez uczniów błędnego wyniku.

Odrębną kategorię swobodnych wypowiedzi uczniów stanowią pytania 
i stwierdzenia z intencją proponowania zmiany w procesie edukacyjnym. Waż-
nych informacji, daleko bardziej istotnych dla analizy wielu zjawisk zachodzą-
cych w procesie edukacji dzieci, dostarczają określone struktury wypowiedzeń 
pytajnych i  stwierdzających uczniów klas trzecich. W  kolejnych analizach 
zajęłam się odmiennymi od dotychczas znanych z literatury przedmiotu spo-
sobami badania wypowiedzi dzieci. Wyszłam z założenia, że pytaniami, które 
mogą w największym stopniu uświadomić nauczycielowi, jakie są potrzeby 
i zainteresowania uczniów, a w związku z tym, jak najskuteczniej osiągać cele 
edukacyjne, są pytania typu „czy mogę?”, „czy można?”. Poprzez nie uczniowie 
informują nauczyciela także o stopniu pewności co do podjęcia danego zadania 
i o chęci podjęcia danych działań, zadań. 

Wzięłam pod uwagę wszystkie pytania i  stwierdzenia uczniów, które 
uznać można za te, w których kryje się intencja proponowania czegoś. Do 
analizy wyznaczyłam łącznie 208 pytań uczniów klas I–III typu „czy mogę?”, 
„czy można?” (z operatorem „móc” w formie osobowej lub bezosobowej). 
W klasach pierwszych odnotowałam 80 takich pytań (w tym 47 spełniających 
warunek skuteczności), w  klasach drugich – 68 (w  tym 30 spełniających 
warunek skuteczności), w  klasach trzecich – 60 (w  tym 31 spełniających 
warunek skuteczności). Odrębnego uporządkowania dokonałam, biorąc pod 
uwagę wypowiedzenia stwierdzające uczniów. W większości tych najbardziej 
wartościowych stwierdzeń, a więc powodujących zmiany w procesie edukacji, 
pojawia się operator „chcieć” w pierwszej osobie liczby pojedynczej i, dość 
często, operator „móc” (w różnych formach). Odnotowałam też stwierdzenia 
innego typu, z których wynika chęć uczniów ingerencji w tok zajęć eduka-
cyjnych, a których nie sposób odczytać, nie rozpoznając gruntowniej całego 
kontekstu edukacyjnego. Łącznie do analizy wyznaczyłam 48 stwierdzeń 
uczniów klas I–III. W klasach pierwszych – 19 stwierdzeń (w tym 8 spełnia-
jących warunek skuteczności), w klasach drugich – 17 (w tym 9 spełniających 
warunek skuteczności), w klasach trzecich – 12 (w tym 5 spełniających wa-
runek skuteczności). Wyniki uzyskane drogą obserwacji mogłam porównać 
z wynikami sondażu diagnostycznego przeprowadzonego wśród nauczycieli 
klas I–III oraz uczniów klas trzecich. 

Beata Oelszlaeger-Kosturek
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Interesującymi w kontekście kwestii „odpadów informacyjnych”, jakimi są 
spontaniczne pytania i stwierdzenia uczniów, są udzielone w ankiecie odpowiedzi 
uczniów klas trzecich i nauczycieli klas I–III. Zarówno trzecioklasiści, jak i na-
uczyciele edukacji wczesnoszkolnej stwierdzili w największej liczbie (205 uczniów 
= 24,55%; 469 nauczycieli = 26,78%), że na skutek dziecięcych pytań, nauczy-
ciele „odpowiadają, jednocześnie udzielając wyjaśnień”. Drugie i trzecie z kolei 
wskazanie badanych uczniów w wysokim procencie dotyczy nauczycielskiego 
„formułowania polecenia” (23,59%), a następnie „udzielanie odpowiedzi wraz 
z wyjaśnieniem” (24,55%) oraz „zadawanie pytania” (8,62%) na skutek pytań 
uczniów. Badani nauczyciele wskazali zaś w wysokim procencie na „udzielanie 
odpowiedzi wraz z wyjaśnieniem (26,78%), „zadawanie pytania” (16,22%), 
„formułowanie polecenia” (10,51%) i „informowanie o czymś” (10,39%). Inte-
resującym uzupełnieniem wyników są niektóre komentarze nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej, którymi zaopatrzyli kwestionariusze ankiety odnośnie rodzajów 
podejmowanych przez siebie czynności (i działań) na skutek uczniowskich pytań. 
Nierzadko dotykają one istoty tychże swobodnych wypowiedzi dzieci, zgłasza-
nych przez nie w czasie zajęć edukacyjnych, a zatem odgrywających istotną rolę 
w procesie kształcenia. Oto przykłady takich komentarzy badanych nauczycieli: 

„Odpowiadam tyle, ile dziecko w danej chwili informacji potrzebuje. Jestem aktywna podczas 
rozmowy, ale pamiętam, że to uczeń kieruje rozmową. Zawsze uważnie słucham, o co dzieci 
pytają”.

„Większość pytań uczniów wynika z zainteresowania lekcją. Wtedy reaguję na pytania, jed-
nocześnie udzielając wyjaśnień. Jeżeli zaś pytania są zadawane i wynikają z chęci przerwania 
lekcji, zakłócania jej porządku bądź negatywnej dociekliwości, wtedy formułuję polecenie do 
ucznia, który zadał pytanie, ale to występuje bardzo rzadko”.

„Jeśli dotyczą tematu lekcji lub są związane z wykładanym przedmiotem, wyjaśniam zagad-
nienie. Bardzo często są to pytania zupełnie niezwiązane z lekcją”.

„Proponuję, by ktoś z uczniów spróbował odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli jest błędna odpo-
wiedź – koryguję ją i wyjaśniam, ale często inne dzieci znają odpowiedzi na pytania kolegów”.

„Jeżeli uczeń pyta już któryś raz z rzędu o to samo, wtedy ignoruję pytanie”.

Jak można wnosić z treści nawet tych kilku przykładowych komentarzy 
nauczycieli, swobodne zadawanie pytań przez uczniów jest często łączone 
z brakiem dyscypliny na zajęciach, a więc nie zawsze są one respektowane przez 
nauczycieli (mimo małego odsetka deklarowanych reakcji typu „ignorowanie”, 
„brak reakcji”) (22 uczniów = 2,63%).

Wartość „odpadów informacyjnych” w procesie edukacyjnym
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Konkluzja

Można z całą pewnością stwierdzić, że pytania i stwierdzenia uczniów klas 
I-III mogą mieć istotne znaczenie dla modyfikowania całego procesu edukacji 
wczesnoszkolnej – zarówno w przestrzeni dydaktycznej, jak i wychowawczej.

Nauczyciele są raczej nastawieni na realizowanie celów i zadań progra-
mowych. Niechętnie uznają, że samorzutne wypowiadanie się uczniów jest 
wartością w procesie edukacyjnym. Ich pytania i stwierdzenia nie są wyłącznie 
„odpadami informacyjnymi”. Taka sytuacja może wynikać zarówno z braku 
czasu na rozmowy z uczniami, jak i z konieczności realizowania treści progra-
mowych, z małej świadomości nauczycieli na temat wartości samorzutnych 
pytań i  stwierdzeń uczniów w  toku edukacji oraz słabego przygotowania 
pedagogicznego, w tym – z braku umiejętności dekodowania znaczenia kodu 
informacji, które są do niego transmitowane przez uczniów poprzez pytania 
i stwierdzenia.

Pytania i stwierdzenia samorzutnie formułowane przez uczniów w toku 
zajęć edukacyjnych kształtują ich wiedzę – przedmiotową (deklaratywną), 
operatywną i osobotwórczą. Zadając pytania, uczniowie najczęściej wyrażają 
wątpliwość, a zatem najczęściej oczekują ze strony nauczyciela pomocy w za-
kresie jej usunięcia. Prezentowane przez nich sądy, opinie, intencje, życzenia, 
itp. wyrażają pewność wobec danych obiektów, czynności i osób. Są rezultatem 
uprzednio wewnętrznie zadanego sobie pytania – rezultatem podjętego wcze-
śniej myślenia. Stopień tej pewności może być różny. Stwierdzenia mogą być 
też prawdziwe bądź fałszywe. Najczęściej, tak jak w przypadku pytań, reaguje 
na nie nauczyciel, który w różny sposób udziela uczniom informacji zwrotnych 
(będących potwierdzeniem lub negacją tych stwierdzeń). Uczniowie mogą się 
zatem utwierdzić w swoim przekonaniu lub zmienić je na właściwe. Zmienia 
się wtedy ich stopień pewności względem posiadanej wiedzy – przedmiotowej, 
operatywnej i osobotwórczej.

Pytania i stwierdzenia samorzutnie formułowane przez uczniów w toku 
zajęć edukacyjnych kształtują wiedzę nauczyciela o ich wiedzy – przedmioto-
wej, operatywnej i osobotwórczej. Pod ich wpływem nauczyciel zmienia się 
z nieświadomego – w poinformowanego o tym, co uczniowie wiedzą i umie-
ją22. Może zatem odpowiednio modyfikować kierowany przez siebie proces 
edukacyjny – zmieniać wiedzę uczniów, tę, potrzebną tu i teraz, jak i tę, do 
wykorzystania w przyszłości.
22  Por.: Kojs, op. cit. (O podmiocie i przedmiocie edukacji).

Beata Oelszlaeger-Kosturek
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Samorzutnie formułowane przez uczniów pytania i stwierdzenia kształ-
tują wiedzę nauczyciela o  sobie samym i  własnym działaniu edukacyjnym. 
Informacje uzyskane drogą swobodnych, spontanicznych wypowiedzi uczniów 
pozwalają mu odpowiednio przygotować zajęcia edukacyjne i kierować nimi 
uwzględniając te wypowiedzi.

dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek pracuje na Wydziale Etnologii  
i Nauk o Edukacji w Cieszynie (Uniwersytet Śląski w Katowicach), 
pełni obowiązki kierownika Zakładu Dydaktyki i Pedagogiki 
Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej; jest ekspertem MEN

Wartość „odpadów informacyjnych” w procesie edukacyjnym
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Magdalena Marzec-Jóźwicka

O autorytecie nauczyciela słów 
kilka

Jestem nauczycielem. Urodziłem się dokładnie w  tym momencie, gdy z  ust dziecka padło 
pierwsze pytanie. Bywałem wieloma ludźmi w wielu różnych miejscach. Jestem Sokratesem, 
który nawołuje ateńską młodzież do odkrywania nowych idei poprzez zadawanie pytań. (…) 
Jestem Ezopem i Hansem Christianem Andersenem, którzy odkrywali prawdę swymi niezli-
czonymi bajkami. Jestem Marvą Collins1 walczącą o prawo każdego dziecka do edukacji. (…) 
W ciągu dnia muszę być aktorem, przyjacielem, lekarzem, trenerem, poszukiwaczem zaginio-
nych rzeczy, (…) psychologiem, zastępczym rodzicem (…) i strażnikiem wiary. (…) Jestem 
paradoksem. Mówię głośniej, gdy słucham najuważniej. Moje najwspanialsze dary są w tym, 
co chcę (…) przyjmować od moich uczniów. Materialne dobra nie są moim celem, lecz przez 
cały czas poszukuję skarbów w pogoni za nowymi sposobnościami dla moich uczniów. Chcę, 
by wykorzystywali swoje zdolności, więc bez przerwy szukam tych talentów, które czasami 
skrywają się gdzieś za niepowodzeniami. 
Jestem najszczęśliwszym ze wszystkich, którzy pracują. Lekarz sprowadza na świat nowe życie 
w jednej magicznej chwili. Ja widzę, jak to życie odradza się każdego dnia dzięki nowym 
pytaniom, pomysłom i przyjaźniom. Architekt wie, że jeśli zbuduje coś starannie, jego kon-
strukcja może przetrwać wieki. Nauczyciel wie, że jeśli buduje z miłością i prawdą, to jego 
dzieło będzie trwać wiecznie. 
Jestem wojownikiem. Codziennie toczę bitwy z negatywizmem, strachem, uprzedzeniami, 
ignorancją, apatią. Mam jednak wspaniałych sprzymierzeńców – inteligencję, ciekawość, (…) 
indywidualność, kreatywność, wiarę, miłość i śmiech – którzy stanowią dla mnie nieugięte 
wsparcie.
Mam też przeszłość bogatą we wspomnienia. Mam teraźniejszość, która jest wyzwaniem pełnym 
przygód i radości, ponieważ dzięki niej spędzam czas z przyszłością.
 Jestem nauczycielem… i każdego dnia dziękuję za to Bogu2.

 (John Wayne Schlatter)

Powyższy fragment tekstu Schlattera pochodzi z książki Balsam dla duszy 
nauczyciela, czyli opowiadania, które otworzą serca nauczycieli i ukoją ich dusze 
(wyd. polskie 2003, przeł. Magdalena Hermanowska). Jej autorzy, Jack Canfield 
1  Marva Delores Collins (1936–2015) – amerykańska pedagog, autorka książek i podręczników 

dydaktycznych, upowszechniająca sokratejskie metody nauczania, dzięki którym – jak 
uważała – uczniowie będą w stanie pokonywać przeszkody w przyswajaniu wiedzy, eliminować 
problemy behawioralne i rozwijać się intelektualnie. 

2  Balsam dla duszy nauczyciela, czyli opowiadania, które otworzą serca nauczycieli i ukoją ich 
dusze, zebrane i spisane przez J. Canfielda i M. V. Hansena, Poznań 2003, s. 229–231.
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O autorytecie nauczyciela słów kilka

i Mark Victor Hansen, w zbiorze opowieści, których autorami są nauczyciele, 
pedagodzy, byli uczniowie pomagają zrozumieć zmagania, udręki i zwycięstwa, 
każdego dnia towarzyszące wychowawcom oraz przypominają, że nauczyciele 
mają wielki wpływ na kształtowanie osobowości swoich podopiecznych. 

Podkreślone w tekście wprowadzającym w problematykę artykułu wyrazy będą 
kolejno punktami wyjścia do rozważań nad ponadczasowym problemem autorytetu 
współczesnego nauczyciela, zwłaszcza w kontekście planowanych w edukacji zmian. 
Mam nadzieję, że artykuł udowodni, iż nauczyciel, wykonujący – jak podkreślają 
Canfield i Hansen – najtrudniejszy, ale i najbardziej satysfakcjonujący ze wszyst-
kich zawodów, nadal ma szansę być dla młodzieży doradcą, mentorem, ekspertem, 
trenerem czy wreszcie mistrzem w przedmiocie, którego uczy.

Wielość w jedności

Nauczyciel jest najważniejszą osobą w klasie. Osobiste nastawienie peda-
goga tworzy klimat. To jego nastrój wpływa każdego dnia na atmosferę w kla-
sie. Posiada moc, by uczynić ucznia nieszczęśliwym bądź radosnym. Mówiąc 
metaforycznie, może być narzędziem tortur lub inspiracji; może poniżać albo 
pobłażać, ranić albo leczyć. We wszystkich sytuacjach to reakcja nauczyciela 
decyduje, czy klasowy kryzys ulegnie eskalacji, czy zostanie stłumiony a osoba 
uszlachetniona bądź odczłowieczona3. Tak, to nauczyciel jest najważniejszą 
osobą w klasie: kształtuje charaktery młodych ludzi, uparcie zachęca, by wy-
korzystywali swoje możliwości, uczy zachowań społecznych, wiary we własne 
siły, tolerancji dla myśli ludzkiej, zaraża entuzjazmem do nauki. Wymaga się 
od niego, by swoje lekcje przygotowywał i prowadził w kreatywny i twórczy 
sposób, by przyciągał uwagę dużej grupy, a  jednocześnie dostosował swoje 
nauczanie do możliwości poszczególnych uczniów. Wymaga się od niego, by 
był świadomym swoich celów samodzielnym i dojrzałym artystą, formującym 
ucznia niczym dzieło sztuki, co Stefan Szuman określił następująco: 

Działalność pedagogiczna jest w większej lub mniejszej mierze twórczością autonomiczną 
i w tym znów podobną do twórczości artystycznej, że trzeba od siebie mieć coś do powie-
dzenia, do dodania, do wyrażenia, do zrobienia, aby powstało dzieło sztuki4. 

Warto dodać, że od współczesnego nauczyciela wymaga się też, by był 
dobrym kierownikiem, posiadającym umiejętności niezbędne do właściwego 

3  Ibidem, s. 37.
4  Zob.: S. Szuman, Talent pedagogiczny, [w:] Osobowość nauczyciela, Warszawa 1959,  

s. 126–131.
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realizowania zadań z zakresu zarządzania tzw. zasobami ludzkimi5: „Potrzebny 
jest nauczyciel (…) organizator życia i działania zbiorowego uczniów, człowiek 
zdolny do autentycznej współpracy z dziećmi i młodzieżą w atmosferze prawdzi-
wej życzliwości, a zarazem wyposażony w umiejętności kierowania zespołem”6.

Pytania

Punktem wyjścia do wszelkiej działalności nauczyciela i  jako pedagoga, 
i wychowawcy jest autorytet, który niejako o nim stanowi, jest jego wizytówką. 
Nie ma w tym przesady, jeśli uświadomimy sobie, że przecież – jakkolwiek 
patetycznie by to brzmiało – jest „rzeźbiarzem i budowniczym duszy młodego 
pokolenia”7. Czy można wyobrazić sobie delikatniejszą materię, którą co dnia 
zręcznie musi kształtować pedagog? Czy jednak autorytet nauczyciela w ogóle 
istnieje? Czy uczniowie myślą o nauczycielu jako o przewodniku po krętych 
drogach nauki? Czy nauczyciel jest w  stanie być dla swoich podopiecznych 
autorytetem? Jakie cechy powinien posiadać, by zasłużyć na ich szacunek i za-
ufanie? Te pytania zadałam stu uczniom klas maturalnych jednego z lubelskich 
liceów. W rozmowie z maturzystami nieco prowokacyjnie postawiłam tezę, 
że autorytet nauczycielski nie istnieje, a nawet jeśli, o dziwo, ostał się jeszcze 
w przestrzeni szkolnej, to znajduje się raczej w stanie agonalnym. Tak nega-
tywne nastawienie do kwestii autorytetu wynika z obserwacji poczynionych 
przeze mnie w pracy nauczycielskiej, w których zakres wchodziły: rozmowy 
z uczniami, badania ilościowo-jakościowe o charakterze ankietowym, widoczne 
reakcje na zachowania nauczycieli. 

Podopieczni, pewni swej pozycji w szkole, stają się coraz bardziej odważni. 
Zainteresowanie, jakie okazują im nauczyciele odbierają jako przejaw wkraczania 
w przestrzeń osobistą. Nauczycielska uprzejmość to dla wielu z nich jedynie próba 
przypodobania się podopiecznym, zdobycia ich akceptacji i sympatii. Głośno 
i dobitnie wyrażają opinie o współczesnej nudnej szkole, nieprzygotowującej do 
życia, uczącej jedynie schematycznego myślenia, zabijającej indywidualność. Są 
przekonani o nieograniczonej wolności słowa, która przyjmuje w wielu przy-
padkach postać nieuzasadnionych, przepełnionych goryczą, niesprawiedliwych 
5  E. Skonieczka, Autorytet nauczyciela – kryzys czy nowa jakość?, „Życie Szkoły” 2006, nr 8,  

s. 42–46.
6  R. Pantkowski, Jak młodzież postrzega współczesnego nauczyciela, „Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze” 1991, nr 5, s. 202. 
7  Określenie Z. Klemensiewicza. Zob.: Osobowość nauczyciela polonisty. Księga referatów Zjazdu 

im. Ignacego Krasickiego, Lwów 1936, s. 256–265.

Magdalena Marzec-Jóźwicka
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sądów zarówno o autorze, jak i dziele literackim. Szkolna codzienność staje się 
dla polonisty swego rodzaju polem bitwy, na którym nieustannie stacza iście 
Gombrowiczowskie pojedynki na słowa, broniąc ideałów, wartości, wskazując 
z uporem walory omawianych dzieł literackich. Nadmierna troska o rozwój inte-
lektualny i emocjonalny uczniów bez zwracania uwagi na potrzeby nauczyciela, 
stanowiącego przecież równie ważny element procesu dydaktycznego, nie ułatwia, 
zwłaszcza nowicjuszom pedagogicznym, budowania autorytetu w świadomości 
i uczniów, i ich rodziców; wiadomo przecież, jak ważny wpływ na postrzeganie 
nauczycieli ma środowisko domowe.

Czy pedagodzy mają więc dziś w ogóle szanse, by stać się autorytetami? 
Odpowiedź brzmi: tak, ale nie za wszelką cenę (czyli cenę rezygnacji z samego 
siebie, swoich przekonań, zasad i wymagań), nie względem każdego podopiecz-
nego (zupełnie naturalną kwestią jest, że nauczyciel zyska autorytet u uczniów 
dziesięciu klas, a jednej nie i w związku z tym nie powinien obniżać własnej 
wartości), nie w  każdej sytuacji szkolnej (autorytet jest wypadkową wielu 
czynników, nie zależy wyłącznie od samego nauczyciela, ale wpływa na niego 
także atmosfera panująca w szkole). 

 Spośród pytanych uczniów tylko jeden zdecydowanie stwierdził, że nie 
myśli o nauczycielu w kategoriach autorytetu, ponieważ nie wie, jakim jest 
człowiekiem „poza szkołą”. Pozostali odpowiedzieli, że pedagog może być auto-
rytetem, ale jedynie w dziedzinie wiedzy, którą prezentuje na lekcjach. Okazuje 
się bowiem, że podopieczni posiadają zbyt mało informacji o nauczycielach 
i  dlatego nie potrafią im zaufać. Spotkania z  pedagogami nawet kilka razy 
w tygodniu, ale w sytuacjach formalnych, nie wystarczają do wyrobienia sobie 
o nich opinii jako o ludziach, co dla młodych jest wyznacznikiem prawdziwego 
autorytetu. Zatem skoro sami uczniowie wierzą w nauczycielski autorytet i nie 
jest on tylko dydaktyczną fikcją, warto przyjrzeć mu się bliżej. 

Wieczne dzieło

 Nauczycielski autorytet ma sens wtedy, kiedy nie jest celem samym w sobie, 
ale prowadzi do wyższego celu, jakim jest wychowanie młodego człowieka do 
wartości, przekazanie mu prawd życiowych, które przygotują go do godnego 
i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie. Jak napisał 
jeden z uczniów: „Prawdziwym wyznacznikiem nauczycielskiego autorytetu 
jest podejście do życia. Kształćcie ludzi, a nie naukowców, przekazujcie czę-
ściej zasady moralne, a nie suche informacje o świecie. Przychodzi taki czas 

O autorytecie nauczyciela słów kilka
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w życiu każdego człowieka, kiedy szkolna wiedza już mu nie wystarcza. Wtedy 
poszukuje… odpowiedzi. Ważne jest, aby sam te odpowiedzi umiał znaleźć – 
rozwinąć należy jego ciekawość i spryt, gdyż nauczyciel nie będzie całe życie 
trzymał go za rączkę”. 

 Dążenie do tego, by być autorytetem za wszelką cenę, od razu skazuje 
pedagoga na porażkę. Prawdziwy autorytet przychodzi niepostrzeżenie, ale 
też zazwyczaj bardzo powoli i  jest rezultatem postaw nauczyciela zarówno 
względem wykonywanej pracy, jak i  zasad, którymi kieruje się w  relacjach 
z drugim człowiekiem. Pojawia się on niejako na marginesie działań uczącego 
i wtedy dopiero świadczy o nim jako o dydaktyku, wychowawcy, mistrzu. Jeżeli 
nauczyciel sam odkryje sens swojej pracy i będzie postępował zgodnie z wła-
snymi przekonaniami, konsekwentnie, rozważnie i celowo, zyska poważanie 
wielu podopiecznych, nawet jeśli nie będą mieli odwagi czy chęci głośno się do 
tego przyznać. Niewątpliwie nie należy zapominać, że bazą nauczycielskiego 
autorytetu są mocne strony pedagoga, jego atuty, to, co może, potrafi i przede 
wszystkim chce zaoferować uczniom, bo – jak stwierdził John Jay Chapman – 
„sama łaska nie czyni nauczyciela; nie zrobi tego również samo wykształcenie. 
Dar nauczania jest szczególnym talentem, który wyzwalają potrzeba i pragnienie 
tkwiące w samym nauczycielu”8. 

Wojownik

 Omawiając zagadnienie autorytetu nauczyciela, warto zaznaczyć, że nie 
jest on tożsamy z władzą, ale nie jest też od niej zupełnie wolny. Władza to 
prawdopodobieństwo przeprowadzenia – pomimo oporu – swej woli w jakiejś 
sytuacji społecznej. Podwładny jest zmuszony do określonych zachowań i zga-
dza się na przymus. Władza nauczyciela to zdolność sprawiania, by uczniowie 
robili to, czego nie chcą, tylko dlatego, że od nauczyciela zależą konsekwencje 
ich postępowania. W przypadku autorytetu podporządkowanie się nauczycie-
lowi jest konsekwencją wewnętrznego przekonania podopiecznego. Pamiętać 
należy jednak, że w  niektórych sytuacjach dydaktycznych, aby nauczyciel 
mógł oddziałać na uczniów swoim autorytetem, powinien posiadać władzę 
nadaną mu niejako z urzędu przez szkołę, w której zaczyna pracować: władzę 
panowania nad przestrzenią sali lekcyjnej i organizowania jej według własnego 
uznania, decydowania o użyciu sprzętów i pomocy dydaktycznych, władzę nad 
zachowaniami uczniów na lekcji (kontrolowanie komunikowania się), władzę 
8  Op. cit. (Balsam dla duszy…), s. 79.

Magdalena Marzec-Jóźwicka
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nad ich mową (decydowanie o  tym, kto i w  jakim porządku zabierze głos, 
kontrola i nadzorowanie tego, co jest przez uczniów mówione, potwierdzanie 
zrozumienia stanowiska uczniowskiego, podsumowywanie tego, co zostało 
powiedziane, precyzowanie lub dookreślanie wypowiedzi uczniowskich), władzę 
nad materiałem opracowywanym podczas danej jednostki metodycznej (sta-
wianie oczekiwań, które uczniowie zobowiązani są spełnić w związku z lekcją, 
stawianie pytań związanych z treścią lekcji itd.). 

Nauczyciel demonstruje autorytet i prawo do władzy na wiele sposobów. 
Świadczą o  tym: jego wyprostowana postawa, baczna, ale spokojna obser-
wacja wszystkich uczniów w  klasie, wydawanie poleceń, wymaganie uwagi 
i koncentracji na zagadnieniach, które prezentuje, swobodne przechadzanie 
się po klasie, będące dla uczniów sygnałem, że pedagog traktuje przestrzeń sali 
lekcyjnej jako swoje terytorium, utrzymywanie z uczniami kontaktu wzroko-
wego, stosowanie różnego rodzaju gestów mających na celu albo niewerbalne 
zwrócenie uwagi przeszkadzającemu na lekcji podopiecznemu, albo uciszenie 
go, albo też wyznaczanie kolejnych uczniów do odpowiedzi. W klasie nauczyciel 
ma być przywódcą. 

Dar

Zewnętrzna władza decyduje o tzw. autorytecie formalnym pedagoga. Na 
jego bazie buduje on autorytet nieformalny, czyli autentyczny, którego nikt nie 
potrafi mu zagwarantować. Może sobie go jedynie wypracować, a wtedy staje 
się on unikatową, indywidualną własnością odróżniającą danego nauczyciela 
od innych. Tego autorytetu nie strzeże instytucja szkoły ani prawo oświatowe. 
Poza samym nauczycielem nie broni go nic. Jest zatem bardzo cenny, bo stanowi 
niejako rodzaj uczniowskiego daru, z drugiej zaś strony „każdego dnia narażony 
jest na różne niebezpieczeństwa, dlatego wymaga stałej troski i pielęgnacji”9. 
Respektowania autorytetu autentycznego nie można od nikogo żądać. Wypływa 
on z wewnętrznego przekonania uczniów, z ich postawy względem danego na-
uczyciela, dlatego też wiążą się z nim takie pojęcia, jak: szacunek, mir, uznanie, 
zaufanie, podziw; mistrz, wyrocznia, arbiter, alfa i omega. Nieprzypadkowo 
ostatnie określenia odnoszą się do postrzegania nauczyciela jako specjalisty 
w dziedzinie nauki, którą reprezentuje i której treści przekazuje uczniom. Oka-
zuje się bowiem, że jeden z rodzajów autorytetu – tzw. autorytet znawcy – wiąże 
się z osobistymi, szczególnymi kompetencjami nauczyciela w pewnym zakresie 
9  S. Mieszalski, O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, Warszawa 1997, s. 76.

O autorytecie nauczyciela słów kilka
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(np. literatura, sport, sztuka, technika), umiejętnościami ich przekazywania 
i zainteresowania uczniów przedmiotem, słuchania i rozumienia wypowiedzi. 

 Jednak nie tylko wiedza pedagoga decyduje o jego autorytecie, ale także 
postawa moralna, przekonania i wartości, które reprezentuje, zwłaszcza te wy-
soko akceptowane społecznie. Ireneusz Ziemiński podkreśla szczególnie wartość 
wolności: i tej wewnętrznej, dzięki której pedagog szanuje dojrzałą, zdolną do 
podjęcia odpowiedzialności za własne życie wolność swoich podopiecznych, 
i tej zewnętrznej, dzięki której nie narzuca uczniom gotowych rozwiązań, ale 
inspiruje, udziela delikatnych wskazówek, pozwala na popełnianie błędów, nie 
burząc swobody myślenia o dziele sztuki czy zadaniu matematycznym10. Ten 
rodzaj autorytetu określa się mianem moralnego lub też osobistego. Leży on 
u podstaw wychowania do autorytetu, postulowanego przez pedagogikę per-
sonalistyczną11, a prowadzącego do ukształtowania dojrzałej i wszechstronnie 
rozwiniętej osobowości wychowanka. Wpływające na wzmocnienie tego typu 
autorytetu cechy pedagoga to właśnie m.in. wysokie kwalifikacje moralne (uczci-
wość, szczerość, naturalność), bezpośredni i zaangażowany kontakt z uczniami, 
darzenie ich zaufaniem, zrównoważenie, a nawet pogodne usposobienie12.

Każdego dnia

„Autorytetowi nauczyciela szczególnie łatwo ulegają uczniowie w młod-
szym wieku szkolnym, natomiast w klasach wyższych obserwuje się wzrost 
krytycyzmu i osłabienie roli autorytetu nauczyciela aż do jego zaniku”13 – tę 
ponadczasową, jak się okazuje, opinię wyraził kilkadziesiąt lat temu Wincenty 
Okoń. W zależności od wieku szkolnego, uczniowie podkreślają bowiem inne 
cechy nauczycielskiego autorytetu. Dla podopiecznych z pierwszego i drugiego 
etapu edukacji, którzy wykazują związek emocjonalny z uczącym ważne jest, 
by pedagoga cechowały: komunikatywność, dobroć, serdeczność, uprzejmość, 
gotowość wybaczania, a ponadto respektowanie ich dojrzałości, niewywyższanie 
się, lecz przyjazne traktowanie, zachowywanie przez nauczycieli w stosunku 
do podopiecznych pewnego dystansu wynikającego z pełnionej funkcji oraz 

10  Zob.: I. Ziemiński, Nauczyciel – mistrz i wychowawca, [w:] Etyka nauczyciela, red. M. Bajan 
i S.J. Żurek, Lublin 2011, s. 15–23.

11  Zob.: Z. Chlewiński, S. Majdański, Autorytet, [w:] Encyklopedia katolicka, t.1, red.  
F. Grylewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973, s. 1166–1167.

12  Katalog cech za: M. Nagajowa, ABC metodyki języka polskiego dla początkujących nauczycieli, 
Warszawa 1995, s. 248.

13  W. Okoń, Autorytet, [w:] idem, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1981, s. 27.

Magdalena Marzec-Jóźwicka
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przewagi wieku i  doświadczenia. Starsi uczniowie (gimnazjum/ szkoła po-
nadgimnazjalna) przede wszystkim zwracają uwagę na wiedzę merytoryczną, 
dydaktyczny profesjonalizm, umiejętności interpersonalne (aktywne słuchanie 
i reagowanie, otwartość na dyskusję). Buntują się w sytuacjach łamania przez 
nauczyciela zasad etyki zawodowej (etykietowanie uczniów, nieodpowiednie 
zwracanie się do nich, agresywność, despotyzm). Ich oczekiwania względem 
nauczycieli zamykają się w obrębie kilku wytycznych: 
1. 1. Utrzymuj porządek – uczniowie nie lubią nauczycieli, którzy nie potra-

fią ich zdyscyplinować, a umiejętności zaprowadzenia w klasie porządku 
świadczą o właściwym przygotowaniu do zawodu. 

2. 2. Nauczaj – uczniów nie interesują opowiadane przez nauczycieli, luźno 
związane z tematem lekcji historyjki, ale potrzebują faktów i konkretnych 
wiadomości. 

3. 3. Tłumacz rzeczy trudne – od nauczyciela wymaga się, by jasno i klarow-
nie wyłożył treści sprawiające uczniom problemy, a nie oczekiwał, że sami 
popracują nad skomplikowanym zagadnieniem. 

4. 4. Prowadź zajęcia interesująco – trudno być uczniem pedagoga, którego 
zajęcia nie są spójne i  merytorycznie, i  metodycznie, lecz nieustannie 
rozpadają się na fragmenty przerywane dygresjami. 

5. 5. Bądź ludzki – uczniowie doceniają poczucie humoru, nienachalne za-
interesowanie ze strony nauczyciela, a nawet okazywanie przez niego od 
czasu do czasu słabości14. 
Autorytet ma charakter dynamiczny, a jego wytyczne zmieniają się wraz 

z wiekiem uczniów. 

Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

Budowanie autorytetu to – jak brzmi tytuł jednego z najpopularniejszych 
filmów amerykańskich – „neverending story” i nie można stać się nim z dnia 
na dzień, ale jest to długa droga „człowieka inteligentnego emocjonalnie”15. 
Należy wkroczyć na nią już podczas pierwszej lekcji. Bardzo istotne są zacho-
wania uczniów względem nauczyciela, dające się szczególnie odczuć podczas 
pierwszych z nimi spotkań. Sami pedagodzy i uczniowie mówią o wnikliwych 

14  Zob.: A Janowski, Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995.
15  Określenie Marii Leśniak. Zob. tejże: Autorytet nauczyciela – trudne wyzwanie współczesnej 

szkoły, http://www.malopolska.edu.pl/artykuly/autorytet_nauczyciela_trudne_wyzwanie_
wspolczesnej_szkoly [dostęp: 24.11.2016].

O autorytecie nauczyciela słów kilka
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obserwacjach, jakim nieustannie poddawani są nowi nauczyciele, i czynnikach 
wpływających na radzenie sobie przez nich na prowadzonych lekcjach. Do 
tych należą: pewność siebie, atrakcyjność prezentowania materiału, czytelne 
wymagania stawiane uczniom, umiejętność zaprowadzania ładu podczas pracy 
nad wyznaczonymi zagadnieniami.

Ciekawe jest to, że nowicjusze pedagogiczni także odwołują się do autory-
tetów. Najczęściej są nimi nauczyciele, których pamiętają ze swoich szkolnych 
dni. Badania prowadzone przez socjologa z Uniwersytetu w Chicago, Dana 
Lortiego, wykazały, że właśnie one wpłynęły na wybór zawodu nauczyciela 
i wyobrażenie o nauczaniu młodych adeptów sztuki pedagogicznej16. Pod pew-
nymi względami jest to korzystne, bo dostarcza początkującemu pedagogowi 
wiele wzorów. Z drugiej strony jednak utrudnia podejmowanie prób ustalenia 
swojego sposobu nauczania, wprowadzanie do procesu dydaktycznego własnych 
pomysłów i rozwiązań metodycznych. Zatem dobrze, jeśli nowicjusz obdarza 
autorytetem doświadczonych kolegów, nie blokując przy tym samego siebie, 
swoich zdolności i możliwości pedagogicznych. 

Najszczęśliwszy z pracujących

Wychodząc z  założeń, że autorytet przyznają nauczycielowi jednostki 
silne psychicznie, o rozwiniętym poczuciu własnej wartości, nierzadko non-
konformistycznie nastawione do życia i nieulegające presji rówieśników oraz 
że budują go jedynie okruchy uczniowskiego szacunku, zaobserwowanie jego 
funkcjonowania jest jednocześnie przyglądaniem się wybranym podopiecznym 
i ich reakcjom w obszarze wiedzy i stosunku do nauczyciela jako jej rozdawcy. 
Pierwszymi godnymi zauważenia czynnościami uczniowskimi związanymi 
z  autorytetem są słuchanie i  patrzenie: uważne, skupione, skoncentrowane 
wybitnie na nauczycielu jakby był on mistrzem, kimś wyjątkowym, niejako 
śledzące jego tok myślenia, sprawiające wrażenie, jakby pedagog mówił tylko 
i wyłącznie do danego ucznia, a on przyjmuje wiedzę, chłonie ją, przetwarza 
w sobie, przygarnia, czuje. Drąży ona jego świadomość, wprawia to w rozkosz, 
to w ból, prowokuje do ustosunkowania się tak dalece, że uczniowi nie wystarcza 
czas lekcyjny, ale nieusatysfakcjonowany przerwaniem tematu, zaniepokojony, 
odczuwający niedosyt, samodzielnie dopełnia rozpoczęte przez swego mistrza 
dzieło namysłu nad tekstem, wypowiadając się w różnych formach pisemnych, 
16  Zob. szerzej na ten temat: R. Arends, Uczymy się nauczać, tłum. K. Kruszewski, Warszawa 

1998.
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np. wierszach, recenzjach, esejach. Jako przykład zacytuję tu wiersz powstały 
na lekcji poświęconej Cudzoziemce Kuncewiczowej:

Obcą była wszystkim.
Nie rozumiała 
za co ktokolwiek
miałby czuć się przy niej
bezpiecznie i „u siebie”.
Zawarła pakt z diabłem
na życie swoje i wszystkie paralelne.
Ocknęła się.
Zapłakała.
Odeszła z nadzieją
na Bożą przyzwoitość/
 Cudzoziemka                                   (Joanna Korona)

Wiedza lekcyjna takiemu uczniowi nie wystarcza, zaczyna więc poszukiwania 
lekturowe, prowadzi nawet samodzielne badania nad krytycznoliteracką recepcją 
danych utworów, korzysta z materiałów źródłowych i – fascynująco, na lekcjach – 
zdaje sprawę z ich merytorycznej zawartości. Dla takiego ucznia pedagog jest nie 
tylko przewodnikiem po świecie wiedzy, ale osobą, wobec której może być zupełnie 
szczery, bez skrępowania opowiedzieć o swoich doświadczeniach, życiowych trud-
nościach, poradzić się w sytuacjach zmuszających do dokonywania poważnych 
wyborów. Uwidacznia się tu potrzeba nieformalnego, pozalekcyjnego kontaktu 
ucznia z nauczycielem. Nierzadko pedagog czuje się niekomfortowo, kiedy uczeń 
prosi go o pomoc pozalekcyjną. Dla niektórych nauczycieli, zwłaszcza młodych, 
jest to ciężar nie do udźwignięcia, szczególnie wtedy, kiedy problem okazuje się 
rzeczywiście poważny. Pozostawić takiego ucznia bez opieki jednak nie powinien, 
a odesłanie do innego pedagoga może poważnie nadwątlić nić porozumienia. 

Sprzymierzeńcy

Nauczyciel niewątpliwie jest dla ucznia osobą znaczącą, czyli taką, która 
– jak stwierdziła Maria Nagajowa – „odgrywa w rozwoju jego osobowości 
szczególną rolę i pozostawia w psychice trwałe ślady”17, przede wszystkim ze 
względu na to, że zaraz po rodzicach ma nad nim największą władzę, uczeń 
często się z nim kontaktuje, pedagog ma wpływ na jego postępowanie poprzez 
kształtowanie w nim ocen, nastawień, umiejętności językowych i umysłowych. 

17  M. Nagajowa, op. cit.(ABC metodyki…), s. 247.

O autorytecie nauczyciela słów kilka
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Budzi także w uczniach różnego rodzaju emocje: miłość, podziw, przywiąza-
nie, dumę, ale też lęk, niechęć, a nawet pogardę. W zależności od tego, jaką 
postawę przyjmie: nauczyciela groźnego zwierza (niedostępnego, srogiego, 
odsuniętego od klasy), nauczyciela ważniaka (pewnego siebie, demonstru-
jącego swoją siłę), nauczyciela kumpla (życzliwego w stosunku do ucznia), 
nauczyciela despoty (bezwzględnego, arbitralnego, narzucającego swą wolę 
otoczeniu, tyrana) czy nauczyciela mędrca (patrzącego spod okularów, z pod-
niesionym palcem wskazującym)18 albo zdobędzie autorytet, albo odbierze 
sobie szansę jego uzyskania. 

Uczucia, jakie rodzą się w uczniach pod wpływem przebywania w oto-
czeniu nauczyciela wynikają ze sposobów oddziaływania tego ostatniego na 
podopiecznych. Jeśli reprezentuje tzw. autorytet wyzwalający, inspiruje i kon-
struktywnie wpływa na zachowanie uczniów, mobilizuje do samodzielnego 
podejmowania zadań, pogłębia w podopiecznych poczucie odpowiedzialności 
za własny rozwój. Jeśli natomiast okazuje się autorytetem ujarzmiającym – 
niestety postrzeganym jako niedościgły, obezwładniający – nieliczni uczniowie 
zdecydują się na podjęcie próby dorównania mu lub zbliżenia się do niego, 
za to wyraźnie się zdystansują, będąc w jego towarzystwie onieśmielonymi 
i niepewnymi siebie. 

Na kształtowanie się nauczycielskiego autorytetu ma wpływ szereg czynni-
ków, wśród których wymieniane są: etos i klimat szkoły, wiek nauczyciela, płeć 
nauczyciela i ucznia, charakter pedagoga (a nie zajmowane w szkole stanowisko 
czy stopień awansu zawodowego, który osiągnął), jakość procesu dydaktycznego 
i związane z tym pedagogiczne umiejętności uczącego (kreatywność, stosowanie 
zróżnicowanych metod pracy, traktowanie uczniów jako pełnoprawnych partne-
rów dialogu), a także wygląd nauczyciela. Okazuje się, że młodzież szczególnie 
wnikliwie obserwuje i komentuje zwłaszcza strój nauczyciela:

Według młodzieży ubiór nauczyciela najczęściej jest pognieciony i nieprawidłowo zestawio-
ny kolorystycznie, rzadko oryginalnie skomponowany. Jeśli nauczyciel zakłada garnitur, to 
jest on zdekompletowany (np. bez krawatu, kamizelki, apaszki), z niefortunnie dobranymi 
dodatkami (niepasujące białe skarpetki do ciemnego garnituru). Ubrania nauczycieli są albo 
zbyt mocno przylegające do ciała, albo za luźne, gubiące linię i pogrubiające. Uczniowie 
podkreślali także, że młode kobiety (czyli takie ok. czterdziestki) ubierają się zbyt śmiało, 
za bardzo odsłaniają nogi, eksponują ciało, zakładając obcisłe, przezroczyste bluzki lub 
strój odsłaniający pępek czy część garderoby z za bardzo odsłoniętymi ramionami. Według 
młodzieży nie zawsze jest to strój odpowiedni do pory roku i miejsca19. 

18  Podział za: M. Szufnarowska, Jak cię widzą, tak cię piszą, „Polonistyka” 2007, 450 (LX), s. 53.
19  Ibidem, s. 50–51.
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Powyższe wnioski pochodzą z badań przeprowadzonych kilka lat temu. 
Należy mieć nadzieję, że od tego czasu nauczycielom lepiej udaje się dobierać 
strój, który przecież ma podkreślać ich status i funkcję społeczną. 

 Umacnianiu autorytetu sprzyjają także określone postawy i cechy charak-
teru pedagoga, takie jak: sprawiedliwe i obiektywne traktowanie i ocenianie 
uczniów, pokora i w konsekwencji wyzbycie się lęku będącego następstwem 
wyższych kompetencji innych nauczycieli czy nawet uczniów (umiejętność 
przyznania się do niewiedzy), wewnętrzna spójność i autentyczność (stosowanie 
się do głoszonych przez siebie zasad), konsekwencja w działaniu (nieuleganie 
presji ze strony uczniów, wymuszających nierzadko na nauczycielu zmianę 
sposobu postępowania czy przyjętych w toku procesu kształcenia ustaleń)20.

 W rodzeniu się, a także umacnianiu nauczycielskiego autorytetu, niebaga-
telną rolę odgrywa także uczniowski śmiech. Według Michaiła Bachtina śmiech 
jest jedną z istotnych form wyrażenia prawdy o całości świata, o historii, o czło-
wieku. Na gruncie szkolnym jest źródłem informacji o postrzeganiu nauczyciela 
jako wprowadzającego przymus i manifestującego władzę albo obdarzonego tak 
docenianym przez podopiecznych poczuciem humoru, zabarwionym lekko ironią 
(ta – jak stwierdziła jedna z uczennic – „najbardziej daje uczniom do myślenia”), 
a nawet niegroźną i nieponiżającą złośliwością. Jak wynika z badań prowadzonych 
przez Marię Dudzikową21, rzeczywistym autorytetem cieszą się nie nauczyciele, 
którzy, chcąc za wszelką cenę zyskać władzę, stają się nieszczęśnikami, z których 
uczniowie się śmieją, bezlitośnie pozbawiając ich w ten sposób „wyimaginowa-
nych epoletów”, ale ci (najmniej liczni), z którymi uczniowie się śmieją, chętnie 
poddając się ich intelektualnemu wpływowi, elastyczni, optymistycznie nastawieni 
do życia i swojej pracy. Zresztą optymizm, umiejętność dostrzegania piękna życia 
i przeżywania jego radości jest jednym z podstawowych czynników atmosfery 
wychowawczej, a ponadto „sprzyja osiąganiu w szkole i poza nią dobrych wyników 
w kształceniu i wychowaniu”22. 

Podsumowanie

Zagadnienie autorytetu jest jednym z najczęściej podejmowanych w pra-
cach pedeutologów. Nie ma w tym nic dziwnego, jeśli wziąć pod uwagę fakt, 
20  Zob. więcej na ten temat: M. Podzielska, Nauczyciel-lider. Jak budować autorytet?, Warszawa 2009.
21  Zob.: M. Dudzikowa, Śmiech uczniowski jako wyzwanie pedagogiczne, [w:] Nauczyciel – uczeń. 

Między przemocą a dialogiem. Obszary napięć i typy interakcji, red. M. Dudzikowa, Kraków 
1996, s. 157–171.

22  W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1987.
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że autorytet stanowi podstawę wszelkich rozważań na temat etyki zawodowej 
pedagogów23. Podsumowując, warto pamiętać przy tym o kilku zasadach jego 
zdobywania i pielęgnowania:

• Najpierw buduj dyscyplinę, później autorytet – odwrotnie się nie da.
• Zwracaj uwagę na to, co mówisz i robisz podczas kilku pierwszych spotkań 

z uczniami.
• Bądź świadomy typu autorytetu, jaki chcesz budować i konsekwentnie 

go buduj.
• Nie myl populizmu (chęci przypodobania się uczniów w celu zdobycia 

twego poparcia) i wynikającej z niego sympatii uczniów z rzeczywistym 
autorytetem.

• Autorytet jest wypadkową wielu czynników – nie zależy wyłącznie od ciebie.
• Nie działaj emocjonalnie, lecz racjonalnie: na tym polega profesjonalizm.
• Nie wstydź się, że nie wiesz wszystkiego, zarówno przed uczniami, jak 

i nauczycielami24.
Autentyczny autorytet, jakim cieszy się pedagog, wpływa ponadto na 

prestiż zawodowy, czyli w czasach stale malejącego poważania społecznego – 
warto powołać się chociażby na doniesienia mediów, które „nieustannie piszą 
o zatraceniu autorytetu placówek oświatowych i nauczycieli”25 – stanowi moty-
wację i przywraca wiarę w wykonywany zawód. Jego zdobywanie leży w rękach 
samych nauczycieli. To oni go kształtują i konsekwentnie na niego pracują. 

dr Magdalena Marzec-Jóźwicka jest adiunktem w Katedrze 
Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II i dydaktykiem przygotowującym do 
pracy przyszłych nauczycieli polonistów, autorką wielu artykułów 
metodycznych oraz książek. Jej zainteresowania badawcze koncentrują 
się wokół warsztatu współczesnego polonisty (metody i techniki pracy, 
multimedia w nauczaniu, praca z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, indywidualizacja procesu nauczania).

23  Zob.: Etyka nauczyciela, red. M. Bajan i S. J. Żurek, Lublin 2011.
24  Zob. więcej na ten temat: J. Robertson, Jak utrzymać ład, dyscyplinę i uwagę w klasie, Warszawa 

1998.
25  J. Woźniak, Prestiż zawodowy nauczyciela, „Polonistyka” 2007, 450 (LX), s. 44–48.

Magdalena Marzec-Jóźwicka
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Maria Zadarko-Domaradzka, Krzysztof Warchoł

Edukacja zdrowotna  
w wychowaniu fizycznym  
w klasach IV-VIII 
w zreformowanej szkole 

Wstęp

Edukacja zdrowotna, obok profilaktyki i lokalnej polityki zdrowotnej, jest 
jednym z filarów procesu umożliwiającego każdemu człowiekowi zwiększenie 
kontroli nad własnym zdrowiem w sensie jego poprawy i utrzymania, czyli 
promocji zdrowia1. Międzysektorowy charakter działań w obszarze zdrowia 
publicznego znacznie wykracza poza resort zdrowia, a wśród podmiotów, które 
powinny angażować się w zagadnienia zdrowia wymienia się również Minister-
stwo Edukacji Narodowej2. Tradycje sformalizowanej i zinstytucjonalizowanej 
edukacji zdrowotnej w  polskim systemie oświaty sięgają początku lat 90. 
ubiegłego wieku. W roku 1991 Polska przystąpiła do pilotażowego – między-
narodowego projektu „Zdrowa szkoła”. Efektem tego projektu było powstanie 
sieci 15 Szkół Promujących Zdrowie. W tym miejscu należy dodać, że te 15 
szkół wybrano spośród 382 szkół podstawowych, które zgłosiły się dobrowolnie 
do udziału w projekcie. Program, pod patronatem resortu edukacji, oficjalną 
działalność rozpoczął 4 grudnia 1991 roku. Na poziomie krajowym sieć Szkół 
Promujących Zdrowie wspierały jednostki ministerialne: zdrowia i edukacji. 
W tym celu powołano Krajowego Koordynatora Szkół Promujących Zdrowie 
oraz Krajowy Zespół Wspierający Szkoły Promujące Zdrowie – aktualnie zada-
nia te pełni Zespół Promocji Zdrowia w Szkole w Ośrodku Rozwoju Edukacji 
1  A. Tannahill, Health promotion; the Tannahill model revisited,  “Public Health”, 123, 2005, 

s. 396–399.
2  Jak wspierać zdrowie Polaków? Zdrowie publiczne na rzecz zdrowia społeczeństwa, Wydawnictwo 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej” 26, 
Warszawa 2013. Dostępny w Internecie: http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-
komorowskiego/fdp/biuletyny-fdp/ (dostęp 30.08.2017).
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w Warszawie. W każdym województwie powoływany jest przez kuratora oświaty 
wojewódzki koordynator Szkół Promujących Zdrowie oraz zespół wspierający 
składający się z przedstawicieli wojewódzkich wydziałów zdrowia i edukacji. 
W szkole również powołuje się szkolnego koordynatora promocji zdrowia oraz 
szkolny zespół ds. promocji zdrowia.

Program sieci Szkół Promujących Zdrowie przyczynił się w  znacznym 
stopniu do wpisania działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia w szkole 
do wielu aktów prawnych, np. do Narodowego Programu Zdrowia oraz włą-
czenie edukacji zdrowotnej – po raz pierwszy w historii szkolnictwa w Polsce 
do podstaw programowych kształcenia ogólnego (od 2009 roku). Wymierne 
efekty edukacji zdrowotnej w szkole to przede wszystkim podejmowanie przez 
członków społeczności szkolnej wielokierunkowych działań na rzecz zdrowia 
oraz dobre samopoczucie społeczności szkolnej3.

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w ostatnich latach, a związaną z tro-
ską o zdrowie publiczne Polaków, w tym dzieci i młodzieży, stała się podstawa 
programowa z 2009 roku, szczególnie w obszarze wychowania fizycznego, 
z  jej późniejszymi zmianami w  2012 roku4. Postawiła ona nauczycielom 
wychowania fizycznego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wymóg 
prowadzenia edukacji zdrowotnej w ramach lekcji wychowania fizycznego, 
zakładając, że w rzeczywisty sposób przyczyni się to do popularyzacji wiedzy 
o zdrowiu wśród dzieci i młodzieży. W bieżącym roku z dniem 1 września wraz 
z reformą oświaty w Polsce, wygaszającą gimnazja i powracającą do 8-letniej 
szkoły podstawowej i  4-letniego liceum, wchodzi w  życie nowa podstawa 
programowa wychowania fizycznego. Zgodnie z projektem ogłoszonym opinii 
publicznej 30 listopada 2016 roku założenia tej podstawy dla klas IV–VIII 
oparte są na personalistycznej koncepcji wychowania oraz koncepcji spraw-
ności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie5.

Wspólnym celem zarówno zdrowia publicznego, jak i kultury fizycznej jest 
zdrowie. O ile w pierwszym przypadku wydaje się to oczywiste, to w drugim 
już nie dla wszystkich. Dlatego też w niniejszym artykule starano się pokazać 
jak ważne miejsce w szkolnym procesie wychowania fizycznego zajmuje dziś 
3  B. Woynarowska, M. Woynarowska-Sołdan, Szkoła promująca zdrowie w Europie i Polsce: 

rozwój koncepcji i struktury dla jej wspierania w latach 1991–2015, „Pedagogika Społeczna” 
Rok XIV/2015, nr 3/57, s. 170–177.

4  MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół. Dostępny w Internecie: www.men.gov.pl

5  MEN z dnia 30 listopada 2016 r. Podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne 
dla klas IV–VIII (II etap edukacyjny). Dostępny w Internecie: www.men.gov.pl
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edukacja zdrowotna i jak dużą rolę w tej kwestii ma do odegrania nauczyciel 
wychowania fizycznego, stając się promotorem zdrowia.

Zdrowie i jego uwarunkowania

Zdrowie, jak pokazują wyniki badania GUS z 2015 roku, dla 89% pol-
skiego społeczeństwa to jedna z trzech, obok rodziny i miłości, najważniejszych 
wartości w życiu, w tym dla 66% Polaków to najważniejsza wartość w życiu6. 
Nie ulega wątpliwości, że zdrowie jest wartością bardzo pożądaną i przy każdej 
nadarzającej się okazji (święta, urodziny, imieniny) życzymy sobie zdrowia. Jed-
nakże nie wystarczy tylko i wyłącznie życzyć sobie zdrowia, trzeba je zdobywać 
i umacniać. Warto zatem zastanowić się szerzej nad tym, czym jest zdrowie, 
jak można wzmacniać jego potencjał i co w największym stopniu wpływa na 
jego stan. 

W literaturze przedmiotu bardzo często przytaczana jest definicja zdro-
wia wg WHO, mówiąca o tym, że zdrowie to dobrostan fizyczny, psychiczny 
i społeczny a nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności7. To holistyczne 
ujęcie zdrowia pokazuje jego wielowymiarowość, na którą składają się: zdrowie 
fizyczne, rozumiane jako sprawne funkcjonowanie naszych organów i ukła-
dów, zdrowie psychiczne, a w nim zdrowie umysłowe (zdolność do logicznego 
myślenia), oraz zdrowie emocjonalne (umiejętność radzenia sobie ze stresem, 
sytuacjami trudnymi). Kolejne wymiary zdrowia to zdrowie społeczne (zdol-
ność do utrzymywania prawidłowych relacji z innymi ludźmi oraz pełnienia 
ról społecznych) i  zdrowie duchowe (związane z  wierzeniami, praktykami 
religijnymi lub osobistym credo) czy też zdrowie seksualne8. Zdrowie czło-
wieka zależy od wielu czynników, które mogą pozytywnie lub negatywnie na 
nie wpływać. Już w latach 70. XX wieku kanadyjski minister zdrowia Marc 
Lalonde opracował model tzw. „pól zdrowia”, wyodrębniając cztery grupy 
czynników i  przypisując im udział procentowy we wpływie na zdrowie. Są 
to: styl życia (50%), genetyka (20%), środowisko (20%) i opieka medyczna 
(10%)9. Mimo upływu czasu model ten nie stracił na swojej aktualności, przy 
czym w opracowaniach różnych autorów pojawiają się nieco odmienne war-
6  Główny Urząd Statystyczny, Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015, Warszawa 2015.
7  B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna – podręcznik akademicki, Warszawa 2008, s. 19.
8  L. Sadowska-Koral, Holistyczne rozumienie zdrowia [w:] Styl życia dla zdrowia, red. 

M. Kosińska, Żywiec 2006, s. 30–33.
9  B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna. Poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego 

w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, Kielce 2012, s. 75.

Edukacja zdrowotna...
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tości, jednakże z zachowaniem w/w proporcji. To właśnie styl życia, na który 
składają się zachowania zdrowotne jednostki, w  głównej mierze warunkuje 
zdrowie. Wiele badań wskazuje, że szybki postęp cywilizacyjny, w tym roz-
wój nowych technologii, przyczynił się do zmiany współczesnego stylu życia, 
szczególnie w  zakresie poziomu codziennej aktywności fizycznej i  sposobu 
odżywiania. Zwiększyła się zapadalność na choroby przewlekłe, tj. choroby 
sercowo-naczyniowe, nowotwory, zaburzenia psychiczne (depresja), cukrzycę 
czy przewlekłe choroby układu oddechowego, a wśród czynników mających 
wpływ na wzrost tych zachorowań wymienia się palenie tytoniu, stosowanie 
produktów wysokotłuszczowych i zawierających zbyt dużą ilość cukrów, ograni-
czenie aktywności fizycznej lub jej brak, stres. W związku z tym niekorzystnym 
kierunkiem zmian w stylu życia różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia, 
tj. World Health Organization (WHO)10, Unia Europejska (UE)11, American 
Heart Association (AHA)12, Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ), opracowują 
rekomendacje w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego żywienia dla dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych. Według zaleceń zarówno WHO, UE, AHA dzieci 
i młodzież w wieku 5–17 lat powinny podejmować aktywność o umiarkowanej 
lub dużej intensywności przez co najmniej 1 godzinę dziennie. Dzieci i młodzież 
podejmują różne formy aktywności fizycznej, ale wiele z nich nie spełnia zaleceń 
zdrowotnych stawianych przez WHO co do wymiaru i intensywności wysiłku. 
Wynika to głównie ze zmiany ich codziennych nawyków  spowodowanych 
pojawieniem się nowych modeli spędzania wolnego czasu (TV, Internet, gry 
komputerowe), co znajduje potwierdzenie w publikowanych wynikach badań. 
W październiku i listopadzie 2013 r. Instytut Matki i Dziecka przeprowadził 
badanie poziomu aktywności fizycznej na reprezentatywnej, ogólnopolskiej 
próbie ponad 3 tys. uczniów z trzech etapów edukacyjnych. W badaniu uczest-
niczyły 163 klasy szkolne z 68 szkół różnych typów, z 12 województw. Wyniki 
tych badań pokazują, że jedynie 21,5% badanych spełnia kryterium zalecane 

10  WHO (2010), Global recommendations on physical activity for health. Dostępny w Internecie: 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/ (dostęp: 04.01.2017 r.)

11  Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej – zalecane działania polityczne wspierające 
aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie.Dostępny w Internecie: http://studentfit.
pwsz.krosno.pl/download/publikacje/wytyczne_ue_dotyczace_aktywnosci_fizycznej.pdf (dostęp: 
10.01.2017 r.)

12   G.F. Fletcher, S.N. Blair, J. Blumenthal, C. Caspersen, B. Chaitman, Statement on Exercise: 
Benefits nad Recommendations for Physical Activity Programs for All Amercicans – A Statement for 
Healt Professionals by the Committee on Exercise and Cardiac Rehabilitations of the Council on 
Clinical Cardiology, American Heart Association, Epidemiology and Biostatistics, 7–1–1992, 
s. 340–344.

Maria Zadarko-Domaradzka, Krzysztof Warchoł
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przez WHO (7 dni w tygodniu umiarkowanej aktywności fizycznej co najmniej 
60 minut dziennie i to z uwzględnieniem lekcji WF w szkole). Zdecydowanie 
mniej aktywne są dziewczęta i starsza młodzież. Aktywność fizyczna dziewcząt 
gwałtownie pogarsza się w VI klasie szkoły podstawowej (12 lat), po czym od 
połowy gimnazjum następuje dalszy stopniowy spadek odsetka spełniającego 
kryterium zalecanej umiarkowanej aktywności fizycznej. W przypadku chłop-
ców okres gwałtownego spadku przesunięty jest o 2 lata13.

Koncepcja H-RF (Health Related Fitness)

Koncepcja sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie powstała na 
przełomie lat 80. i 90. w Stanach Zjednoczonych. Podstawowe jej założenia były 
opisywane i propagowane w Polsce przez Wiesława Osińskiego14, Jana Szopę, 
Władysława Mynarskiego15. Zgodnie z założeniami tej koncepcji mniej istotne 
jest miejsce danej osoby w populacji rówieśników, a ważniejsze stają się stan i po-
trzeby sprawnościowe z punktu widzenia zdrowia. W polskiej praktyce szkolnego 
wychowania fizycznego nadal słabo i niekonsekwentnie upowszechniana jest 
koncepcja myślenia o sprawności fizycznej w kategoriach H-RF, co prowadzi do 
zacierania rzeczywistych relacji między aktywnością fizyczną i sprawnością fizyczną 
a zdrowiem. Testy sprawności fizycznej służą zbyt często jedynie rywalizacji mię-
dzy uczniami, sprawdzianowi przydatności do sportu wyczynowego oraz nadal 
stanowią kryterium oceny szkolnej z wychowania fizycznego.

W koncepcjach sprawności fizycznej formułowanych na gruncie koncepcji 
H-RF wyróżnia się pięć komponentów: sprawność krążeniowo-oddechowa 
(VO2max, submaksymalna zdolność wysiłkowa i wytrzymałość), skład ciała 
(BMI, dystrybucja tłuszczu), gibkość, siła mięśniowa, wytrzymałość mięśniowa. 
Odpowiedni poziom tych 5 składowych jest warunkiem dobrego zdrowia oraz 
zmniejsza ryzyko występowania chorób wynikających z obniżonej aktywności, 
takich jak: choroby sercowo-naczyniowe, bóle dolnej części kręgosłupa, otyłość, 
cukrzyca, osteoporoza czy stres. Przy czym sprawność krążeniowo-oddechowa 
oraz pomiar komponentów ciała (głównie otłuszczenia) są powszechnie uważane 
za kluczowe w ocenie optymalnego zdrowia16.
13  Aktywność fizyczna młodzieży szkolnej w wieku 9–17 lat. Raport końcowy, Warszawa 2013.
14  W. Osiński, Antropomotoryka, Poznań 2003, s. 23–37.
15  W. Mynarski, R. Tomik, Koncepcja „sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie” jako 

podstawa edukacji fizycznej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia 
Sectio D” 2003, VOL.LVIII, suppl. XIII, 168, s. 349–353. 

16  A. Jopkiewicz, J. Gawron, Sprawność fizyczna w ujęciu zdrowia (H-RF) osób dorosłych w wieku 

Edukacja zdrowotna...
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Test sprawności fizycznej oparty na koncepcji H-RF jest istotnym 
elementem tworzenia nawyku stałej troski o  zdrowie. Wyniki powinny 
być wykorzystywane w programowaniu ćwiczeń, uświadamianiu znaczenia 
właściwego odżywiania, wypoczynku, unikania używek i walki ze stresem. 
Prowadzenie testów sprawności fizycznej ma pomóc wszystkim dzieciom, 
i  każdemu z  osobna, zrozumieć, jak ważne jest próbowanie uzyskiwania 
i utrzymywania „zdrowego poziomu” wszystkich komponentów sprawności. 
W omawianej koncepcji podkreśla się, że należy rezygnować ze stosowania 
w ocenie wyników sprawności skali opartej wyłącznie na normie statystycz-
nej, skonstruowanej w oparciu o badania populacyjne. Zamiast tego należy 
każdemu z osobna wskazać jego aktualne potrzeby i pożądane zachowania17. 
Po pewnym czasie osoba taka powinna być ponownie testowana, aby ukazać 
czy wyznaczony cel został osiągnięty. Osiągnięcia motoryczne (sprawność 
motoryczna) są w założeniach H-RF tylko elementem sprawności zdrowotnej 
i to nie najważniejszym. 

 Jak pisze Mynarski, „najogólniejszym celem postępowania w  ramach 
koncepcji H-RF jest promocja zdrowia oraz troska o funkcjonalną wydolność 
i dobrostan (ang. wellbeing). Chodzi o dostarczenie wszystkim narzędzia do osza-
cowania i oceny tych aspektów sprawności, które są powiązane ze zdrowiem”18. 

Projekt podstawy programowej wychowania fizycznego  
dla klas IV–VIII

W roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z obowiązującą podstawą programo-
wą wychowania fizycznego wymagania szczegółowe tych zajęć na II poziomie 
edukacyjnym realizowane były w sześciu blokach tematycznych, tj.:

1. Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego.
2. Trening zdrowotny.
3. Sporty całego życia i wypoczynek.
4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista.
5. Sport.
6. Taniec.
Na III etapie edukacyjnym, czyli w gimnazjum, do wyżej wymienionych 

bloków dochodził 7 blok – edukacja zdrowotna.

20–59 lat, „Antropomotoryka” 2013, nr 63, s. 13–26.
17  W. Mynarski, R. Tomik, op. cit. (Koncepcja sprawności fizycznej...), s. 349–353.
18  Ibidem.

Maria Zadarko-Domaradzka, Krzysztof Warchoł
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W  proponowanej nowej formie podstawy programowej, która będzie 
obowiązującej od 1 września 2017 roku wymagania szczegółowe odnoszą się 
do zajęć prowadzonych w czterech następujących blokach tematycznych:

1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 
2. Aktywność fizyczna. 
3. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej.
4. Edukacja zdrowotna. 

W czwartym bloku tematycznym zawarto treści dotyczące zdrowia i jego dia-
gnozowania w kontekście przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. W tabeli 1 
zestawiono treści kształcenia, przedstawiając szczegółowe wymagania z zakresu wie-
dzy i umiejętności uczniów w poszczególnych klasach z bloku edukacja zdrowotna.
Tab. 1. Wymagania szczegółowe w zakresie wiedzy i umiejętności uczniów z edukacji zdrowotnej, realizowanej w ramach 
jednego z czterech bloków wychowania fizycznego.

Klasa Wiedza Umiejętności

IV opisuje jakie znaczenie ma aktywność 
fizyczna dla zdrowia;
opisuje piramidę żywienia i aktywno-
ści fizycznej;
opisuje zasady zdrowego odżywiania;
opisuje zasady doboru stroju do 
warunków atmosferycznych w trakcie 
zajęć ruchowych na powietrzu i w po-
mieszczeniu

przestrzega zasad higieny osobistej 
i czystości odzieży;
przyjmuje prawidłową postawę ciała 
w różnych sytuacjach;

V–VI wyjaśnia pojęcie zdrowia;
opisuje pozytywne mierniki zdrowia;
wymienia zasady i metody hartowania 
organizmu;
omawia sposoby ochrony przed nad-
miernym nasłonecznieniem i niską 
temperaturą;
omawia zasady aktywnego wypoczyn-
ku zgodne z rekomendacjami aktyw-
ności fizycznej dla swojej kategorii 
wiekowej (wg WHO lub UE)
opisuje pojęcie wartość kaloryczna 
spożywanych produktów

wykonuje ćwiczenia kształtujące 
nawyk prawidłowej postawy ciała 
w postawie stojącej, siedzącej i leżeniu 
oraz w czasie wykonywania różnych 
codziennych czynności;
wykonuje ćwiczenia oddechowe 
i inne o charakterze relaksacyjnym;
podejmuje aktywność fizyczną w róż-
nych warunkach atmosferycznych

VII–
VIII

wymienia czynniki, które wpływają 
pozytywnie i negatywnie na zdrowie 
i samopoczucie oraz wskazuje te, na 
które może mieć wpływ;
omawia sposoby redukowania 
nadmiernego stresu i radzenia sobie 
z nim w sposób konstruktywny;

opracowuje rozkład dnia, uwzględnia-
jąc proporcje między pracą a wypo-
czynkiem, wysiłkiem umysłowym 
a fizycznym;

Edukacja zdrowotna...
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VII–
VIII

omawia konsekwencje zdrowotne 
stosowania używek w odniesieniu do 
podejmowania aktywności fizycznej;
wymienia przyczyny i skutki otyłości 
oraz nieuzasadnionego odchudzania 
się i używania sterydów w celu zwięk-
szenia masy mięśni;
wyjaśnia wymogi higieny wynikające 
ze zmian zachodzących w organizmie 
w okresie dojrzewania

dobiera rodzaj ćwiczeń relaksacyjnych 
do własnych potrzeb;
demonstruje ergonomiczne podno-
szenie i przenoszenie przedmiotów 
o różnej wielkości i różnym ciężarze

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Podstawy programowej przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas IV–VIII (II etap 
edukacyjny) z dnia 30.11.2016 r.

Z kolei w tabeli 2 przedstawiono zagadnienia odnoszące się do zdrowia 
w kontekście jego mierników, ale znajdujące się już w pozostałych blokach 
wychowania fizycznego.
Tab. 2. Zagadnienia odnoszące się do zdrowia w kontekście jego mierników znajdujące się w pozostałych blokach 
wychowania fizycznego.

Klasa  
i blok tematyczny

Wiedza Umiejętności

IV 
Rozwój fizyczny 
i sprawność fizyczna

rozróżnia pojęcie tętna spo-
czynkowego i powysiłkowego;
wymienia cechy prawidłowej 
postawy ciała

dokonuje pomiarów wysoko-
ści i masy ciała oraz z pomocą 
nauczyciela interpretuje ich 
wyniki;
mierzy tętno przed i po 
wysiłku

 V–VI 
Rozwój fizyczny 
i sprawność fizyczna

Aktywność fizyczna

wymienia kryteria oceny wy-
trzymałości w odniesieniu do 
wybranej próby testowej, np. 
test Coopera;
wskazuje grupy mięśniowe 
odpowiedzialne za prawidłową 
postawę ciała;
wymienia rekomendacje 
aktywności fizycznej dla 
swojej kategorii wiekowej (np. 
WHO, UE)

wykonuje próby sprawno-
ściowe pozwalające ocenić 
wytrzymałość tlenową oraz 
z pomocą nauczyciela inter-
pretuje uzyskane wyniki

VII–VIII
Rozwój fizyczny 
i sprawność fizyczna

wyjaśnia, jakie zmiany zacho-
dzą w budowie ciała i spraw-
ności fizycznej w okresie 
dojrzewania płciowego;
wymienia testy i narzędzia do 
pomiaru sprawności fizycznej;

dokonuje pomiarów wy-
sokości i masy ciała oraz 
samodzielnie interpretuje ich 
wyniki;
wykonuje wybrane próby 
kondycyjnych i koordynacyj-
nych zdolności motorycznych;
ocenia i interpretuje poziom 
własnej sprawności fizycznej;

Maria Zadarko-Domaradzka, Krzysztof Warchoł
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VII–VIII
Rozwój fizyczny 
i sprawność fizyczna

Aktywność fizyczna

wskazuje zastosowanie siatek 
centylowych w ocenie własne-
go rozwoju fizycznego;

omawia zmiany zachodzące 
w organizmie podczas wysiłku 
fizycznego;
wskazuje korzyści wynikające 
z aktywności fizycznej w tere-
nie;
wskazuje możliwości wykorzy-
stania nowoczesnych technolo-
gii do oceny dziennej aktywno-
ści fizycznej;
charakteryzuje nowoczesne 
formy aktywności fizycznej 
(pilates, zumba, nordic walking)

demonstruje zestaw ćwi-
czeń kształtujących wybrane 
zdolności motoryczne oraz 
zestaw ćwiczeń kształtujących 
prawidłową postawę ciała;
diagnozuje własną, dzienną 
aktywność fizyczną wykorzy-
stując nowoczesne technologie 
(urządzenia monitorujące, 
aplikacje internetowe)

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Podstawy programowej przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas IV–VIII (II etap 
edukacyjny) z dnia 30.11.2016 r.

W dotychczasowej podstawie programowej w bloku edukacja zdrowotna 
dużo miejsca poświęcono zagadnieniom zdrowia psychospołecznego i umie-
jętnościom życiowym. Jak pokazały badania własne przeprowadzone wśród 
nauczycieli wychowania fizycznego Podkarpacia realizacja tego obszaru te-
matycznego sprawiała im najwięcej trudności19. W proponowanej podstawie 
programowej dla klas IV–VIII kwestie kompetencji społecznych i  zdrowia 
psychospołecznego nie zostały tak mocno i  szczegółowo wyodrębnione jak 
w poprzedniej podstawie, niemniej jednak nadal zwraca się uwagę nauczycieli 
wychowania fizycznego na rozwijanie u uczniów w toku uczenia się poczucia 
własnej wartości, identyfikowania swoich słabych i mocnych stron, kreatyw-
ności, współpracy w grupie czy empatii.

W  treści projektu podstawy warto również zwrócić uwagę na zapis, 
że „należy włączać do realizacji treści wychowania fizycznego uczniów 
czasowo bądź trwale zwolnionych z ćwiczeń fizycznych. Dotyczy to kom-
petencji z zakresu wiedzy w każdym bloku tematycznym oraz wybranych 
kompetencji z zakresu umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem bloku 
edukacja zdrowotna”20.

19  M. Zadarko-Domaradzka, Health education of children and youth as a part of public health 
strategy the challenge for physical education teachers, „Scientific Review of Physical Culture” 
2016, vol. 6, iss. 2, s. 31–39.

20  MEN z dnia 30 listopada 2016 r. Podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne 
dla klas IV–VIII (II etap edukacyjny). Dostępny w Internecie: www.men.gov.pl

Edukacja zdrowotna...
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Podsumowanie

Zdrowie to nie tylko jego wymiar fizyczny, ale i psychiczny, społeczny, 
seksualny, a  także duchowy. Konieczne jest przełamywanie stereotypów do-
tyczących wychowania fizycznego i zmiana podejścia do zdrowia. We wstępie 
projektu podstawy programowej z wychowania fizycznego dla klas IV–VIII 
zapisano oczekiwania wobec współczesnego wychowania fizycznego, m.in. takie 
jak: pełnienie wiodącej roli w edukacji zdrowotnej uczniów, przygotowanie 
ucznia do całożyciowej aktywności fizycznej i troski o zdrowie, przygotowanie 
do dokonywania w życiu wyborów korzystnych dla zdrowia21. 

Zatem współczesny nauczyciel wychowania fizycznego w  świetle treści 
i wymagań, jakie stawia przed nim kolejna już nowa podstawa programowa 
zobligowany jest zmienić swoje nastawienie do procesu szkolnego wychowa-
nia fizycznego z zajęć prosportowych na zajęcia ukierunkowane na zdrowie, 
pogłębiając jednocześnie swoją wiedzę z zakresu zdrowia, jego uwarunkowań 
oraz promocji. 

Maria Zadarko-Domaradzka jest doktorem nauk biologicznych, 
specjalistą ds. promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, adiunktem  
w Katedrze Nauk o Człowieku w Pracowni Promocji Zdrowia Wydziału 
Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

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.

21  Ibidem; op. cit. (Statement on Exercise...)

Maria Zadarko-Domaradzka, Krzysztof Warchoł
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DYSKUSJE, RECENZJE

Powieść Madame Antoniego 
Libery, pierwszy raz wydana w roku 
1998, potem wielokrotnie wzna-
wiana, doczekała się wielu recenzji 
i  omówień (spis najważniejszych 
z  nich, wybranych przez autora, 
zawiera ponad 20 pozycji). Książka 
była już na liście lektur nadobowiąz-
kowych, chociaż nie doczekała się 
tradycji jej omawiania w dydaktyce 
szkolnej i raczej nie zadomowiła się 

w  świadomości nauczycieli, a  tym 
bardziej uczniów. Jej szkolne stresz-
czenia i omówienia w postaci różne-
go rodzaju bryków i ściąg są jednak 
dostępne w  Internecie. Niniejszy 
tekst nie jest pomyślany jako kolejna 
recenzja, lecz raczej jako garść prak-
tycznych sugestii, z  których mogą 
skorzystać nauczyciele omawiający 
Madame z uczniami.

O  typowo literaturoznawczych 
zagadnieniach, przywoływanych na 
przykład w recenzjach wybitnych kry-
tyków, którzy pisali o powieści, można 
powiedzieć pod koniec omawiania 
lektury, szczególnie w ambitniejszych 
klasach. Uczniowie z pewnością znajdą 
informację, że to parodia Bildungsro-
man i  wyrafinowana metatekstowa 
zabawa, mogą też doszukiwać się 
wpływu literackich tradycji i  wska-
zywać na intertekstualność. Trzeba 
jednak pamiętać, że przesada w  tym 
względzie może łatwo zniechęcić tych, 
którzy inne względy biorą pod swą 
czytelniczą uwagę…

Jakie zatem zagadnienia warto 
z nimi omówić?

Madame Antoniego Libery – nowa 
propozycja lektury dla szkoły średniej
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Recenzja

Po pierwsze – miłość 

Stanowi główny wątek utworu. Przypomnijmy dla porządku: licealista 
w klasie maturalnej zakochał się w 32-letniej nauczycielce języka francuskiego, 
tytułowej Madame. To platoniczne zauroczenie spowodowało, że chłopak za-
czął się radykalnie odróżniać od swoich rówieśników, których zainteresowania 
nie wykraczały poza niezdrowe fascynacje wyobrażoną dorosłością. Najpierw 
perfekcyjnie opanował język francuski i dzięki temu głęboko zanurzył się w kul-
turę francuską, aby móc podjąć z nauczycielką wyrafinowaną grę (niedawno 
usłyszeliśmy wypowiedź prezydenta Francji, że czegoś takiego, jak kultura 
francuska, nie ma. Otóż jest i w powieści Libery widać to na każdej stronie). 
Francuski teatr, kino, a przede wszystkim literatura zaczęły wypełniać cały jego 
czas i spowodowały, że chłopak się zmienił; dojrzał na tyle, że mógł się stać 
dla Madame równorzędnym partnerem intelektualnym. Powieść pokazuje, że 
uczucie może człowieka przemienić; wysubtelnić i uszlachetnić. Każdy młody 
mężczyzna powinien usłyszeć takie słowa; im wcześniej, tym lepiej (wcześniej 
powinien to usłyszeć przy okazji Potopu, w którym Kmicic staje się lepszym 
człowiekiem również z miłości do Oleńki). Dla powieściowego bohatera mi-
łość jest kluczem; jeżeli nawet nie do serca ukochanej, to do jakiegoś lepszego 
świata. W każdym razie do świata lepszego niż ten, w którym przyszłoby mu 
żyć, gdyby nie doświadczył tej miłości i gdyby nie przeżył tego wszystkiego, co 
było jego udziałem dzięki uczuciu do nauczycielki.

Wizerunek Madame

Tytułową bohaterkę przedstawia Libera jako ponadczasowe ucieleśnienie 
kobiecej klasy i elegancji. Wszystko jest u niej doskonałe: figura, gardero-
ba, fryzura, perfumy. Wiadomo, romanistka ubiera się według najlepszych 
francuskich wzorów, czym wyróżnia się na tle innych kobiet, bezbarwnych 
lub zaniedbanych. Nie jest ona jednak próżną, żądną komplementów lalką 
z żurnala, jak Izabela Łęcka. O atrakcyjności w oczach głównego bohatera 
stanowi również jej powściągliwy temperament, a przede wszystkim znakomite 
rozeznanie w kulturze francuskiej – zarówno tej klasycznej, jak i współcze-
snej. Istotnym elementem wizerunku Madame jest też aura niedostępności, 
tajemniczości i bijącego od niej chłodu: nauczycielka w żadnej chwili nie 
spoufala się z uczniami, nie dopuszcza do żadnej dwuznaczności w kontaktach 
z nimi  i natychmiast ucina wszelkie oznaki naturalnego zainteresowania nią 
maturzystów. 
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Wątek detektywistyczny

Tym, co przykuwa uwagę czytelnika, jest także rozbudowany wątek śledz-
twa, jakie podejmuje narrator, aby dowiedzieć się czegoś o obiekcie swojej fa-
scynacji. Umiejętnie skłania starannie dobranych rozmówców do wynurzeń na 
temat nauczycielki, zadaje pytania pozornie zmierzające do czegoś innego, aby 
uzyskać poszukiwane wiadomości, wiąże strzępy informacji w logiczną całość 
i to powoduje, że powieść czyta się jednym tchem. Bohater Madame, pragnąc 
odkryć przeszłość fascynującej go nauczycielki, niejako przy okazji poznaje 
prawdziwą historię wojny domowej w Hiszpanii i rolę komunistów. Wie, że 
ojciec Madame po aresztowaniu przez bezpiekę ginie w więzieniu. Ona, żeby 
móc chociażby marzyć o wyjechaniu z Polski, o ucieczce z kraju, wstępuje do 
partii. Młodzieńczy ideał zostaje skażony. Miłość ma smak goryczy i ostatecznie 
nic nie jest takie, jak się wydaje. Dzięki swym detektywistycznym zdolnościom 
bohater zdobywa wiedzę bolesną, groźną i przemilczaną.

Obraz PRL

Warto zwrócić uwagę uczniów na obraz ówczesnej rzeczywistości poli-
tycznej i  społecznej. Wizerunek Polski w  latach 60., jeszcze przed Marcem, 
sprawia ponure wrażenie. Libera, ustami jednego z bohaterów, świetnie opisuje 
upokarzające starania o pozwolenie na wyjazd za granicę; dowiadujemy się, że 
pracownicy naukowi uniwersytetu traktują wyjazdy na sympozja naukowe jako 
okazję do wzbogacenia się na przemycanych w obie strony towarach. Odrażająca 
jest brzydota rekwizytów tworzących rzeczywistość, a nade wszystko nikczem-
ność karierowiczów, lizusostwo i wszechobecna presja propagandy. Wszystko to 
sprawia, że uważny czytelnik sam zrozumie, że obraz PRL, kreowany wyłącznie 
na podstawie na przykład filmów Barei, jest co najmniej jednostronny. Bohater 
sam doświadcza tej politycznej presji w szkole, choć z powodzeniem daje jej 
odpór. Smutkiem napawa go jednak fakt, że część jego kolegów i koleżanek daje 
się zwieść kłamstwom reżimu i pozwala sobą manipulować przez bezmyślność, 
oportunizm lub kiełkujące karierowiczostwo.   

Postać głównego bohatera

Na tle swoich rówieśników główny bohater wyróżnia się wszechstronny-
mi uzdolnieniami i inteligencją. Gra na instrumencie, zajmuje się szkolnym 
teatrem, perfekcyjnie opanował język francuski, świetnie gra w  szachy, ma 
talent literacki. Oprócz tych rozlicznych talentów jest niezwykle wyczulony 
na każdy fałsz, obłudę czy nieszczerość w relacjach z kolegami i nauczycielami. 

Madame Antoniego Libery...
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Doskonale rozpoznaje próby manipulacji, walczy z doktrynerstwem, brzydzi 
się podłością, stara się nie zaprzedać swego talentu na służbę znienawidzonych 
funkcjonariuszy systemu, których rozpoznaje również wśród swoich nauczy-
cieli. Jest odważny, co pozwala mu być wiernym wysokim zasadom etycznym. 
Jedyne, co sprawia, że jego wizerunek nie jest idealny, to fakt, że pozwala sobie 
na bezlitosne złośliwości wobec swych kolegów, lizusów i tchórzy, co wynika 
z głębokiej pogardy dla nich.

Rola literatury

Jest taka piękna scena w znakomitym filmie Skazani na Shawshank. Więzień 
Andy przegląda nagrania, które przysłano do więziennej biblioteki. Zauważa płytę 
z Weselem Figara Mozarta i pod wpływem impulsu odtwarza ją przez więzienne 
głośniki. Wszyscy więźniowie odrywają się od swych zajęć i stają jak zaczarowani. 
Grany przez Morgana Freemana Red, przyjaciel Andy’ego, wspomina tę scenę 
po latach następująco: „Po dziś dzień nie wiem, o czym śpiewały te dwie Włosz-
ki. Prawda jest taka, że nie chcę wiedzieć. Niektóre rzeczy powinny pozostać 
niewypowiedziane. Lubię sobie wyobrażać, że śpiewały o czymś tak pięknym, 
iż nie wyrazisz tego słowami, choćby serce miało ci pęknąć. Słowo daję, te głosy 
wzbijały się wyżej i dalej niż ktokolwiek na całym wielkim świecie mógłby za-
marzyć. Wydawało się, że piękny ptak wleciał do naszej małej klatki i sprawił, że 
znikły mury. Przez krótką chwilę każdy człowiek w Shawshank poczuł się wolny”.

Dla dojrzałego czytelnika powieść traktuje głównie o tym, że sztuka, a lite-
ratura w szczególności, jako wytwór wolnego ludzkiego ducha, jest przestrzenią 
wolności i każdy, kto chce być człowiekiem wolnym, może z tej przestrzeni 
skorzystać, nawet wtedy, gdy żyje pod zaborami, siedzi w więzieniu lub w łagrze 
(ten sam temat podejmuje Norwid w Fortepianie Szopena i Grudziński w In-
nym świecie). Bohater, będąc młodym obywatelem kraju zniewolonego przez 
komunistów, intensywnie dostrzegając brzydotę fizyczną i moralną otaczającej 
go rzeczywistości, żyje na poły w świecie, który podlega jedynie najwyższym 
kryteriom estetycznym i etycznym. Klasyczna literatura francuska spod znaku 
Moliera, Corneille’a, a  przede wszystkim Racine’a  pozwala mu patrzeć na 
wszystkie sprawy z  wyniosłym dystansem. Nasz bohater, zachowując „we-
wnątrzsterowność”, staje się odporny na manipulacje oficjalnej propagandy.

Poza tym – wielkie teksty literackie, wielkie monologi i dialogi z francuskich 
dramatów stają się dla naszego bohatera zakamuflowanym sposobem komuni-
kowania o swych uczuciach, i szerzej, porozumiewania się z otoczeniem. Dzięki 
ogromnej erudycji w wielu sytuacjach mówi to, co w danej chwili chciałby 
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powiedzieć, ale ponieważ nie powinno się tego robić wprost, używa tekstu 
literackiego lub tekstu piosenki i w ten dwuznaczny sposób osiąga swój cel. 

Przyszło nam żyć w czasach, kiedy wiedza i wykształcenie traktowane są 
w sposób skrajnie utylitarny: młodzi ludzie twierdzą, że będą się uczyć tego, 
co przyda im się w życiu, to znaczy z  rozmysłem pomijają dziedziny, które 
uważają za nieprzydatne. Jest dla wszystkich oczywiste, że takie nastawienie, 
zresztą popierane przez rodziców, a nawet część nauczycieli, jest jedną z przyczyn 
aktualnej katastrofy edukacyjnej. Libera bardzo sugestywnie przedstawia rolę 
wiedzy w życiu głównego bohatera. Gruntowna erudycja jest dla niego tym, co 
go buduje duchowo, formuje jego tożsamość i całą osobowość; wykształcenie, 
nabywane bezinteresownie i traktowane nie utylitarnie, lecz jako wartość sama 
w sobie, sprawia, że uczeń staje się innym człowiekiem. 

Warto z  tego wątku uczynić okazję do rozbudzenia tzw. pozytywnego 
snobizmu wśród uczniów czytających Madame.  

Rzeczywistość a mit

W pierwszym rozdziale powieści bohater relacjonuje swoje rozmowy ze 
znajomymi rodziców, którzy wtajemniczali go w arkana gry na fortepianie, 
gry w  szachy i  turystykę górską. Każdy z  owych mistrzów w  swoim fachu 
wynosił pod niebiosa stare dobre czasy przedwojenne lub jeszcze dawniejsze 
i nieodmiennie narzekał na czasy współczesne, w których według ich głębokiego 
przekonania nie było już geniuszy w danej dziedzinie, a one same wydane były 
na żer hochsztaplerów i nędznych epigonów. 

Tego, jak rzeczywistość przeradza się w legendę, doświadczył sam boha-
ter, kiedy po kilku latach odwiedził swoją szkołę i dowiedział się od jednego 
z obecnych jej uczniów, że między nim i Madame miało miejsce nie młodzień-
cze zauroczenie, lecz gorący romans. W ten sposób mit, stworzony na kanwie 
niegdysiejszych poczynań bohatera, pełni rolę inspirującą, będzie stanowił 
pozytywny impuls w życiu szkoły. Dzięki tej niezamierzonej mitologizacji rze-
czywistości egzystencja w perspektywie subiektywnej nijaka lub nawet chybiona, 
w perspektywie obiektywnej zyskuje wartość i sens. 

Odkrycie owego mechanizmu powstawania mitu złotego wieku tworzy 
klamrę kompozycyjną spinającą tę piękną i mądrą powieść Antoniego Libery.

Antoni Buchała jest polonistą i wicedyrektorem Liceum 
Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców 
w Libiążu

Madame Antoniego Libery...
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Anna Janus-Sitarz, Ewa Nowak, 
Szkolna polonistyka zanurzona  
w języku

„Język ma siłę sprawczą” – tak właśnie 
możemy przedstawić główną ideę jeszcze 
jednej, wydanej przez Universitas, książki de-
dykowanej polonistom1. Autorki wstępu, nota 
bene redaktorki tomu, z naciskiem podkreślają 
wagę idei na pozór oczywistej, że język jest nie 
tylko siłą sprawczą naszych polonistycznych 
działań, lecz także medium wprowadzającym 
w  obszar rozlicznych niezbędnych umiejęt-
ności kulturowych i  cywilizacyjnych. Co 
ważne, fakt łączenia kompetencji literackich 
oraz językowych winien stanowić (tak zresztą 
traktowała o tym podstawa programowa) fun-
dament metodycznego myślenia o nauczaniu 
przedmiotu. Łączenie kształcenia językowego 
i literackiego staje się koniecznością zwłaszcza 

dziś – w dobie dramatycznej dewaluacji słowa; wszak każda lekcja literatury 
jest de facto lekcją o języku2. 

Budowa książki pozwala na lekturę dość swobodną, chociaż tworzy 
wyrazisty układ tematyczny. Dotyczy kilku głównych wątków: metodyki 
kształcenia językowego (w tym rozwijania świadomości tekstowej, kultury 
języka oraz użytecznych w dydaktyce teorii językoznawczych), relacji pomię-
dzy literaturą a językiem (na różnych poziomach, począwszy od świadomości 
językowej w  interpretacji tekstu, poprzez kłopoty z  poznaniem tekstów 
dawnych aż do „metafor w naszym życiu”), komunikacji językowej w szko-
le, zajęciach translatorskich oraz idei interdyscyplinarności w kształceniu 
językowym. Osobną część stanowią materiały poświęcone jubileuszowi dr 
Marii Madejowej.  
1  Por. tytuł wstępu do książki: Język ma siłę sprawczą, czyli o  kształceniu kompetencji 

komunikacyjnych, [w:] A. Janus-Sitarz, E. Nowak (red.), Szkolna polonistyka zanurzona 
w języku, Kraków 2014, s. 9–14. 

2  Por.: ibidem, s. 11 i n. 
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W myśleniu o dydaktyce języka polskiego coraz mocniej dochodzi do głosu 
sąd, iż „należy upomnieć się o wyrażenie expressis verbis stanowiska doceniającego 
rolę wiedzy o zdaniu. Jej nabywanie przekładające się na określone działania 
przy przyjęciu orientacji na tekst winno być jednym z punktów ciężkości nauki 
o języku. A nie jest. […] O konieczności wyrównania tego braku na poziomie 
nauczania winni pamiętać wszyscy poloniści szkolni”3. 

Profesor Jadwiga Kowalikowa podkreśla, że bez udzielenia uczniom 
szczegółowej odpowiedzi na pytanie: „Co może język?”, trudno będzie ich 
przekonać do przyswajania wiedzy i umiejętności w tym względzie. Pragma-
tycznie nastawieni do edukacji, mogą się jednak zgodzić, że wiedza o języku 
będzie decydowała o  zakresie możliwych przez nich użyć w  codziennym 
komunikowaniu się. Wszystkie owe użycia (autorka wymienia je w swoim 
artykule na stronach 27 i 28) mają co prawda charakter praktyczny w zakresie 
efektywności komunikowania się, ale służą także doskonaleniu kompetencji 
kulturowych i estetycznych. 

Warta polecenia jest druga część artykułu. Autorka zamieszcza w nim pro-
pozycje ćwiczeń, które będą wzmacniały rolę przywołanej wcześniej idei uczenia 
języka „od słowa do zdania, od zdania do tekstu i z powrotem”. Nie należy 
się więc odżegnywać od wzbogacania słownictwa na poziomie gimnazjalnym. 
Ćwiczenia tego rodzaju stanowić będą podłoże do tworzenia świadomości 
językowej na wyższym poziomie: przechodzeniu od zdania do tekstu. Warto 
pamiętać, że w tym obszarze kompetencji uczniowskich jest szczególnie dużo do 
zrobienia. Ważne jest to, by uczniowie potrafili dostrzec mechanizm powstawa-
nia tekstu i jednocześnie mieli odwagę tworzyć wypowiedzi autorskie – ważne 
z punktu widzenia ich postrzegania świata. Szczególnie istotne wydaje się być 
(przeczytamy na stronie 36.) świadome i krytyczne posługiwanie się akapitem. 

Osobnym problemem, pisze Jadwiga Kowalikowa, są operacje na tekście: 
umiejętność przekształceń, tworzenia rozszerzeń, redagowania skrótów, streszczeń, 
usuwania błędów, stylistycznych niezręczności itp. Wszystko to buduje prawdziwe 
kompetencje tekstotwórcze, uczy zarówno uwagi, jak i sprawności w tym względzie. 

Istotną rolę w kształceniu językowym odgrywa – co oczywiste – kultura 
języka. Maria Madejowa w artykule poświęconym owej problematyce podkreśla, 
że: „kiedy […] mówimy o kulturze języka polskiego w szkole, myślimy o uczniu. 
I to nie tylko o jego relacjach językowych z nauczycielami, kolegami czy osobami 
zatrudnionymi w tej instytucji, lecz także, a może przede wszystkim, o procesie 

3  J. Kowalikowa, Od słowa do zdania, od zdania do tekstu – od tekstu do zdania, od zdania do 
słowa, [w:] A. Janus-Sitarz, E. Nowak, ibidem, s. 21.

Szkolna polonistyka zanurzona w języku
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budowania i kształtowania jego świadomości językowej na wszystkich szczeblach 
kształcenia szkolnego”4. Autorce zależy na tym, by uczeń w toku dwunastoletniej 
pracy w szkole uzyskał świadomość, iż język jest nie tylko wartością samoistną, 
ale również ważną ze względu na jego moc unaoczniania wagi kultury, więzów 
międzyludzkich (społecznych) czy też możliwości instrumentalnych. Te ostatnie 
odnoszą się do świadomego i odpowiedzialnego posługiwania się komunikacją 
językową ze względu na jej walory stylistyczne oraz estetyczne, grzecznościowe 
oraz – harmonijnie z nimi powiązane – merytoryczne5.

Wart uwagi w omawianym artykule jest podrozdział poświęcony relacjom 
między szkolną kulturą języka, a  tendencjami istniejącymi we współczesnej 
kulturze6. W swojej wersji ludycznej, popularnej zachwiała ona przestrzeganymi 
do tej pory normami językowymi, wynikającymi z wymogu racjonalnego oglą-
du podczas tworzenia i odbierania informacji. W kulturze masowej dominuje 
bowiem nadmierna emocjonalność, pospolitość, niski gust odbiorców oraz 
niski poziom estetyczny i moralny jej wytworów. Owe tendencje wzmacnia 
zwulgaryzowany, kojarzony z relatywizmem, postmodernizm, kult konsumpcji 
i związany z nim język reklam. 

Owe zjawiska, działające razem, wzmacniają kryzys komunikowania 
się według tradycyjnych, usankcjonowanych regułami poprawnościowymi, 
wzorów. Autorka podkreśla, że jedyną formą zwalczania owych zagrożeń jest 
ich opis i analiza pod względem formalnym, strukturalnym i semantycznym 
w konkretnym akcie komunikacji”7. Podobnie rzecz się ma z  językiem me-
dialnym, swoistą wieżą Babel różnych stylów i zachowań komunikacyjnych. 
Będąc łatwym w użyciu i dość prymitywnym, nieustająco jednak atrakcyjnym, 
ma przemożny wpływ na młodych. Kształtuje ich gusty, niszcząc jednocześnie 
dobry smak. Ważne w związku z tym jest kształcenie kompetencji medialnej, 
która pozwoli uczniowi zrozumieć językową naturę mediów i  strzec się ich 
komunikacyjnej dominacji.

Szczególnie ważne w przekonaniu Piszącej jest nabywanie przez ucznia 
możliwie wszechstronnych kompetencji językowych. Stanowią one fundament 
kompetencji komunikacyjnych, a  co za tym idzie – kulturowych. „Chodzi 
o zaprogramowanie takich działań ucznia (ćwiczeń, poleceń, zebrania tekstów 
itp.), na których podstawie przyswoi on wiedzę, rozwinie umiejętności roz-
4  M. Madejowa, Kultura języka polskiego (zarys problematyki), [w:] A. Janus-Sitarz, E. Nowak, 

Szkolna polonistyka zanurzona w języku, s. 45.
5  Por.: ibidem, s. 45–46.
6  Por.: Szkolna kultura języka w świetle tendencji współczesnej kultury, [w:] ibidem, s. 46–51.
7  Ibidem, s. 50.
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różniania i stosowania odmian języka (oficjalnej, nieoficjalnej, środowiskowej, 
terytorialnej), społecznych i  kulturowych uwarunkowań stylu wypowiedzi. 
A  zatem, uczeń jako użytkownik języka musi podjąć decyzję, jakie wybrać 
środki językowe stosowne do danej sytuacji mówienia”8. 

Polecam Państwu również następny artykuł dotyczący teorii językoznaw-
czych w praktyce szkolnej9. Główną ideą artykułu – jak się wydaje – jest pro-
blem „odgramatycznienia” szkolnego kształcenia językowego. Brzmi to nieco 
zaskakująco, chociaż odwołuje się do idei Tadeusza Patrzałka jeszcze z początku 
lat 90. XX wieku. Autorka wydaje się sugerować, iż przewaga ujęć czysto gra-
matycznych, traktujących wiedzę o języku w sposób encyklopedyczny, powinna 
być równoważona przez inne style nauczania oraz podejścia dydaktyczne. Po-
wołuje się przy tym na sąd Jadwigi Kowalikowej, cytując jej pogląd: „W plu-
ralistycznie i eklektycznie ujmowanym kształceniu językowym jest miejsce dla 
gramatyki. Trzeba wręcz, by była w nim obecna, po to, aby objaśniać budowę 
tekstu oraz językowe utkanie poszczególnych aktów mowy, by służyć poznaniu, 
porozumiewaniu się, tworzeniu i interpretacji różnorodnych wypowiedzi”10. 
Autorka, pokazując różne szkoły lingwistyczne, prezentuje jednocześnie sposoby 
ich „ujawniania się” w szkolnej praktyce i w podręcznikach. Bogactwo ujęć: 
od strukturalizmu poprzez pragma- i socjolingwistykę, kognitywizm i lingwi-
stykę tekstu, sprawia, że rozmowa o sposobach nauczania języka staje się dla 
uczącego pytaniem wyjątkowo aktualnym. Wybór metod i  ujęć musi mieć 
w tym obszarze działań znaczenie pragmatyczne. Skrywa wymóg odpowiedzi 
na pytanie o skuteczność i funkcjonalność nauczania. Autorka wydaje się od-
powiadać, iż liczy się mądry wybór językowych szkół, który ma doprowadzić 
do określonych aksjologicznych i poznawczych skutków. Celem istotnym staje 
się zaś uczniowska sprawność komunikacyjna na wielu poziomach językowych 
wtajemniczeń.  Zamiast wąsko rozumianej nauki o języku proponuje ujęcie 
wielowątkowe, bliższe kulturze języka rozumianej jako świadomość językowa, 
która łączy w sobie zarówno estetykę wypowiedzi, świadomość stylistyczną, 
etyczną wolę, jak i poprawność. 

Książka o polonistyce zanurzonej w języku siłą rzeczy pokazać powinna 
– i  pokazuje – niełatwe relacje pomiędzy literaturą jako aktem estetycznej 
ekspresji i dydaktycznego obowiązku a językiem – narzędziem owej ekspresji 
8  Ibidem, s. 61.
9  E. Horwath, Teorie językoznawcze w szkolnej dydaktyce, [w:] ibidem, s. 63–85. 
10  Ibidem, s. 65. Autorka powołuje się na tekst prof. Kowalikowej: Kształcenie językowe. Teoria 

dla praktyki, [w:] Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, A. Janus-Sitarz 
(red.), Kraków 2004, s. 116.

Szkolna polonistyka zanurzona w języku
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i – także oczywistym – narzędziem analizy. Owo zagadnienie zostało w książce 
rozpisane na trzy głosy, które dotyczą świadomości językowej w interpretacji 
tekstu literackiego, świadomości historycznojęzykowej (rzecz wiąże się ze sta-
ropolszczyzną) oraz arcyciekawej problematyki metafor w życiu ucznia. 

Przyjrzyjmy się pierwszemu zagadnieniu11. Myślenie o  nauce o  języku 
w kategoriach swoiście pragmatycznych ma obecnie swoje odniesienia antropo-
centryczno-kulturowe. Taki jest bowiem charakter zmian dotyczących uczenia 
języka polskiego w ogóle. Autorka artykułu Świadomość językowa w interpretacji 
tekstu literackiego przypomina przy tej okazji pogląd Agnieszki Kłakówny, autor-
ce koncepcji podręcznika To lubię!. Edukacja językowa w tym ujęciu konstytuuje 
jakość człowieka. Nie chodzi więc tylko o to, jaką wiedzę o języku się posiada, 
lecz o to, jakim człowiekiem się zostaje dzięki tej wiedzy. Język nie jest więc 
tylko narzędziem porozumienia się; zaczyna być niezastąpionym wykładnikiem 
sposobu myślenia oraz widzenia rzeczywistości12.

Dla nauczyciela praktyka szczególnie interesujące są relacje pomiędzy 
świadomością językową, zdobywaną przez ucznia, a jej sposobem ujawniania 
się w relacjach czytelniczych. Owa świadomość, ściślej – jej ćwiczenia – odgry-
wać powinny znaczącą rolę w analizie i interpretacji tekstów literatury pięknej. 
Autorka ukazuje niezbędność takich działań na przykładzie Antygony, Bogu-
rodzicy, wiersza Platon, czyli dlaczego W. Szymborskiej oraz Dlaczego klasycy  
Z. Herberta13. Służą one ćwiczeniu rozumienia relacji pomiędzy analizowanym 
(przeżywanym) tekstem a sensem życia oraz jego porządkowania w wymiarze 
aksjologicznym. Autorka podkreśla, że warunkiem istotnego namysłu nad prze-
kazem światopoglądowym, etycznym lub też antropologicznym powinna być 
uważna analiza strony językowej tekstu literackiego. Do rozmowy o wartościach 
droga winna wieść poprzez semantyczne rozumienie przekazu, analizę lingwi-
styczną na poziomie szkolnym. „Mówienie o języku to mówienie o znaczeniach 
– język przestaje być traktowany wyłącznie jako narzędzie porozumiewania się, 
przekazywania treści. Służy doświadczaniu rzeczywistości pokazywanej przez 
tekst. Namysł nad jego językową warstwą pozwala odkrywać wpisany weń obraz 
świata i podejmować z nim twórczy dialog”14.

Ile – tak naprawdę – znajdziemy „lekturowych miejsc nasłonecznionych 
uwagą i zachwytem uczniów”15? To ważne pytanie, ponieważ stanowi warunek 
11  E. Nowak, Świadomość językowa w interpretacji tekstu literackiego, [w:] ibidem, s. 89–101.
12  Por.: ibidem, s. 90. 
13  Por.: ibidem, s. 92–101.
14  Ibidem, s. 101.
15  Agnieszka Kulig, Licealni sarmaci, licealne damy. Szanse na pokonanie bariery językowej 
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rzeczywistego kontaktu z dziełem sztuki słowa. Wydaje się, iż lektura tekstów 
historycznych ową uwagę nieuchronnie rozprasza. Decydujące znaczenie, 
z roku na rok coraz większe, ma bariera językowa. By uniknąć sytuacji nie-
rozumienia intencji komunikacyjnych i artystycznych zawartych w utworach 
literatury staropolskiej, autorka artykułu Licealni sarmaci, licealne damy…, 
Agnieszka Kulig, proponuje przełamać metodyczny stereotyp, znaleźć klucz 
do językowej wyobraźni uczniów oraz ich motywacji poznawczych. Polecam 
tę część omawianej książki; stanowi ona bardzo interesujący zestaw pomysłów 
polonistycznych, które mogą przełamać polonistyczny marazm i  poczucie 
nauczycielskiej bezradności w tym względzie. Mają one charakter i „rzemieśl-
niczy”, i kreacyjny (intertekstualny). Autorka pokazuje m.in. przydatność TI 
w pozyskiwaniu kompetencji polonistycznych. Mogą to być np. notatki do 
Wikipedii lub tworzenie portretu pamięciowego bohatera lektury staropol-
skiej. W bardziej tradycyjnej formie uczeń może stać się redaktorem jakiegoś 
tekstu i opracować znaczenia słów dawnych lub przypisy będące wyjaśnieniem 
kontekstu historycznego lub kulturowego. 

Równie istotne wydają się być metafory w życiu ucznia16, lecz sposób kre-
owania polonistycznych realiów na lekcji bardzo często stanowi zaprzeczenie 
właściwych intencji dydaktycznych. Iwona Kołodziejczyk podkreśla bardzo 
mocno fakt dysfunkcjonalności wybieranych metod oraz niezauważanie przez 
uczących postępującego rozziewu między nauczycielskimi intencjami a  rze-
czywistymi umiejętnościami wychowanków, wynikającymi bardzo często z ich 
stereotypowych przekonań bądź ugruntowanych przez wieloletnią praktykę 
doświadczeń.

Konsekwencją wizji kształcenia przedstawioną powyżej jest rosnące 
w uczniach przekonanie, że tekst literacki, a zwłaszcza tekst poetycki, to ro-
dzaj językowej zagadki, którą trzeba rozwiązać. […] Rozwiązanie tej zagadki 
wpisano do mądrych książek, które przeczytał polonista. On zna rozwiązanie 
i jeżeli sami do niego nie dojdziemy, to nam je przedstawi. Odwrócenie takiego 
sposobu pojmowania literatury jest możliwe dzięki pogłębianiu świadomości 
językowej ucznia17.

Autorka, przedstawiając kilka ćwiczeń stanowiących metodyczną jedność, 
podkreśla, że szansą na wyjście z „metaforycznego impasu” jest zmiana podejścia 
do prezentowanych problemów. Miałoby ono uświadomić uczniom znaną już 

w recepcji utworów staropolskich, [w:] ibidem, s. 104. 
16  Por. I. Kołodziejek, Metafory w życiu ucznia, [w:] ibidem, s. 115–126.
17  Ibidem, s. 118–119. 
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od wielu lat prawdę, iż metafory towarzyszą nam w życiu właściwie bezustannie, 
ponieważ sposób naszego myślenia ma u swych podstaw kształt metaforyczny. 
Warto zwrócić uwagę na strategię i  cele wspomnianych ćwiczeń. Mają one 
początkowo poprzez uważną analizę stworzonych przez siebie tekstów wskazać 
związki metafory z naszymi codziennymi zachowaniami językowymi, w których 
nie brakuje określeń przenośnych. Co ciekawe, za materiał ćwiczeniowy służą 
autorce nie tylko różne rodzaje reklam, lecz także teksty piosenek współczesnych 
polskich wykonawców, filmy animowane18. Warte uwagi jest podsumowanie 
artykułu. Odsłania autorskie intencje i pokazuje, o co toczy się gra między 
polonistą i uczniem. W świecie nadmiaru bodźców i informacji bardzo ważne 
jest kształcenie kompetentnego i wrażliwego odbiorcy, który dzięki szkolnej 
polonistyce ma świadomość hierarchii i wagi kulturowych zjawisk i przypadków. 

Zwracam uwagę Państwa na kolejny podrozdział książki. Jest ważny, po-
nieważ zdaje sprawę z tego, w jaki sposób ma miejsce w szkole komunikacja 
językowa. Autorzy poświęcają uwagę zarówno gimnazjalistom, jak i uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych. Wskazują istotne cechy języka młodych na przy-
kład w obszarze frazeologii oraz opisują naturę relacji pomiędzy wymogami 
podstawy programowej a rzeczywistymi kompetencjami językowymi uczniów, 
językowemu obrazowi ich świata. Ujawniają ponownie problem „gramatyki 
rudymentarnej”, czyli nabywania rzeczywistych umiejętności w tym względzie. 

Ciekawie brzmią w związku z tym ustalenia zawarte w artykule poświęco-
nym uczeniu frazeologii19. Autorka podkreśla uniwersalny skutek zajmowania 
się frazeologizmami. Kształci on nie tylko umiejętności komunikacyjne, rozu-
miane jako używanie bogactwa środków językowych. Stanowi również ważny 
fragment wiedzy o języku  z jej niebagatelnym kontekstem kulturowym. Praca 
z frazeologizmami może, a nawet powinna, stać się częścią zajęć wprowadzających 
w rozumienie zjawisk kulturowych, ukrytych we frazeologizmach. Łączyć tym sa-
mym kompetencje komunikacyjne i stylistyczne z kulturowymi, wzbogacającymi 
uczniowskie umiejętności związane z projektowaniem i redagowaniem tekstów.

Równie ważny wydaje się być zbiór problemów dotyczących kompetencji 
komunikacyjnych w warunkach dyskursu edukacyjnego20. Autorki podkreśla-

18  Tu: „piosenki Jesteście gotowi? współczesnego polskiego muzyka Fisza”, s. 122–123, oraz 
animowanego filmu Piotra Dumały pt. Zbrodnia i kara, s. 124.

19  E. Awramiuk, Zmiany w edukacji językowej Polaków na przykładzie frazeologii, [w:] op. cit., 
s. 129–146. 

20  Por.: J. Gaweł, Dyskurs szkolny, czyli komunikacja, która uczy komunikacji, s. 147–159;  
A. Kania, Komunikacja niejedno ma imię, czyli o językowym kształceniu licealistów, s. 160–176, 
[w:] ibidem.
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ją rolę języka jako medium wymagającego wprawy, a więc systematycznego 
ćwiczenia. Podkreślają również wagę zajęć z nauki o języku w szkole średniej 
oraz potrzebę ich przemyślanego planowania. Samo nabywanie kompeten-
cji językowych w  szkole ponadgimnazjalnej może stanowić fragment zajęć 
wprowadzających. Miałyby one nie tylko charakter powtórzeniowy, lecz także 
związany z nabywaniem kompetencji wzbogacających o wiedzę umożliwiającą 
kształcenie literackie oraz kulturowe. Wprowadzałyby również tematy mające 
na celu kształcenie kompetencji związanych z szeroko rozumianą retoryką21. 
A. Kania wskazuje również zakres tematów wartych poruszenia w pierwszych 
tygodniach nauki języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej. Są to:

• Cechy charakterystyczne komunikacji ustnej.
• Mówię o sobie, czyli autoprezentacja.
• Zasady poprawnej wymowy polskiej.
• Człowiek wśród znaków.
• Działamy przy pomocy języka, czyli funkcje komunikatywne tekstów 

językowych.
• Wiem, co i jak chcę przekazać, czyli style funkcjonalne.
• Język też ma swoją historię i zabytki.
• Podstawowe źródła informacji. Praca ze słownikami języka polskiego.
• Związki frazeologiczne – ważny składnik naszego języka.
• To, jak piszę, też świadczy o mnie. Omówienie pisemnych prac domowych.
• Wśród wielu kultur – kultura języka22.

Autorka przedstawia również ciekawe propozycje metodyczne, które po-
kazują uczniowi mechanizm manipulacji wykorzystywany przez reklamy oraz 
to, w jaki sposób pracować z tekstami bogatymi w archaizmy językowe czy też 
jak wzbogacać słownictwo ucznia.  

Warto przy tej okazji pamiętać o zjawisku podstawowym: istnieniu nie-
ustannie modyfikowanych młodzieżowych socjolektów, które wyrażają nie tylko 
pokoleniową i grupową odrębność młodych ludzi, lecz także wyrażają grupowe 
poglądy i przekonania. Bardzo interesująco pisze o tym Karolina Kwak23. 

Pamiętajmy więc również o tym, że sam fenomen językowych odrębności 
może stanowić i szansę, i wyzwanie. Tym ostatnim może być zjawisko, które 
autorka nazywa „pokesocjolektem”: radykalnie odmiennym sposobem użycia 
języka – wbrew obowiązującym normom i nawykom. 

21  Por.: Ibidem (A. Kania, Komunikacja niejedno ma imię…), s. 168.
22  Ibidem. 
23  Eadem, Zakodowana tożsamość, czyli językowy obraz świata nastoletnich, s. 177–188. 
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Może warto zastanowić się, jakie informacje o piszących zostały zakodowa-
ne ciągami znaków. Jaki jest cel szyfrowania? Demonstracją czego są językowe 
hybrydy? Może czas przyjrzeć się dokładniej… W końcu język ewoluuje, jest 
czymś, co nas określa, co koduje naszą tożsamość. A o przyszłości, kierunku 
zmian oraz kształcie języka będą decydować właśnie młodzi ludzie24.

Istotę prezentowanej książki dla piszącego te słowa koduje tytuł artykułu 
Wojciecha Strokowskiego: Gramatyka rudymentarna, czyli jak nauczać kom-
petencji, a nie gramatyki25. Autor zastrzega się jednak: „Sprawa idzie […] nie 
o  to, czy aplikować w  szkole gramatykę (powiedziałbym raczej teoretyczne 
podstawy kompetencji tekstotwórczej), lecz jak to robić. Katastrofalne skutki 
niewłaściwego aplikowania gramatyki są bowiem widoczne gołym okiem”26. 
Owo „jak” dlatego jest ważne, gdyż stanowi wynik namysłu nad trzema 
sposobami odniesienia się do gramatyki w szkolnej praktyce: systemowego, 
funkcjonalnego i komunikacyjnego27. Autor wraca znów do podstawowego 
problemu w nauczaniu języka – zaszczepiania w młodych ludziach niechęci do 
uczenia się teorii, którą traktują jako zło konieczne niewnoszące niczego istot-
nego do ich kompetencji w zakresie posługiwania się językiem w jego aspekcie 
funkcjonalnym – rozumianym jako sprawne komunikowanie się. Czytamy: 
„Nieodwracalny »uraz gramatyczny« następuje u większości osób uczących się 
języka ojczystego już we wczesnym dzieciństwie i pozostaje na całe życie. Naj-
częściej nie da się go żadnym sposobem zniwelować czy przezwyciężyć. A jego 
skutki przejawiają się w postaci programowej niechęci uczniów do wszelakiej 
refleksji nad językiem”28.

I w  tym artykule pojawia się problem efektywnego nauczania składni. 
Autor prezentuje pogląd, iż dotychczasowy sposób kształcenia nie spełnia 
swojego zadania. Zamiast nauki rozbioru logicznego zdania (ćwiczy zaledwie 
rozumienie wewnętrznych relacji składniowych, pomija zaś o wiele istotniejsze 
relacje wynikające z kontekstów oraz semantyki wypowiedzi) proponuje, za 
Jerzym Bartmińskim i jego Tekstologią, spojrzenie z perspektywy tekstu, a nie 
zdania29. Owo spojrzenie każe także przewartościować myślenie na temat 
relacji pomiędzy tekstem a  stylem wypowiedzi, jego autorską odrębnością. 
Czytamy: „Tylko czy sama świadomość ukształtuje styl? Do tego potrzebna 

24  Ibidem, s. 188.
25  Eadem, s. 189–201.
26  Ibidem, s. 191.
27  Ibidem. 
28  Ibidem, s. 191–192.
29  Por.: ibidem, s.193.
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jest raczej praktyka pisarska obejmująca wiedzę o gatunkach wypowiedzi plus 
dużo ćwiczeń, których w polskiej szkole zdecydowanie brak. Uczniowie piszą 
za mało, bo nie ma odgórnych uregulowań płacowych za poprawę prac, a za-
robki polonistów w niczym nie odstają od pensji chemików czy wuefistów. 
Bez szerokiej praktyki pisarskiej przydatność tradycyjnie rozumianej gramatyki 
okazuje się nikła.[…] Samo aplikowanie gramatyki bez powiązania z praktyką 
komunikacyjną pozostanie działaniem bezproduktywnym”30. Ważny jest rów-
nież fakt dezaktualizowania się wiedzy gramatycznej, przekazywanej w szkole, 
oraz zbyt wczesne wprowadzanie gramatyki teoretycznej w szkole podstawowej. 
Lista zarzutów dotyczących nauczania gramatyki jest dłuższa. Dotyczy wielu 
innych zdarzeń dydaktycznych, począwszy od uczenia się o czasowniku (w tym 
o orzeczeniu) poprzez uczenie o rzeczowniku (także o podmiocie), skończywszy 
na pogłębionym rozumieniu relacji składniowych oraz ich odnoszeniu się do 
rzeczywistości pozajęzykowej. Wszystko to upośledza wiedzę o języku, czyni ją 
niefunkcjonalną, a przez to – w sensie poznawczym – nieefektywną.

Autor zgłasza postulat wprowadzenia gramatyki rudymentarnej, która ba-
zowałaby na wiedzy niezbędnej do efektywnego komunikowania i jednocześnie 
takiej, która wtopiłaby się w uniwersum świata komunikacji. Musi zniknąć 
jako abstrakt, by przejść w wymiar praktyczny, ułatwiający efektywne komu-
nikowanie się, nabywanie sprawności językowej oraz wzbogacanie kompetencji 
odnoszących się do kultury języka31. 

Polecam również pozostałe artykuły, zamieszczone w  książce Szkolna 
polonistyka… Interesująco pokazano tu na przykład problem bilingwalizmu 
w szkołach Śląska oraz kulturowe, wychowawcze oraz typowo językowe proble-
my wynikające z funkcjonowania szkoły w środowisku wyjątkowo kulturowo 
i językowo bogatym32. Równie interesująco prezentuje się część książki poświę-
cona zajęciom translatorskim na lekcjach języka polskiego. Przedstawiają je dwa 
artykuły: Witolda Bobińskiego Warsztaty translatorskie, czyli poetyckie zabawy 
przyjemne i pożyteczne oraz Krzysztofa Biedrzyckiego Przeczytane w tłumaczeniu. 
Czy polski uczeń naprawdę czyta Szekspira?33. Wydaje się, że idea przedstawiania 
uczniom problemów tłumaczenia utworów literatury pięknej, trudności z tym 
związanych oraz wielu równoważnych często artystycznie wariantów tekstów 
jest bardzo wartościowa. Problematyzuje samo zagadnienie interpretacji i ro-
zumienia tekstu na wielu poziomach czytelniczych zdarzeń. Daje szansę na to, 
30  Ibidem, s. 194.
31  Por.: ibidem, s. 197 i n.
32  Por.: K. Muszyńska, Śląskość czy polskość? Bilingwalizm językowy, [w:] ibidem, s. 203v218. 
33  Idem, s. 221–231; 232–244.
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by uczniowie poprzez ćwiczenie praktyczne poznawali wartość pracy z tekstem 
i sam proces tworzenia sensu zawartego w dziele sztuki słowa. Czytamy:

W wypowiedzi czarownic właśnie ta wieloznaczność odgrywa kluczową rolę. Jeśli powiada-
ją: „Fair is foul, and foul is fair”, to w przewrotny sposób utożsamiają kilka nakładających 
się na siebie porządków. To zdanie można zrozumieć rozmaicie. Jeśli powiedziane jest, że 
„fair is foul”, to może znaczyć, że uczciwość i przyzwoitość są brzydkie, a nawet odstrę-
czające, może też znaczyć, że dobro jest złe, ale też że uroda i piękno są niegodziwe. I na 
odwrót: „foul is fair”, czyli obrzydliwość pociąga swoją urodą, a może niegodziwość jest 
sprawiedliwa. Same paradoksy, nic jednoznacznego. Fabuła dramatu pogłębi wątpliwości 
czytelnika (widza w teatrze). Przecież historia Makbeta to przenikanie się dobra ze złem, 
uczciwości z podłością, piękna z brzydotą34.

Obaj autorzy proponują, by przedmiotem ćwiczeń translatorskich były 
fragmenty dzieł Williama Shakespeare’a, a raczej Williama Szekspira – autora 
spolszczonego (Biedrzyński). Pomysł tylko na pierwszy rzut oka wydaje się 
ekscentryczny. Jest ważny z  wielu powodów. Pokazuje istotę pracy poloni-
stycznej, która w  toku codziennych zajęć w  obszarze rodzimego języka nie 
zwraca baczniejszej uwagi uczniów. Chodzi o  łączenie tego, co artystycznie 
wyrafinowane z tym, co w sensie egzystencjalnym stanowi materię ludzkich 
motywacji, pragnień, marzeń i rządz. Kształci tym samym kompetencje i ję-
zykowe, i  osobowościowe. Buduje świadomość literacką. Polecam uwadze 
Państwa oba artykuły. 

Nieco innym problemem, coraz bardziej istotnym, staje się nauczanie języka 
polskiego imigrantów. Artykuły Anny Janus-Sitarz  Jak poszerzać kompetencje 
polonisty? Nauczyciel CLIL, czyli zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu 
oraz Agnieszki Handzel Niezapomniana lekcja, czyli CLIL w praktyce35 stanowią 
interesujące źródło informacji na temat metod i technik pracy pedagogicznej, 
pozwalających przełamywać bariery językowe i kulturowe. Wyjątkowość tej 
metody polega na odmiennym podejściu do zagadnień językowych i kulturo-
wych. Celem edukacji staje się efektywne przechodzenie dzieci ze środowisk 
obcojęzycznych z jednego języka na drugi oraz otwarcie na wielokulturowość. 
W procesie nauczania ma dominować uczenie się przez działanie, rozwiązywanie 
problemów oraz oddziaływanie na wszystkie zmysły. Od nauczyciela wymaga 
się również specyficznych kompetencji, które wynikają z rozumienia świado-
mości dzieci wchodzących w nowe środowisko językowe oraz plastyczności 
zawodowej, gotowości do szybkiego reagowania na niespodziewane sytuacje 

34  Ibidem, s. 238.
35  Idem, s. 248–260;  261–269. 
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dydaktyczne i  znajomość specyficznych metod36. Ciekawie wygląda dobór 
możliwych tematów, które mogą opracować studenci polonistyki w ramach 
zajęć przygotowujących do CLIL. Są to np.: zasady savoir vivre’u w różnych 
krajach, film, teatr, bohaterowie bajek, poznawanie świata, obyczaje, stereoty-
py narodowe, ekologia itp. Czytamy: „Nawet krótka praktyka CLIL okazuje 
się istotnym doświadczeniem: uczy, jak skuteczniej motywować uczniów, jak 
uczynić temat bardziej atrakcyjnym, jak zamienić tradycyjne werbalne naucza-
nie w „uczenie się przez działanie”, jak ułatwiać komunikowanie się w obcych 
językach i rozwijać otwartość wobec wielokulturowego społeczeństwa37.

Polecam również ostatni fragment książki, poświęcony jubileuszowi dr 
Marii Madejowej. Laudację w związku z czterdziestoleciem pracy zawodowej 
wygłosiła prof. Jadwiga Kowalikowa, która przypomniała karierę naukową 
Jubilatki. Maria Madejowa jest językoznawczynią (była kierownikiem zespołu 
pracującego nad przygotowaniem artykułów hasłowych do Słownika wymowy 
polskiej oraz autorką pracy doktorskiej Współczesna polszczyzna mówiona), 
ale przede wszystkim pracownikiem Katedry Polonistycznej Edukacji Na-
uczycielskiej. Była współtwórczynią jednej z najlepszych jednostek tego typu 
w Polsce. Uczyła studentów zarówno metodyki nauczania języka polskiego, jak 
i gramatyki opisowej, kultury języka, leksykologii i leksykografii czy też języka 
staro-cerkiewno-słowiańskiego.

Polecam książkę ważną i aktualną, ukazującą wiele wątków podnoszących 
jakość nauczania języka w realiach polskiej szkoły. Zwraca uwagę bogactwo 
proponowanych do przemyślenia wątków oraz wyraźna w zbiorze myśl prze-
wodnia, by nauczanie języka było integralną częścią efektywnego włączania 
młodych ludzi w proces nabywania wielorakich kompetencji komunikacyjnych 
i kulturowych. Nieustannie bowiem jest aktualna idea każąca traktować na-
uczanie gramatyki języka w jego aspekcie komunikacyjnym i funkcjonalnym, 
a nie encyklopedycznym i sformalizowanym. Zapraszam do lektury. 

dr Mariusz Kalandyk jest nauczycielem konsultantem  
PCEN w Rzeszowie

36  Por.: ibidem, s. 254–257. 
37  Ibidem, s. 259.

Anna Janus-Sitarz, Ewa Nowak (red.), Szkolna polonistyka zanurzona w języku, Kraków 2014, ss. 285.

Szkolna polonistyka zanurzona w języku
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Nowości wydawnicze 
dla nauczyciela, pedagoga, dyrektora, 
samorządowca

Pedagogika, edukacja, szkoła
B. Śliwerski, Meblowanie szkolnej demokracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
B. Śliwerski, Książki (nie)godne czytania?, O.W. Impuls, Kraków 2017.
Młynarczuk-Sokołowska A., Namiotko U., Nikitorowicz J. (red.), Edukacja 
w warunkach wielokulturowości. Konteksty społeczno-metodyczne, W.N. Katedra,  
Gdańsk 2017.
P. Hartkamp, Zamiast edukacji przymusowej. Apel o przestrzeganie praw dziecka 
w edukacji, Wyd. Element, Gliwice 2017.
K. Ferenz, K. Błaszczyk, I. Rudek (red.), Przestrzeń edukacyjna – dylematy, 
doświadczenia i oczekiwania społeczne. Obszary pracy współczesnej szkoły, O.W. 
Impuls, Kraków 2017.
V. Kopińska, Edukacja obywatelska w szkole. Krytyczna analiza dyskursu pod-
ręczników szkolnych, W.N. UMK, Toruń 2017.
K. Potyrała, iEdukacja. Synergia nowych mediów i dydaktyki. Ewolucje, antynomie, 
konteksty, W.N. UP, Kraków 2017.
H. Mizerek, Ewaluacja edukacyjna. Interdyskursywne dialogi i konfrontacje, O.W. 
Impuls, Kraków 2017.
Skibska J., Diagnoza interdyscyplinarna. Wybrane problemy, O.W. Impuls, 
Kraków 2017.
Żyłkiewicz-Płońska E., Europejski wymiar w edukacji młodzieży akademickiej. 
Studium porównawcze, W.N. Katedra,  Gdańsk 2017.
B. Kubiczek, Sztuka zarządzania oświatą. Przywództwo i zarządzanie. Teoria 
i praktyka, Wyd. Nowik, Opole 2016.
W. Pakulniewicz, D. Skrzyński, B. Winczewska, L. Zaleśny, Reforma oświaty – 
praktyczne rady. 38 zmian w ustawie o systemie oświaty. 30 planowanych nowości 
w  Karcie Nauczyciela. 29 problemów dotyczących reformy z  rozwiązaniami, 
Wiedza i Praktyka, Sulejówek 2017.
L. Marciniak (red.), E. Piotrowska-Albin (red.), A. Piszko, Statut szkoły podsta-
wowej po reformie oświaty, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
L. Marciniak (red.), E. Piotrowska-Albin (red.), A. Piszko, Statut przedszkola 
po reformie oświaty, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
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Nauczyciele, uczniowie, rodzice
M. Schulte-Markwort, Wypalone dzieci. O presji osiągnięć i pogoni za sukcesem, 
Wyd. Dobra Literatura, Słupsk 2017.
M. Cuprjak, Konstrukcje tożsamości gimnazjalistów, W.N. UMK, Toruń 2017.
M. Witkoś, Szkolne problemy uczniów. Spojrzenie psychologa praktyka, O.W. 
Impuls, Kraków 2017.
B. Winczura, Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu, 
O.W. Impuls, Kraków 2017.
H. Bougsiaa, M. Cackowska, L. Kopciewicz, T. Nowicki, Smartfon i  tablet 
w dziecięcych rękach. Być dzieckiem, nastolatkiem i rodzicem w kulturze mobilnej, 
W.N. Katedra, Gdańsk 2017. 
Z. Ostrach, Społeczno-ekonomiczne determinanty osiągnięć szkolnych uczniów 
w gminach wiejskich, O.W. Impuls, Kraków 2017.
A. Gajdzica, G. Piechaczek-Ogierman, A. Hruzd-Matuszczyk (red.), Edukacja 
postrzegana z perspektywy uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół z polskim językiem 
nauczania w wybranych krajach europejskich, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017.

Edukacja w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 
P. Ripp, Uczyć (się) z pasją. Jak sprawić, by uczenie (się) było fascynującą podróżą, 
Wyd. Dobra Literatura, Słupsk 2017.
P. Kołodziej, J. Waligóra, J. Waligóra, Szkolny teatr interakcji. Od pomysłu do 
przedstawienia, O.W. Impuls, Kraków 2017.
K. Kowalczuk, Edukacja w pikselach. Gry komputerowe w procesie kształcenia, 
W.N. Katedra, Gdańsk 2017.
M. Gudro-Homicka, Scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli i wycho-
wawców w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych, 
Wyd. Difin, Warszawa 2017.
P. Kuc, I. Stempek, Gry i zabawy językowe krok po kroku – junior, Wyd. Glossa, 
Kraków 2017.
E. Kruszyńska, Między zabawą a dydaktyką. Literacka twórczość Adama Bahdaja 
dla dzieci i młodzieży, W.N. UMK, Toruń 2017.
K. Warchoł, Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły 
podstawowej dla I i II etapu edukacji wraz z rocznymi planami pracy i przedmio-
towym systemem oceniania, Wyd. Fosze, Rzeszów 2017.
M. Ganczarska, Praca wychowawcza nauczyciela z uczniami pochądzycymi z ro-
dzin dysfunkcyjnych. Co nauczyciel może zaczerpnąć z pracy terapeuty?, Uniw. 
Opolski, Opole 2017.
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A. Płońska, Matematyka na planszy. Zestaw 22 gier matematycznych dla gimna-
zjum i szkoły ponadgimnazjalnej, Wyd. Nowik, Opole 2016.
A. Tarachowicz, Elementarz szachowy. Program dla szkół i przedszkoli, Rozpisani.
pl, 2017.
U. Kierczak, Plan pracy WF dla klasy IV i VII (nowa podstawa programowa). 
Rozkłady materiałów „Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla 
szkoły podstawowej (PDF), O.W. Impuls, Kraków 2017.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek (red.), Edukacja 
małego dziecka. Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji, O.W. Impuls, 
Kraków 2017.
K. Zabawa, Literatura dla dzieci w  kontekstach edukacyjnych, Wyd. WAM, 
Kraków 2017.
A. Delecka-Bury (red.), Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Specyfika 
kształcenia małego dziecka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017.
I. Czaja-Chudyba, B. Pawlak, J. Vaškevič-Buś (red.), Wizja świata – wizja 
dziecka w  przestrzeni podręczników do edukacji wczesnoszkolnej, W.N. UP, 
Kraków 2017.
M. Magda-Adamowicz, Przemiany edukacji przedszkolnej w Polsce i Czechach 
okresu transformacji ustrojowej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2017.
M. Fopka-Kowalczyk, Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie, cierpieniu i śmierci. 
Opowiadania i bajki, Wyd. Difin, Warszawa 2017.
A. Stern, Zabawa. O uczeniu się, zaufaniu i życiu pełnym entuzjazmu, Wyd. 
Element, Gliwice 2017.
M. Dąbrowski, Nie tylko żywe liczby! Zabawy arytmetyczne dla przedszkola 
i szkoły podstawowej, Wyd. Nowik, Opole 2017. 
A. Rudzińska-Rogoża, Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji, O.W. 
Impuls, Kraków 2017.
K. Skarbek, I. Wrońska, Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziec-
ka w wieku przedszkolnym. Wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Wyd. Bliżej Przedszkola, Kraków 2017.
A. Hopkins, Czym oni się zajmują? Ćwiczenia rozwijające i kształtujące procesy 
poznawcze, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2017.
A. Budniak, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w  wieku przedszkolnym 
i młodszym szkolnym. Podręcznik dla studentów, O.W. Impuls, Kraków 2017.
M. Staniek, Konspekty zajęć rytmiczno-muzycznych dla grupy 5-6 latków na cały 
rok szkolny, O.W. Impuls, Kraków 2017.
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E. Stadtmuller, Rymowanki zapraszanki Zbiór utworów ułatwiających pracę 
z grupą w przedszkolu i żłobku + CD, Bliżej Przedszkola 2017.

Pedagogika specjalna 
B. Winczura, Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu, 
O.W. Impuls, Kraków 2017.
J. Gładyszewska-Cylulko, B. Cytowska, A. Drzazga, I. Jagoszewska, P. Plichta, 
B. Szczupał, Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami, 
O.W. Impuls, Kraków 2017.
J. Knapp, C. Turnbull, Kompletny program terapii SAZ dla osób z zaburzenia-
mi ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 3 do 5 lat, Wyd. Harmonia, 
Gdańsk 2017.
J. Myers McIlwee, Rozwijanie umiejętności życiowych u dzieci z autyzmem lub 
zespołem Aspergera, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2017.
R. Naprawa, A. Tanajewska, Nowe programy edukacyjno-terapeutyczne dla I etapu 
nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, 
Wyd. Harmonia, Gdańsk 2017.
R. Naprawa, A. Tanajewska, Programy edukacyjno-terapeutyczne dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i nie-
pełnosprawnością sprzężoną, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2017.
M. Bystrzanowska, Mutyzm wybiórczy Poradnik dla rodziców, nauczycieli i spe-
cjalistów, O.W. Impuls, Kraków 2017.

Opr. Dorota Szumna
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Nie, nie chcę pisać o  czasach, 
kiedy słońce było bogiem. Dalekim 
również od klimatów zbliżonych do 
Konopielki. Gorzej. Chcę dziś o dziś 
rzecz pewną wyłuszczyć. I zająć Pań-
stwa uwagę.

Gdy Józef Maria Bocheński pisał 
książeczkę o stu zabobonach, pewnie 
nie przypuszczał, że im nasza ponowo-
czesność będzie nowocześniejsza, tym 
zabobony będą miały się lepiej i prza-
śniej. Sam jestem tego awanturniczo 
wręcz świeżym przykładem. 

Po pierwsze, wierzę w  cuda, że 
się uda, gdy tak stwierdzi autorytet. 
Wierzę, bom autorytetem od wcze-
snej młodości był traktowany, jak nie 
przymierzając, Gombrowicz pupą – 
i mi zostało. No i  teraz mam zgryz: 
czy autorytet z  fizyki sugerujący, iż 
zjawiska społeczne, traktowane przez 
niego umysłem jasnym i analizą by-
strą, zasługują na powagę równą jego 
profesorskim wywodom z fizyką zwią-
zanym? Wierzę autorytetowi i myślom 
jego, bo skoro wyćwiczony w jednym, 
całkowitym ignorantem w innym być 
nie musi.

Po drugie z  resztą. Wiara w ro-
zum… Wierzę w  rozumność i  me-
todę. Co ratio moje i innych uzna za 
słuszne, słusznym i ja uznaję, mimo że 
owa słuszność czas przewidywany do 
spożycia ma coraz krótszy a cukry tam 
zawarte grożą coraz częściej uszko-
dzeniami diabetologicznymi uwagi 
i rozumności sensu stricto. 

Po trzecie, acz niekoniecznie w tej 
kolejności. Wiara w  literaturę i  jej 
zbawczą ocalającą moc. Wierzę, że 
literatura ocala narody i ludzi. Wierzę, 
iż dobry wiersz więcej waży niż tony 
analiz urzędniczych lub wypieków 
uciesznych naszych pism najsłuszniej 
zwanych brukowymi. Pójdę pewnie 
za to do piekła.

Po czwarte i kto wie, czy nie naj-
ważniejsze. Wierzę w  równość. Bez 
względu na rzeczywiste nierówności, 
świadomość tego, że w potrzebie sku-
pię się na najbliższych i nie dam rady, 
to znów Gombrowicz, przewrócić 
wszystkie żuki z plecków na nogi. 

Po piąte – i frywolne – nie nastra-
ja mnie źle scholastyka. Przeciwnie, 
wierzę, iż dziś byłaby potrzebna jako 

To lubię!
Mariusz Kalandyk

Świat w oparach i uwięzieliskach
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antidotum na bylejakość myślenia, 
pełzającą nierozumność, nadmiar ta-
nich emocji i sentymentalnego kiczu.

Po szóste i  groteskowe. Jestem 
przekonanym pacyfistą. Wierzę, że 
pokój jest stanem naturalnym ludz-
kości i  etyczną ideą główną naszego 
tutaj przebywania. Mimo to regu-
larnie odbywam wojenne ćwiczenia 
oraz nie zamierzam się z  nich pod 
byle pretekstem wycofywać. Wszyscy 
albowiem jesteśmy barbarzyńcami 
(to zapewne też zabobon, aliści…), 
niektórzy z nas bardziej i to ich należy 
się wystrzegać tudzież bronią palną 
odstraszać lub przepędzać, gdy nie ma 
innej możliwości. 

Po siódme i  wcale nie ostatnie. 
Zainfekowany aktywizmem, gorączką 
nie romantyczną, a wytwórczą, wyrzu-
tami sumienia, gdy się wokół zmienia 
niewiele, coraz częściej przysiadam na 
brzeżku i obserwuję. Dobrze mi tak! 

Gdy o  ósmym mowa, to zabo-
bonnie wręcz wierzę w  odrodzenie. 
Nie jako przeciwstawienie czemukol-
wiek czy rozwinięcie lub zwinięcie 
czegoś innego. Wierzę w odrodzenie 
i oświecenie, to jest trzeźwość oglądu, 
uważność w ważeniu racji, konieczny 
dystans i  jeszcze bardziej konieczne 
zaangażowanie w  istotne dla nasze-
go tutaj istnienia sprawy. Istotne, 
a  więc niezbywalne dla wszystkich 
prawa i  wynikające z  owych praw 
oraz osobno zredagowane obowiązki. 
Z  podziałami wynikającymi z  racji 

organizacyjnych, a  nie ideologicz-
nych, z budowaniem więzów między 
ludźmi, a nie upokarzających bardzo 
wielu zależności, ze smakiem, mądrą 
wybrednością, poczuciem miary, a nie 
obniżaniem standardów i pogardą dla 
nic nierozumiejącego motłochu. 

Dziewiąte jest jak złoto. Mil-
czeniem i prawdą. Jedno poświadcza 
drugie, a drugie ma się dobrze, gdy 
to pierwsze nie nadużywa prawa do 
artykulacji. 

Bo wrzaskiem lub zaledwie krzy-
kliwością. Tandetną witryną lub z tru-
dem skrywaną chciwością. Otwartą 
groźbą lub ukrytą w  pelargoniach 
pogróżką. Pokazem bezpośrednim 
własnej potęgi lub dyskretnym tej 
potęgi unaocznieniem. Jawną pogardą 
lub cynicznym pochlebstwem. Tak 
toczy się ten świat. Tak się kolebie. 

Mariusz Kalandyk








