




Zmiany, których jesteśmy świadkami, każą często od nowa definiować 
rolę szkoły jako placówki kształcącej i przygotowującej wychowanków 
do podjęcia w niedalekiej przyszłości profesjonalnych zobowiązań. 
Dyskusje o miejscu szkoły z pewnością na tym się nie skończą, chociaż 
w ostatnim czasie cele profesjonalne (otwarcie szkoły na rynek pracy) 
wydają się dominować. 

Szkoła jako instytucja, bez względu na intencje zarządzających 
oświatą, będzie musiała na nowo przemyśleć swoją rolę w konkretnym 
środowisku, a więc na przykład styl współpracy z instytucjami kultury, 
bibliotekami, lokalnymi działaczami kultury, twórcami itd. Istotnym 
elementem otwarcia się na najbliższe środowisko będzie z pewnością 
współpraca z lokalnymi wytwórcami, zakładami pracy oraz instytucjami 
samorządowymi, a także instytucjami pożytku publicznego. 

Literatura naukowa od dawna przedstawia przewidywany charakter 
zmian w tym względzie. Ukazuje często ów problem jako kluczowy dla 
natury oczekiwanych procesów cywilizacyjnych i społecznych. 

Wiosenny numer pisma przedstawia wybrane wątki dotyczące 
przedstawionych wyżej problemów. Pokazuje charakterystyczne style 
zajęć w przedszkolu, służące wychowaniu patriotycznemu, sposoby 
pracy w bibliotece wojewódzkiej, zachęcające młodych do czytania 
oraz wspieranie aktywności zawodowej uczniów niepełnosprawnych 
intelektualnie. 

Pragnę zwrócić uwagę Państwa również na inne tematy. Dotyczą 
one kontekstów historycznych w edukacji oraz wątków muzycznych. 
Zachęcam także do lektury tekstu o Andrzeju Wiktorze, profesorze 
Uniwersytetu Wrocławskiego; artykuł zamieszczono w dziale „Portrety 
Galicyjskie”.

Zapraszamy do lektury.
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Anna Curzytek

Rytuały patriotyczne 
w rzeszowskich przedszkolach 
w kontekście 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości 

Wprowadzenie

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie pełniło bardzo ważną rolę 
w szkolnictwie od czasu odzyskania niepodległości przez państwo polskie. 
Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej, 
przygotowuje do życia w społeczeństwie. Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu 
do ojczyzny, ziemi rodzinnej oraz kanonów kultury narodowej (tworzonej przez 
język, literaturę, sztukę, obyczaje czy religię), w szacunku dla ludzi, którzy ją 
tworzyli1. Kształtowanie patriotyzmu jest doniosłym zadaniem nauczyciela, 
a także rodziców. Już w grupie najmłodszych dzieci można budować pozytywne 
odniesienia do ojczyzny ideologicznej, związanej z uczestnictwem w zbiorowości 
narodowej (terytorialno-kulturowej), oraz ojczyzny prywatnej, wyróżnionej 
poprzez miejsce urodzenia, osobiste przywiązanie i powinność uczuciowej 
identyfikacji2. Dzięki temu można formować sferę poznawczą, emocjonalną 
i behawioralną osobowości dziecka, co po latach powinno owocować postawa-
mi patriotycznymi. Powyższa kwestia odzwierciedla subtelne i coraz bardziej 
złożone relacje zachodzące współcześnie pomiędzy socjalizacją pierwotną 
i wtórną. Ta ostatnia łączy się ze swoistym wyprzedzeniem kulturowym, z coraz 
wcześniejszym ingerowaniem instytucji edukacyjnych (przedszkola) i mediów 
w środowisko społeczne, będące pod wpływem grup pierwotnych, zwłaszcza 
rodziny.

1 Por.: W. Piwowarski, Socjologia religii, Lublin 1996, s. 202–207.
2 Por.: S. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984, s. 26–40.
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Założenia metodologiczne badań

Główny problem postawiony w artykule można wyrazić za pomocą pytania: 
W jaki sposób 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę znalazła od-
dźwięk w sferze rytuałów patriotycznych, będących częścią działań edukacyjnych 
podejmowanych w przedszkolach na terenie Rzeszowa? Tak sformułowany pro-
blem badawczy obejmuje wiele kwestii szczegółowych: W jaki sposób poczucie 
patriotyzmu wpływa na kształtowanie postaw patriotycznych dzieci z rzeszowskich 
przedszkoli?; Z jakich źródeł wiedzy na temat rytuałów patriotycznych korzystają 
rodzice i nauczyciele przedszkoli?; Jakie są preferowane formy patriotyzmu w wy-
chowaniu dzieci?; Czy z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości do tradycyjnych rytuałów w przedszkolach zostały wprowadzone nowe? 

Odpowiedzi na te pytania dostarczyła literatura pedagogiczna oraz badania 
własne. Znając teoretyczny model dotyczący rytuału patriotycznego, można na 
drodze poznania naukowego zapytać o realizację wychowania patriotycznego 
przez nauczycieli i rodziców, którzy stanowili grupę badawczą. Na potrzeby 
niniejszego opracowania postawiono hipotezę, która brzmi: Świętowanie 
100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pozytywnie wpłynęło 
na wychowanie patriotyczne ujęte jako rytuał patriotyczny. W pracy przyjęte 
zostały następujące zmienne: zależna – rytuały patriotyczne w przedszkolach 
Rzeszowa w kontekście 100 rocznicy odzyskania niepodległości; niezależne – typ 
przedszkola, staż pracy nauczyciela; wskaźnikami były odpowiedzi udzielone 
w ankiecie przez badanych nauczycieli i rodziców. 

 W opracowaniu podjętego zagadnienia posłużono się trzyetapowym 
sposobem postępowania badawczego3. Odpowiedź na to pytanie została za-
inicjowana w pierwszej części artykułu, który obejmuje teoretyczny model 
rytuału patriotycznego. W drodze poznania naukowego ów model mógł zo-
stać połączony i wstępnie zoperacjonalizowany na poziomie deklaratywnym, 
związanym z przekonaniami i potrzebą aktywności wychowawczej nauczycieli 
przedszkoli i rodziców, ukierunkowaną na dzieci będące podopiecznymi tej 
instytucji. Źródła wywołane obejmują rezultaty badań o charakterze sondażu 
diagnostycznego, które przeprowadzono na przełomie 2018 i 2019 roku4. 

3 Ch. Frankfort-Nachmiast, D. Nachmiast, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 
2001, s. 77–81.

4 Ten typ przedsięwzięcia ma charakter wstępny w kontekście badań głównych (autorka 
zamierza tu wykorzystać strategię triangulacyjną), dotyczących znaczenia rytuałów w pracy 
wychowawczej w przedszkolu. Trzeci etap badań będzie łączył się także z wymiarem 
stosowanym.

Anna Curzytek
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Techniką, którą się posłużono, była ankieta, zaś narzędziem kwestionariusz 
ankiety. Lista pytań dla nauczycieli i rodziców dotyczyła takich kwestii, jak: 
poczucie patriotyzmu, identyfikacja jego obszarów, poczucie odpowiedzialno-
ści za przekazywanie patriotyzmu swojemu dziecku/dzieciom, sposoby jego 
wyrażania, poczucie dumy z bycia Polakiem, znajomość hymnu narodowego. 
W narzędziu badawczym dla nauczycieli znalazły się pytania o źródła wiedzy 
dotyczącej rytuałów patriotycznych, poproszono także o wyrażenie opinii na 
temat potrzeby wychowania zorientowanego na zbiorowość narodową. Za-
stosowano kryterium celowo-warstwowe, uwzględniające sposób opieki nad 
dziećmi – „naturalny” i instytucjonalny (rodzice i nauczyciele) oraz typ przed-
szkola (publiczne, niepubliczne i prywatne). Kwestionariusz rozprowadzono 
wśród rodziców dzieci oraz nauczycieli rzeszowskich przedszkoli: Przedszkola 
Publicznego nr 13, Niepublicznego Przedszkola M. Montessori „Akademia 
Przedszkolaka”, Przedszkola Publicznego nr 34, Przedszkola Publicznego Św. 
Rodziny przy parafii św. Judy Tadeusza, Prywatnego Przedszkola „Akademia 
Małych Odkrywców”, Przedszkola Publicznego nr 38 oraz Przedszkola Nie-
publicznego pw. „Ochronka św. Stanisława Kostki”. 

W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano odpowiedzi od 121 rodzi-
ców oraz 118 nauczycieli. Dotyczyły one wartości patriotyzmu we współczesnym 
wychowaniu oraz znaczenia rytuałów narodowych w edukacji przedszkolnej 
w kontekście 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Trzeci etap postępowania badawczego będzie miał charakter podsumowania 
problemu badawczego i weryfikacji hipotezy.

Rytuały patriotyczne w przedszkolu – wyjaśnienie pojęć

Analizując współczesną rzeczywistość, A. Chmura zauważa, że zaniedbuje 
się sprawy wychowania patriotycznego, co powoduje, że bardzo wielu młodych 
ludzi nie wykazuje zainteresowania sprawami narodu i ojczyzny. Według nie-
go „nie ma też pogłębionej świadomości, czym jest naród, Ojczyzna i dobrze 
pojęty patriotyzm”5. Wszystkie te negatywne czynniki wymagają nieustannego 
równoważenia przez permanentne i świadome wychowanie do patriotyzmu. 
Kształtowanie miłości do ojczyzny u młodego pokolenia wydaje się być nadal 
ważnym zadaniem dla całego społeczeństwa, a zwłaszcza systemu edukacyjnego, 
tym bardziej że ponowoczesność nie daje satysfakcjonujących odpowiedzi na 
5 A. Chmura, Pastoralne aspekty wychowania do patriotyzmu, [w:] Wychowanie do patriotyzmu, 

red. W. Janiga, Przemyśl – Rzeszów 2006, s. 465.

Rytuały patriotyczne w rzeszowskich przedszkolach...
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pytania dotyczące kształtu zbiorowej i jednostkowej tożsamości6. Inną kwestią 
jest nauczenie młodych „trudnej sztuki współżycia z różnicami”7 oraz umiejęt-
ności podejmowania wyborów świadomych i autentycznie wolnych.

Słowo „patriotyzm” pochodzi od greckiego patriotes, które w języku pol-
skim znaczy „rodak”. Natomiast słowo patrios oznacza, że ktoś pochodzi od 
tego samego ojca, gdzie słowo pater znaczy ojciec. Zatem patriota to ktoś, kto 
„okazuje szacunek i miłość wobec swojej ojczyzny, kto wnosi osobisty wkład 
w jej rozwój, a także kto – w razie potrzeby – gotowy jest do poniesienia dla 
niej ofiar i wyrzeczeń”8. To postawa, którą należy formować od najwcześniej-
szych lat poprzez wychowanie patriotyczne, stanowiące element ogólnego wy-
chowania9. Wychowanie patriotyczne należy powiązać z treściami i zadaniami 
innych dziedzin wychowania, mając na uwadze harmonijny rozwój różnych 
sfer osobowości dziecka. Można to czynić na wiele różnych sposobów. Pro-
blematykę patriotyczną przybliżają dziecku pewne wizualne symbole i znaki. 
Do symboliki narodowej zaliczamy: godło, barwy państwowe, herby miast, 
sztandary. Realizując projekty, należy zwrócić uwagę na szacunek względem 
tych symboli oraz identyfikację ze zbiorowością narodową. Przekazywanie 
treści patriotycznych jest obowiązkiem pedagogów i powinnością (jak zazna-
czył Florian Znaniecki)10 przedstawicieli starszego pokolenia, bez względu na 
światopogląd i przekonania polityczne. 

Przedszkole jest w życiu małego dziecka ważną instytucją, która jako ogniwo 
rozpoczynające edukację sformalizowaną w sposób planowy i celowy przekazuje 
wartości, kształtuje dziecięcą tożsamość, także poprzez treści patriotyczne. W po-
znawczym obszarze rozwoju dziecka (co uwzględniono w podstawie programo-
wej) czytamy: dziecko „wymienia nazwę kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole 
narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami 
Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o Smoku 
Wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej”11. 
U dziecka w wieku przedszkolnym nie kształtuje się postawa patriotyczna, ale 

6 Por.: Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000, s. 67–91.
7 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006, s. 277.
8 P. Goliszek, Wychowanie patriotyczne, Lublin 2018, s.104; por. także: M. Dziewiecki, 

Wychowanie patriotyczne dzisiaj [online], https//opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/wychowanie_
patriotyczned.html, [dostęp: 22.05.2018].

9 Ibidem, s.103.
10 F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001, s. 185–198.
11 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, załącznik do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r., poz. 356.

Anna Curzytek
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jej zręby, które w dojrzałej formie towarzyszyć mu będą przez całe życie. Jak 
zauważają socjologowie P.L. Berger i P. Luckmann, „[ś]wiat zinternalizowany 
w socjalizacji pierwotnej jest o wiele lepiej zakorzeniony w świadomości niż 
światy internalizowane w socjalizacji wtórnej”12. Paradoksalnie, przedszkole 
stanowi jedną z tych instytucji, które z racji swojej specyfiki ingerują we wczesną 
fazę dziecięcej socjalizacji, wspomagając, a zarazem korygując oddziaływania 
grupy rodzinnej oraz społeczności lokalnej. 

Identyfikacja z grupą etniczną, w zalążkowej formie, występowała już 
w świadomości plemiennej13. Podobnie i rytuał, będąc pojęciem zakorzenionym 
w bogatej tradycji kulturowej, odnosi się zarówno do społecznych zachowań 
tradycyjnych społeczeństw pierwotnych, jak i zmodernizowanych społeczeństw 
nowoczesnych14.

Rytuał wywodzi się od łacińskiego słowa ritus i oznacza „ryt, ceremonię, 
obrzęd, uroczystość”15. Jako pierwszy rytuałem zainteresował się Émile Durkhe-
im, francuski socjolog, który rozpatrywał go w sferze sacum i profanum16. Dla 
Durkheima rytuał oznaczał zasady postępowania, które nakazują człowiekowi 
odpowiednie zachowanie w stosunku do rzeczy świętych. Rytuał to symboliczny 
wyraz podstawowych wartości, które łączą członków danej społeczności, a jego 
skuteczność ma zdolność do odtwarzania bytu moralnego danej społeczności17. 
Rytuały są nieodzownym elementem ludzkiego funkcjonowania, pomimo że 
uczestnictwo w nich nie zawsze jest w pełni świadome, jak w przypadku przedszko-
laków. Czynności te w praktyce społecznej ulegają przekształceniu w konkretne 
zwyczaje, obrzędy, ceremonie, święta, uroczystości. Przyjęte i zaakceptowane 
przez daną zbiorowość, np. przedszkolną, stanowią szczególne symbole kulturo-
we ujawniające swoją obecność w świadomości ludzi. Każda zbiorowość ludzka 
pielęgnuje i rozwija je, opierając się na tradycji i aktualnych potrzebach18. 

Rytuał pełni określone funkcje, które są wyznacznikiem tego, jak ważne ma 
znaczenie dla funkcjonowania społeczności. Tych funkcji jest wiele, w zależności 
od ujęć rożnych badaczy. Dla omawianego tematu istotne wydają się być funk-
12 P.L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983, s. 210.
13 P. Goliszek, op. cit. (Wychowanie patriotyczne), s. 90.
14 M. Jeziński, Jestem sobie przedszkolaczek, nie grymaszę i nie płaczę. Pasowanie na przedszkolaka 

jako rytuał przejścia, „Edukacja i Kultura” 2013, nr 1 (94), s. 83.
15 J. Maisonneuve, Rytuały dawne i współczesne, Gdańsk 1995, s. 7.
16 E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, tłum.  

A. Zadrożyńska, Warszawa 2010, s. 30.
17 J. Szczepaniak, Rytuały przejścia w edukacji, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2013, 

nr 3(63), s. 76. 
18 Ibidem, s. 71.
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cje, które rytuałom przypisał Edward Ciupak, zwracając uwagę na to, że rytuały 
wyrażają m.in. symboliczne poczucie wspólnoty w rodzinie, narodzie, grupie 
towarzyskiej, grupach lokalnych, regionalnych; stanowią kulturowe instrumenty 
socjalizacji jednostki czy mniejszej zbiorowości do większej zbiorowości; są 
trwałymi łącznikami między tradycją a nowoczesnością; mają wpływ na ciągłość 
kultury danego narodu; zaspokajają różne potrzeby poznawcze, emocjonalne, 
społeczne; utrwalają wspomnienia z przeszłości19. Maria Sroczyńska podkreśla, 
że rytuały zwalniają od konieczności dokonywania wyboru w myśl zasady „tak 
się robi”, zapewniają poczucie wspólnoty, czynią świat podatnym na działanie 
jednostki, w czym wyraża się ich aspekt magiczny”20. Funkcje pełnione przez 
rytuały są ważnym środkiem „pomostowym” między mechanizmami instytu-
cjonalizacji (budowania podstaw aksjonormatywnych społeczeństwa) i inter-
nalizacji (zapewnienia identyczności i ciągłości tożsamościowej)21. 

W literaturze przedmiotu istnieje wiele kryteriów podziału rytuałów. Naj-
prościej ujmując można wyróżnić: rytuały religijne, świeckie oraz „mieszane” 
(cyklów i kryzysów życia jednostkowego i społecznego)22. Wymienione typy 
rytuałów można podzielić na doroczne, które mogą mieć charakter uroczysty, 
bądź powszedni i przejawiać się w wymiarze masowym oraz w codziennych 
kontaktach międzyludzkich23. Zatem rytuały patriotyczne określić można jako 
„mieszane”, gdyż w kontekście zbiorowości narodowej posiadają one odniesienie 
zarówno do sacrum świeckiego, jak i religijnego (np. 11 Listopada, 3 Maja, 15 
sierpnia), co łączy się z niejednokrotnie przywoływaną aksjologiczną triadą: 
Bóg – Honor –Ojczyzna i pociąga za sobą obrzędowe konsekwencje. 

W przedszkolu życie codzienne i życie świąteczne nieustannie się przepla-
tają, a czas zwykłego bytowania towarzyszy temu co uroczyste24. Czas święto-
wania związany jest z polską obrzędowością religijną, świecką lub narodową. 
Wszystkie one, zanim będą obchodzone w domu z rodzicami, poprzedzone są 
przedszkolnymi odpowiednikami, identyfikowanymi szczególnie – jako święta. 
Mają one miejsce w przedszkolu i w czasie, w którym ta instytucja „przejmuje 
sobie” wychowanków. Wszystkie te momenty dla społeczności przedszkolnej 
są swoistym świętem, rozumianym jako zawieszenie normalnego, ustalonego 

19 Ibidem, s. 80. 
20 M.A. Sroczyńska, Rytuały w młodzieżowym świecie. Studium socjologiczne, Kraków 2013, s. 17.
21 Ibidem, s. 17–18.
22 Por.: W. Piwowarski, Socjologia religii, Lublin 1996, s. 208–212.
23 Podział rytuałów zastosowany został na podstawie typologizacji rytuałów opisanej w pozycji 

M.A. Sroczyńska, Rytuały w młodzieżowym świecie. Studium socjologiczne, Kraków 2013, s. 38. 
24 W.J. Buszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998, s. 101.
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porządku rzeczy. E. Siarkiewicz określa je rytuałami: „Jedną z oficjalnych form 
tworzenia rytuałów i wykorzystywania rutyny w przedszkolu jest organizowanie 
uroczystości (…). Zabieg ten poprzez podział przydzielonego rocznego czasu na 
mniejsze odcinki, ułatwia jego zrozumienie, sprzyja doświadczaniu jego prze-
mijania, a subiektywnie – skraca go, tworząc odcinki »od – do«. Wypełnianie 
go pomiędzy wyznaczonymi uroczystościami czyni go celowym, atrakcyjnym, 
nadaje sens podejmowanym nakazowo czynnościom oraz określa sposób jego 
konsumpcji. Ułatwia swym użytkownikom również mniejsze wydatkowanie 
energii na wykonywanie czynności, zmniejsza stres związany z nieoczeki-
wanymi wydarzeniami, pozwala na łatwiejsze wprowadzenie dyscypliny”25. 
Zatem w przedszkolu formy tworzenia rytuałów są planowane i wprowadzane 
w sposób celowy. Ich obrzędowy charakter stwarza pewne zespoły zwyczajów – 
przekazywanych kolejnym pokoleniom. Jak podaje K. Ferenz, „[z]dają się one 
oddawać istotę polskich świąt, trzon naszej kultury, w której elementy sakralne 
i ludowe stanowią harmonijną całość, zaakceptowaną jako swoisty wyznacznik 
odrębności kulturowej. Związany jest z takim rodzajem myślenia potocznego, 
który bardziej wynika ze stosunku emocjonalnego, niż refleksji nad źródłem 
święta, czy jego użytecznością”26.

Świątecznym rytuałem o patriotycznym charakterze jest rocznica odzy-
skania niepodległości, mająca stałe miejsce w „Kalendarzu uroczystości przed-
szkolnych”, który można odnieść do kalendarza kabylskiego27. Uczestnictwo 
w nim daje dzieciom poczucie przynależności do jednej wielkiej rodziny, jaką 
jest wspólnota narodowa, kształtuje tożsamość zbiorową. Dla dzieci w wieku 
przedszkolnym świętowanie jest przejawem naturalności, co podkreśla K. Fe-
renz: „Odświętny strój, atmosfera niecodzienności dają dziecku wrażenie, że 
uczestniczy jakby w zabawie tematycznej, w której dorośli biorą udział na serio. 

25 E. Siarkiewicz, Ostatni bastion. Jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola, Kraków 2000, s. 120.
26 K. Ferenz, Wprowadzanie dzieci w kulturę, Wrocław 1995, s. 64.
27 Kalendarz kabylski jest jednym z pierwszych dowodów kultury i piśmiennictwa berberyjskiego. 

Dostrzegł go Bourdieu jako społeczny i kulturowy wyznacznik granic obrzędowości 
i świętowania oraz odprawiania rytuałów plemiennych. Postrzegał go jako sposób 
przedstawiania czasu linearnego, jednorodnego, ciągłego „(…) w miejsce czasu praktycznego 
składającego się z odcinków o niewspółmiernej długości, obdarzonych swoistym rytmem 
czasu, który pędzi lub się wlecze, zależnie od tego co się robi, czyli zależnie od funkcji, jakie 
przyznaje czasowi działanie, które się w nim dokonuje; rozmieszczając na linii ciągłej owe 
punkty odniesienia, jakimi są ceremonie i prace, kalendarz zmienia je w punkty podziału 
połączone prostą relacją następstwa, ze wszystkich części, tworząc w ten sposób kwestię 
interwałów i powiązań między punktami równoważnymi metrycznie, a nie typologicznie.

Rytuały patriotyczne w rzeszowskich przedszkolach...
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Wszystko to sprawia, że dzieci przeżywają święta jako wydarzenia wyjątkowe. 
Pamięć ich rejestruje odbierane silne wrażenia, które wzbogacają zarówno 
wyobraźnię, jak i sferę emocjonalną. Jeśli te silne wrażenia z dzieciństwa są 
wzmacniane przez powtarzanie się w określonych odstępach czasu, to nabierają 
cech zjawiska względnie trwałego, stwarzają poczucie ciągłości w czasie. Pojawia 
się dzięki nim przywiązanie do określonych zachowań i nie tylko akceptacja, 
ale także potrzeba ich przestrzegania”28.

W obecnym roku szkolnym rytuał ten przybrał wyjątkowy charakter, ponie-
waż rok szkolny 2018/19 obchodzony jest pod hasłem „Niepodległa”29. Prioryte-
tem wyznaczonego przedsięwzięcia jest 100 rocznica odzyskania niepodległości 
przez Polskę, wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych. 
Zadanie te zostało odniesione do treści aksjologicznych, a w ten sposób powiązane 
z rytuałem, bo, jak podkreślają badacze, są one „czynnościami o ustalonej formie, 
z którymi wiąże się wewnętrzny lub zewnętrzny przymus realizacji, a wiele z nich 
jest aktami o znacznej doniosłości społecznej”30. Na wyjątkowe święto Polaków 
– 100 rocznicę odzyskania niepodległości opracowany został Międzynarodowy 
Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”. Honorowy patronat nad Projek-
tem objęło m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum 
Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, Wydawnictwo Edukacyjne MAC. 

Aby w sposób szczególny uczcić to wyjątkowe wydarzenie, w przedszkolach 
opracowane zostały projekty edukacyjne zawierające różne formy świętowania 
rozłożone cyklicznie w ciągu całego roku szkolnego. Z ciekawszych przedsię-
wzięć należy wymienić: bicie rekordu w śpiewaniu hymnu polskiego „Mazurka 
Dąbrowskiego”, przegląd recytatorski „Nasza Niepodległa”, konkurs pieśni 
patriotycznych, quiz wiedzy o Polsce, tańce ludowe i narodowe, inscenizacje 
legend polskich, świętowanie „Dnia Flagi” na rzeszowskim Rynku pod hasłem 
„Przedszkolaki z biało-czerwoną”, audycję muzyczną „100 lat Polsko”, konkursy 
plastyczne o treści patriotycznej31. Wszystkie z nich stanowią pewne formy rytu-
alnego świętowania przepełnione treściami kształtującymi tożsamość regionalną 
i narodową przedszkolaków – przyszłych młodych patriotów32.
28 K. Ferenz, op. cit. (Wprowadzanie dzieci…), s. 61–62.
29 Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie z 29 sierpnia 2018 roku ogłosiło, że rok 

szkolny 2018/2019 będzie obchodzony pod hasłem „Niepodległa”. Ponadto, w dokumencie 
z 5 lipca 2018 r. wydanym na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1. Ustawy prawo oświatowe Minister 
Anna Zalewska ustaliła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2918/2019.

30 M. Sroczyńska, op. cit., s. 16.
31 Wywiad, zdjęcia, nagrania, dyplomy (archiwum własne autorki).
32 Projekt Przedszkola nr 38 w Rzeszowie (archiwum własne autorki).
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W rzeszowskich przedszkolach obchody 100 rocznicy odzyskania nie-
podległości przyjęły wyjątkowo uroczysty, wręcz spektakularny charakter 
widowiskowy, czy teatralny. Świąteczny rytuał miał dokładnie wyznaczony 
termin, miejsce i czas oraz publiczność. Jak każdy obrzęd, składał się z trzech 
faz. Pierwsza, preliminarna, obejmowała oddzielenie jednostek od normalnego 
biegu życia i struktur społecznych. Składały się na nią przygotowania (treści 
programowe, odświętne stroje, symbole). Druga faza, liminalna, to okres 
zawieszenia pomiędzy codziennością a wejściem w sferę rytualnych działań, 
a także same czynności. Etap ten obejmował przekaz programu artystycznego, 
którego interakcyjne treści następowały według ściśle ustalonej kolejności, 
a słowa, gesty i mimika przepełnione były symboliką i emocjami. Zakończe-
nie rytuału odwoływało się do trzeciej fazy, zwanej postliminalną. Ten istotny 
element całego rytuału trudno jednak określić mianem communitas, kategorii, 
która w koncepcji Victora Turnera przybiera postać wspólnotowej, sponta-
nicznej antystruktury33. W wypadku rytuału patriotycznego, odbywającego 
się pod ścisłą, instytucjonalną kontrolą, można raczej mówić o pojawieniu 
się pewnych elementów wspólnotowości w życiu społeczności przedszkolnej 
(w tym zaproszonych gości). Habitus – rezultat interioryzowania przez dzieci 
określonych wartości zostaje ubogacony o nowe znaczenia34. Po ostatnim akcie 
rytualnym wraca się „odnowionym” do stanu sprzed rytuału. W przypadku 
jednego z przedszkoli rzeszowskich uroczystość organizowana była trzykrot-
nie: dla dzieci i rodziców przedszkolaków, w niedługim odstępie dla seniorów 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i jeszcze raz dla dzieci z klas I oraz ich 
nauczycieli z sąsiadującej z przedszkolem szkoły podstawowej35.

Analiza wyników empirycznych

Uzyskanie kontekstualnej wiedzy dotyczącej znaczenia rytuału patrio-
tycznego w przedszkolach łączyło się z próbą podjęcia dialogu z nauczycielami 
i rodzicami rzeszowskich przedszkolaków za pomocą techniki ankietowej. 

Kwestia na ile opiekunowie, osoby znaczące dla socjalizacji pierwotnej 
dziecka, czują się patriotami, dotyka normatywnego aspektu pełnionych ról, 
toteż prawie wszyscy respondenci odpowiedzieli twierdząco. Tylko jeden na-
uczyciel zaprzeczył, że czuje się patriotą, a dwóch rodziców miało wątpliwości 
33 Dla V. Turnera to rodzaj spontanicznej wspólnoty, osiągany w procesach rytualnych, jako 

konsekwencja wspólnych działań członków danej społeczności. 
34 J. Szacki, op. cit., s. 894.
35 Zdjęcia, nagrania (archiwum własne autorki). 
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w tej kwestii. Wśród nauczycieli zdecydowanie dominuje potrzeba krzewienia 
treści patriotycznych, a także poczucie odpowiedzialności za rozbudzanie po-
stawy miłości do ojczyzny wśród młodego pokolenia Polaków. Ważne są także 
źródła, z których korzystają nauczyciele w kontekście rozwijania rytuałów 
patriotycznych. Największa grupa pedagogów (82%) wskazała na własne do-
świadczenia wyniesione z rodziny, z edukacji szkolnej i pracy zawodowej, to one 
służą im pomocą w relacjach z dziećmi przedszkolnymi. Uzyskane w badaniach 
wyniki wskazują, że istnieje istotna statystycznie różnica między nauczycielami 
z dłuższym stażem pracy (powyżej 10 lat) a nauczycielami z krótszym stażem 
pracy w zawodzie. Ci pierwsi wskazywali na znaczące oddziaływanie rodziny 
w kształtowaniu patriotyzmu, z którego to źródła korzystają w swojej pracy 
pedagogicznej – 79%. Dla 67% badanych źródłem wiedzy jest Internet, a dla 
połowy (51%) – pomoce dydaktyczne dla przedszkola. Prasa i książki jako źró-
dła wiedzy uzyskały 43% wskazań, jedna piąta respondentów (19%) zwróciła 
uwagę na telewizję i radio, a 7% nauczycieli korzysta z własnych doświadczeń 
zaczerpniętych z tradycji harcerskiej. Nie zauważono istotnych różnic staty-
stycznych wśród nauczycieli pracujących w różnych typach przedszkoli.

W kolejnym pytaniu o charakterze otwartym poproszono nauczycieli 
o wskazanie działań podejmowanych wśród dzieci w kontekście 100 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Najwięcej osób skoncentrowało się 
na uczestnictwie w uroczystościach patriotycznych (98%). Powszechną uwagę 
zwracano także na zajęcia dydaktyczne, tworzenie dekoracji, np. kącika patrio-
tycznego (97%) i śpiewanie piosenek patriotycznych, w tym hymnu narodo-
wego (94%). Do cennych inicjatyw zaliczano także organizowanie konkursów 
patriotycznych (73%), przybliżanie ważnych postaci z historii Polski (65%), 
wycieczki krajoznawcze i zwiedzanie Rzeszowa (56%) oraz odwiedzanie miejsc 
pamięci (pomników) i grobów poległych w obronie ojczyzny (37%). Badania 
nie wskazały istotnie statystycznych różnic dotyczących form rytuałów patrio-
tycznych w kontekście 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
pomiędzy nauczycielami pracującymi w przedszkolach publicznych, prywatnych 
czy niepublicznych. 

Rodzice odpowiedzieli pozytywnie na pytanie dotyczące znajomości 
hymnu narodowego, prawie wszyscy wyrazili swoją dumę z bycia Polką/Po-
lakiem (97%). Tylko dwoje rodziców zaprzeczyło pozytywnej, emocjonalnej 
identyfikacji ze zbiorowością narodową, a troje nie potrafiło określić swojego 
stanowiska w tej kwestii. Rodzice dzieci przedszkolnych przywołali także zna-
czenia patriotyzmu. Dla zdecydowanej większości respondentów przybiera on 
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różne formy i jest okazywany m.in. przez: wywieszanie flagi państwowej (99%), 
obchodzenie świąt narodowych (98%), szanowanie swojej narodowości (98%), 
uczestniczenie w uroczystościach państwowych (92%). Za dbaniem o język 
polski i jego poprawność opowiedziało się 79% badanych, natomiast troska 
o miejsce zamieszkania pozostaje ważna dla 74% respondentów. Co trzecia 
osoba za przejaw współczesnego, popularnego patriotyzmu uznała kibicowa-
nie polskim drużynom sportowym, a niemal co czwarta (23%) propagowanie 
historii i osiągnięć Polski poza granicami naszego kraju.

Badani rodzice, w zdecydowanej większości, odczuwają potrzebę przeka-
zywania patriotyzmu swojemu dziecku/dzieciom; tylko troje wyraziło w tej 
kwestii swoje niezdecydowanie. Zapytani, podobnie jak nauczyciele, o to, w jaki 
sposób propagować miłość do ojczyzny, uwzględniając okoliczność 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości, zwrócili uwagę na kilka czynników. Na pierwszym 
miejscu podkreślono znaczenie wywieszania flagi narodowej (96%), następnie 
udziału w uroczystościach państwowych (87%), zwiedzanie okolic i miejsc 
kultu patriotycznego (78%); wskazano także na sięganie do literatury pięknej 
i śpiewanie piosenek patriotycznych (74%). Dla prawie połowy badanych rodzi-
ców ważne miejsce w krzewieniu patriotyzmu odgrywa troska o dobro wspólne 
(49%) i rozmowy z dzieckiem na tematy ojczyzny, jej współczesności i historii 
(46%). Kibicowanie polskim drużynom jako forma rozwijania patriotyzmu 
ważna jest dla prawie co trzeciego (27%) respondenta. Prawie wszyscy rodzice 
czują się odpowiedzialni za przekazywanie takich postaw młodemu pokoleniu, 
natomiast niemal co dziesiąty badany nie określił w jaki sposób to czyni. Może 
to wskazywać na zróżnicowany stopień refleksyjności towarzyszącej postawom 
rodziców jako osób odpowiedzialnych za proces wychowania. Jak wynika 
z badań, w obu grupach (rodzice i nauczyciele), średnie wyniki odpowiedzi 
na pytania dotyczące form patriotyzmu są rozłożone w przedziałach w sposób 
bardzo do siebie zbliżony.

Podsumowanie i weryfikacja hipotezy

Rozwijanie u dziecka właściwej postawy patriotycznej, która jest dla niego 
pojęciem abstrakcyjnym, wyrabianie przywiązania do szczegółowych pojęć, 
symboli narodowych, tożsamości regionalnej, a tym samym kształtowanie po-
stawy zaangażowania w sprawy własnego środowiska oraz historii odbywało się 
poprzez rytualne uroczystości, stanowiące dla dzieci przystępną formę. Na taką 
potrzebę rozwijania rytuałów patriotycznych wskazali ankietowani nauczyciele 

Rytuały patriotyczne w rzeszowskich przedszkolach...
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i rodzice. Poczucie patriotyzmu wśród respondentów pozytywnie wpływa na 
kształtowanie postaw patriotycznych dzieci uczęszczających do przedszkola. 

Podstawowym środowiskiem, w którym dokonuje się kształtowanie 
świadomości patriotycznej człowieka, jest rodzina. Przedszkole jest instytucją, 
która ma spełniać między innymi istotną rolę w przygotowaniu wychowanków 
do aktywnego udziału w życiu społecznym. W tym celu rodzice i nauczyciele 
mogą wykorzystać różne formy oddziaływania patriotycznego, korzystając 
z własnego doświadczenia. Jako istotne wskaźniki w kształtowaniu patriotyzmu 
badani wskazali: doświadczenia własne wyniesione z rodziny, z edukacji szkolnej 
i pracy zawodowej, poczucie obywatelskie, korzystanie ze środków społecznej 
komunikacji. Wszystkie one stanowią źródła wiedzy patriotycznej. 

W kwestii rozstrzygnięć hipotezy wzięto pod uwagę niektóre pytania kwe-
stionariuszowe dotyczące rytuałów patriotycznych w przedszkolach. Postawiona 
hipoteza znalazła swoje potwierdzenie. Obchody 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę pobudziły do większej niż zwykle aktywności 
całą społeczność przedszkolną, angażując rodziców i nauczycieli, rozbudziły 
w niej solidarność wspólnotową i narodową. Bogactwo form i symboli dało 
możliwość odkrywania wartości patriotycznych, a cały szereg słów i gestów 
składających się na praktyki rytualne tworzył niepowtarzalną atmosferę. Chociaż 
rytuał patriotyczny jest obecny w rzeczywistości przedszkola, to jednak 100 
rocznica odzyskania niepodległości spowodowała na większą skalę przeżycia 
patriotyczne, zwłaszcza poprzez organizowanie kącika patriotycznego, uczenie 
hymnu narodowego, uroczyste obchody 100 rocznicy odzyskania niepodle-
głości. Przeżywanie uroczystości i związane z tym emocje zapisały się głęboko 
w pamięci uczestników, szczególnie dzieci przedszkolnych. Praktyki rytualne 
stanowią zatem pomost dla interioryzacji wartości związanych ze zbiorowością 
narodową i państwową na dalszych etapach socjalizacji.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że świętowanie 
100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pozytywnie wpłynęło 
na rozwijanie rytuałów patriotycznych w przedszkolach na terenie Rzeszowa. 

mgr Anna Curzytek jest nauczycielem dyplomowanym, 
pracownikiem Przedszkola Publicznego nr 38 w Rzeszowie, 
słuchaczką seminarium doktoranckiego na kierunku Socjologia 
Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie
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Marcelina Janisz

Jak zachęcić młodego człowieka 
do czytania? 
Praca Oddziału dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

Oddział dla Dzieci i Młodzieży to placówka biblioteczna o specyficznym 
profilu kulturalno-edukacyjnym. Jest to największa biblioteka w Rzeszowie 
gromadząca literaturę dla dzieci i młodzieży. Księgozbiór jest wzbogacany rów-
nież o publikacje dotyczące pedagogiki, wychowania w rodzinie i psychologii. 
Obecnie jest to 22 252 woluminów, w tym 12 145 egzemplarzy beletrystyki 
dla dzieci i młodzieży. Dla czytelników dostępne są również zbiory specjalne 
(filmy, audiobooki, dokumenty elektroniczne) w liczbie 1116. Interesującym 
elementem księgozbioru są gry planszowe, których obecnie jest ponad 401. 

 Spektrum działalności oświatowej, kulturalnej, edukacyjnej z każdym 
rokiem jest coraz szersze i wymaga otwarcia się na nowoczesne kierunki kształ-
cenia, m.in. edukację nieformalną. O jej walorach pisze Grażyna Leśniewska:

Współczesny system edukacyjny nie kończy się na szkole formalnej. Dzieci i młodzież, 
a także dorosły człowiek, w coraz szerszym zakresie uczą się i wychowują pod wpływem 
oddziaływań szeroko rozumianego środowiska nieszkolnego – czyli poza ramami edukacji 
intencjonalnej (…). W tej nieszkolnej przestrzeni życia ludzkiego tkwi wielki potencjał 
edukacyjny, który w znacznym stopniu kształtuje postawy i poglądy jednostki i grup 
społecznych, tworzy ich doświadczenia i świadomość, wpływa na orientację życiową 
i wybór wartości2.

Niniejszy artykuł prezentuje tylko wybrane działania kulturalno-edukacyj-
ne z lat 2013-2018, które odzwierciedlają różnorodność działalności biblioteki. 
Poprzez włączanie aktywnych form pracy z książką, nowych technologii, inte-
growanie lokalnego środowiska i promowanie kultury regionu biblioteka staje 
się w pełni przestrzenią kreatywno-innowacyjną. Oddział pełni również rolę 

1 Podane liczby prezentują faktyczny stan księgozbioru Oddziału dla Dzieci i Młodzieży na 
koniec roku 2018.

2 G. Leśniewska, Edukacja nieformalna – moda czy konieczność, „Edukacja Humanistyczna” 
2016, nr 2, s. 117.
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„trzeciego miejsca”3 dla młodych czytelników, oferując im komfort i swobodę, 
będąc miejscem odpoczynku i spotkań rówieśników. 

Oprócz opisanych inicjatyw bibliotekarze Oddziału dla Dzieci i Mło-
dzieży prowadzą lekcje biblioteczne, pogadanki promujące czytelnictwo, 
czytają w rzeszowskich przedszkolach, organizują warsztaty w okresie wakacji 
i ferii, przygotowują spotkania autorskie z pisarzami i poetami, włączają 
się w akcje Narodowego Czytania, Tygodnia Bibliotek, Nocy Bibliotek, 
Festiwalu Wyczytanej Książki a także biorą czynny udział  w Podkarpackich 
Targach Książki.

Oddział dla Dzieci i Młodzieży WiMBP w Rzeszowie to instytucja 
otwarta na współpracę. W latach 2013-2018 partnerami biblioteki były 
następujące rzeszowskie szkoły: Zespół Szkół Muzycznych nr 1, Szkoła 
Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 17 z Od-
działami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 2, Szkoła Podstawowa nr 10, Zespół Szkolno-
-Przedszkolny nr 5, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 10,  
V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, VIII 
Liceum Ogólnokształcące. Dynamicznie rozwijała się współpraca z przed-
szkolami, takimi jak: Przedszkola Publiczne nr 2, 7, 23, 22, Przedszkole 
z językiem francuskim „Mały Ambasador”, Przedszkole „Pałacyk Malucha”, 
Przedszkole „Niebieski Motylek”. To także wieloletnia współpraca z Re-
gionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie i Punktem 
Informacji Europejskiej Europe Direct-Rzeszów4, z Muzeum Dobranocek 
w ramach cyklu zajęć „Od bajki do dobranocki”. Do stałych partnerów 
należą Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Podkarpacka Regionalna Organi-
zacja Turystyczna, Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej „Ślad”, 
Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt, Fundacja FELINEUS, 
Szkoła Językowa PROMAR, Księgarnia NOVA.

3 Termin „trzeciego miejsca” stworzył i sprecyzował amerykański badacz Ray Oldenburg. Jest to 
przestrzeń publiczna charakteryzująca się komfortem, nieformalnością, swobodą jednostki. To 
miejsce odpoczynku „pozostające poza sferami pracy i domu”. Zob.: J. Jędrych, Ray Oldenburg 
i jego teoria trzeciego miejsca, „Warsztaty Bibliotekarskie” 2015, nr 1 [dostęp: 20.11.2018]. 
Dostępny w Internecie: http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.edu.pl/nr-12015-45/
ray-oldenburg-i-jego-teoria-trzeciego-miejsca/.

4 Współpraca polega przede wszystkim na prowadzeniu warsztatów przez pracowników 
i konsultantów Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej oraz Punktu Informacji 
Europejskiej Europe Direct-Rzeszów. Zajęcia dotyczą funkcjonowania Unii Europejskiej, 
tradycji i historii Europy i poszczególnych krajów europejskich. W latach 2008–2015 
w bibliotece odbywały się zajęcia z cyklu Klub Europejczyka. 

Marcelina Janisz
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DKK – czyli porozmawiajmy głośno o książkach

Pierwsze Dyskusyjne Kluby Książki powstały w 2007 roku. Jest to program 
rozwoju czytelnictwa zainicjowany przez Instytut Książki. Jego głównymi celami 
są: „promocja kultury i czytelnictwa, ożywienie i integracja środowisk skupionych 
wokół bibliotek publicznych, zachęcenie nowych użytkowników do korzystania 
z bibliotek publicznych oraz inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na 
czytanie”5. Idea Dyskusyjnych Klubów Książki zawiera się w swobodzie doboru 
lektur i rozmowie o przeczytanej książce.  W Oddziale działają trzy kluby: „Baj-
koteka” (dla maluchów z rodzicami), „Książkołaki” (dla dzieci) oraz DKK dla 
młodzieży. Pierwszy powstał klub zrzeszający młodzież, która zainaugurowała 
pierwsze spotkanie 8 czerwca 2007 roku. W 2013 roku powstał klub dla dzieci 
(w wieku 7-13 lat), a w 2018 dla najmłodszych czytelników (w wieku 2-4 lat). 
Jedenastoletnia działalność młodzieżowego klubu to 136 omówionych książek, 
wiele sukcesów młodych  i początkujący recenzentów, którzy zdobywali nagrody 
w konkursie na recenzję – Klubowicze do klawiatur. Wyróżnienie za wyjątkowe 
recenzje otrzymał Piotr Cesarz, który został Recenzentem Roku 20156.

Podczas działalności Dyskusyjnego Klubu Książki „Książkołaki” dzieci 
przeczytały 67 książek, których recenzje i omówienia są dostępne na blogu7. 
Comiesięczne spotkania to przede wszystkim praca grupowa z książką, przy 
której wykorzystujemy niekonwencjonalne formy pracy z tekstem literackim. Jak 
słusznie zauważają Anna Sadowska i Grażyna Sobieska-Szostakiewicz, grupowe 
warsztaty z książka mają wiele korzyści edukacyjnych, aktywują trzy sfery – po-
znawczą, emocjonalną i społeczną8. Ważnym elementem działalności klubów są 
5 Regulamin programu Instytutu Książki Dyskusyjne Kluby Książki 2018, dokument PDF [dostęp: 

30.08.2018]. Dostępny w Internecie: https://instytutksiazki.pl/kluby-ksiazki,6,program-
dotacyjny-dla-dkk,11.html.

6 Informacja o laureatach znajduje się na stronie Instytutu Książki: http://www.instytutksiazki.
com/dkk-wydarzenia,aktualnosci,34576,klubowicze-do-klawiatur-2015.html?reset_size=1 
[dostęp: 30.08.2018].

7 Adres bloga internetowego: http://ksiazkolaki-dkk.blogspot.com/ .
8 Autorki prezentują korzyści płynące z zajęć literackich prowadzonych w grupie: „Praca z książką 

w grupie może zainicjować działania, które umożliwiają uczestnikom lepsze rozumienie bohatera 
i siebie samego, głębsze przeżywanie emocji, a także rozwijanie, za pośrednictwem historii 
bohatera, własnych kompetencji społecznych. Poza tym ogólną korzyścią z prowadzenia zajęć 
grupowych wokół książki jest stawienie czoła spadkowi zainteresowania czytelnictwem, zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży. Atrakcyjność aktywności grupowych i niekonwencjonalne podejście 
do tekstu powodują, że zajęcia zachęcają do czytania książek, a szerzej patrząc – do korzystania 
z dóbr kultury.” A. Sadowska, G. Sobieska-Szostakiewicz, Jakie dodatkowe możliwości w pracy 
z książką stwarza grupa?, [w:] E. Hornowska, M. Karasińska, M. Kulik [i in.], Rozumienie 
świata. O warsztatach pracy z książką i czytelnikami, Warszawa 2017, s. 30.

Jak zachęcić młodego człowieka do czytania?...
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spotkania autorskie z pisarzami, podczas których młodzi czytelnicy poznają warsz-
tat pisarski, narzędzia oraz metody pomocne przy budowaniu tekstu literackiego. 
Jest to również dialog twórcy z odbiorcą, kształtujący wrażliwość i promujący 
czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Klubowicze mieli okazję spotkać się m. 
in. z Grzegorzem Kasdepke, Agnieszką Tyszką, Anną Czerwińską-Rydel, Rafałem 
Witkiem, Joanną Fabicką, Joanną Olech, Tomaszem Samojlikiem, Izabelą Sową, 
Agnieszką Gil, Katarzyną Ryrych, Joanną Jodełką i Małgorzatą Wardą. 

Mini Galeria Sztuki Dziecka i dla Dziecka 

Od 1994 roku, czyli od zmiany lokalu biblioteki, w Oddziale działa mi-
nigaleria promująca sztukę dziecięcą. Wystawy obejmują prace pokonkursowe 
oraz wernisaże młodych twórców, ilustratorów książki dziecięcej i regionalnych 
pasjonatów. W latach 2013-2018 odbyło się łącznie 45 wystaw.

Wśród cyklicznych wystaw prezentowane są prace plastyczne uczestników 
konkursu międzyszkolnego Anioły, aniołki, aniołeczki (15 edycji), którego 
organizatorami są Anna Ratowska i Małgorzata Wiciejewska oraz konkursu 
literacko-plastycznego Pomóżmy zwierzakom (18 edycji), zorganizowanego 
przez Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt. Od 2014 roku w Mini 
Galerii Sztuki Dziecka i dla Dziecka odbywa się wernisaż prac dzieci biorących 
udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym Bombki choinkowe w obrazach, 
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich9. 

Co roku odbywa się także wernisaż prac plastycznych uczestników Mię-
dzyszkolnego Konkursu Plastycznego (23 edycje), który organizuje Oddział. 
W bieżącym roku tematem przewodnim była stworzenie ilustracji do wybranego 
utworu poetyckiego Michała Rusinka.

Galeria Sztuki Dziecka i dla Dziecka promuje działalność artystyczną dzieci 
i młodzieży. W 2012, 2014, 2017 i 2018 roku odbyły się wernisaże batików, 
które powstawały podczas zajęć plastycznych w Spółdzielczym Osiedlowym 
Domu Kultury „Nowe Miasto” pod opieką instruktorki plastyki Danuty 
Turbacz10. Do wyjątkowych wystaw, propagujących sztukę osób niepełno-
9 Organizatorami konkursu plastycznego są Mariola Wiśniewska, Joanna Wójcik oraz Agnieszka 

Pajęcka. Kolejne jego edycje przebiegały pod hasłami: Bombki choinkowe w obrazach (2014); Ozdoby 
choinkowe w obrazach (2015); Gwiazda Betlejemska w obrazach (2016); Sowy, sówki, sóweczki na 
gałązkach choineczki (2017); Dzwony, dzwonki, dzwoneczki na gałązkach choineczki (2018). 

10 Sztuka batiku polega na malowaniu roztopionym woskiem na tkaninie a następnie jej 
barwieniu. Proces ten jest powtarzany aż do uzyskania odpowiedniego efektu kolorystycznego. 

Marcelina Janisz
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sprawnych, warto zaliczyć ekspozycję pt. Inaczej, na którą składały się prace 
plastyczne uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. 
Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu11. Natomiast uczniowie z Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego w Dulczy Małej 
prezentowali wystawę pt. Koty12. Owocem współpracy z Polskim Stowarzysze-
niem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło” w Sędziszowie 
Małopolskim w 2018 roku był wernisaż prac podopiecznych Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Sędziszowie Małopolskim i Filii w Wiercanach13.

Godnym uwagi wydarzeniem, promującym polską ilustrację dla dzieci, była 
wystawa plakatów Tu czy tam?. Prace 14 polskich najbardziej utalentowanych 
i znanych grafików i ilustratorów, m. in. Edgara Bąka, Katarzyny Boguckiej, Iwony 
Chmielewskiej, Emilii Dziubak, Marty Ignerskiej, Patryka Mogilnickiego czy 
Dawida Ryskiego, były częścią projektu prezentowanego pierwotnie w Zachęcie 
w Narodowej Galerii Sztuki w 2016 roku14. Wystawa miała na celu zaakcento-

Batik jest sztuką narodową na Jawie: „Sposób wykonywania batiku jawajskiego jest długi 
i żmudny. Tkanina jest prana, zgniatana rękami lub deptana stopami i suszona. Poddaje się ją 
działaniu oleju i ługu (…), gotuje w skrobi ryżowej i suszy (…), a następnie zbija drewnianym 
młotkiem. (…) Następnie tkanina mocowana jest na ramie. Kobiety szkicują wzór węglem 
drzewnym i nakładają wosk. (…) Zawoskowana tkanina nazywana jest tuli. Tkanina ta, wraz 
z pokrytym woskiem wzorem, jest z kolei zamaczana w barwniku. (…) Tkanina jest następnie 
gotowana, aby usunąć wosk. Cały proces jest powtarzany dla każdego z użytych kolorów.” 
Zob. [hasło: ] Batik, [w:] Britannica. Encyklopedia szkolna, pod red. J. Fisiaka, T. Nowaka, 
T. Stryjakiewicza, t. 2, Poznań 1997, s. 202-203.

11 Opiekunem artystycznym wystawy była Renata Torba, która tak pisze o pracach swoich uczniów, 
prezentowanych w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu: „przestrzeń Galerii wypełniły prace 
czarujące bogactwem treści, sposobem wyrażania siebie i swoich odniesień wobec twórczości 
znanych artystów (G. Klimt, V. v. Gogh, P. Cezanne, F. Goya, A. Mucha, C. Monet i inni). 
Uczniowie odważnie podejmują wyzwania tematyczne i śmiało poszukują środków wyrazu  
w plamie, formie i kresce, tworząc własne „obrazy” w klasycznych technikach”. http://soswprzem.
pl/wp-content/uploads/2018/04/Wystawa-prac-INACZEJ.pdf [dostęp 09.12.2018].

12 Wernisażowi towarzyszyła część artystyczna, artyści zaprezentowali fragment musicalu Koty, 
którego twórcą jest Andrew Lloyd Webber. Zob. M. Dul-Kuźniar, „Koty” – wernisaż wystawy, 
http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/oddzial-dla-dzieci-i-mlodziezy/wydarzenia-
w-2017-roku/art,23,koty-wernisaz-wystawy-w-oddziale-dla-dzieci-i-mlodziezy-relacja.html 
[dostęp 04.09.2018].

13 Zob. A. Pieniążek, Wernisaż wystawy prac podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Sędziszowie Małopolskim i Filii w Wiercanach w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży [dostęp: 
10.12.2018]. Dostępny w Internecie: http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/
oddzial-dla-dzieci-i-mlodziezy/wydarzenia-w-2018-roku/art,41,wernisaz-wystawy-prac-
podopiecznych-srodowiskowego-domu-samopomocy-w-sedziszowie-malopolskim-i-filii-w-
wiercanach-relacja.html.

14 Wystawa Tu czy tam? Współczesna polska ilustracja dla dzieci w warszawskiej Zachęcie składała 
się z trzech odsłon. Jej pierwsza część prezentowała odbiorcom tematykę ilustracji, zwiedzający 
mogli wcielić się w ilustratora i w sposób praktyczny przećwiczyć swoje umiejętności. Druga 
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wanie wartości płynących z czytania. Na każdym plakacie autorzy zaprezentowali 
hasło przewodnie wystawy, które było elementem łączącym wszystkie prace. 

Galeria jest również miejscem promocji regionalnych twórców i pasjona-
tów. Oryginalnymi wystawami w galerii były prezentowane ilustracje z książek 
regionalnej pisarki i poetki Stanisławy Bełch15, autorstwa Katarzyny Bełch-
-Sebastian oraz miniaturowy skansen, który wykonał Józef Woźnik. Artysta 
postarał się odwzorować wszystkie obiekty z ogromną precyzją, dopracowując 
każdy najdrobniejszy element i mechanizm. Nawet wnętrza budynków kryją 
w sobie miniaturowe umeblowanie i urządzenia codziennego użytku. Wszyst-
kie eksponaty powstawały z pamięci, ze wspomnień, z potrzeby odtworzenia 
przeszłości. Wystawie pasjonata towarzyszyła prelekcja dotycząca zapomnianych 
narzędzi oraz obyczajów i tradycji na podkarpackiej wsi16.

W labiryntach Rzeszowa, czyli gra miejska jako nietypowa lekcja 
historii 

Od 2014 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży włączył się w obchody Dni 
Dziedzictwa Europejskiego. Formą zachęcającą przede wszystkim młodzież 

część była zaprojektowana jako labirynt, który tworzyły ilustracje, a w trzeciej, tzw. czytelni, 
odbiorcy mieli możliwość zapoznania się z książkami obrazkowymi i ilustracjami. Zob. https://
zacheta.art.pl/pl/wystawy/tu-czy-tam [dostęp 04.12.2018]. O doborze twórców i wystawie 
wypowiada się jej kuratorka Magdalena Kłos: „Chciałyśmy z Ewą Solarz, współkuratorką 
wystawy, pokazać twórców już z dorobkiem, docenionych za granicą, na Targach Książki 
Dziecięcej w Bolonii, ale też tych, którzy są na początku swojej drogi i w których dostrzegamy 
duży potencjał. Ciekawe są prace ilustratorów kojarzonych z twórczością dla dorosłych: Dawida 
Ryskiego, Patryka Mogilnickiego czy Edgara Bąka. Tego ostatniego sama gorąco namawiałam, 
aby spróbował sił w tworzeniu książki dla dzieci, mam więc ogromną satysfakcję”. https://
www.weranda.pl/sztuak-new/wystawy/wystawa-tu-czy-tam-wspolczesna-polska-ilustracja-
dla-dziec [dostęp 04.12.2018]. Wystawa i towarzyszące jej warsztaty były również tematem 
audycji w Polskim Radiu RDC: Mnie się to podoba: wystawa „Tu czy tam” https://www.rdc.
pl/podcast/mnie-sie-to-podoba-wystawa-tu-czy-tam/ [dostęp 04.12.2018].

15 Stanisława Bełch jest rzeszowianką, emerytowaną nauczycielką. Pisze przede wszystkim dla 
dzieci, wydała w Wydawnictwie Oświatowym Fosze cykl trzech książek dla dzieci: Wesołe 
historie cz.1, (2010); Wesołe historie cz.2 (2012); Wesołe historie cz.3 (2013), a także opowieści 
Snip i Kocio (2012, wyd. Fosze); Snip i Kocio nad morzem (2014, wyd. Fosze); Snip i Kocio 
w górach (2017, wyd. Fosze); Snip i Kocio zwiedzają Rzeszów (2014, wyd. Fosze). Jest również 
poetką, w 2016 roku ukazał się tomik Czas wierszem zapisany, a w 2018 roku autorka wydała 
zbiór wierszy dla dzieci Święto Niepodległości.

16 Wystawa była prezentowana w ramach obchodów Roku Oskara Kolberga (2014) Zob.  
M. Janisz, W świecie miniatury. Spotkanie z autorem wystawy Józefem Woźnikiem [dostęp: 
09.09.2018]. Dostępny w Internecie: http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/oddzial-
dla-dzieci-i-mlodziezy/wydarzenia-w-2014-roku/art,6,w-swiecie-miniatury-spotkanie-z-
autorem-wystawy-jozefem-woznikiem-w-oddziale-dla-dzieci-i-mlodziezy-relacja.html.
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do udziału w wydarzeniu była atrakcyjna formuła gry miejskiej, polegająca na 
aktywnym rozwiązywaniu zagadek historyczno-literackich w przestrzeni miasta. 
Pierwsza edycja, zatytułowana Rzeszowskimi uliczkami, oparta była na publika-
cjach Podania, legendy i opowieści z Rzeszowa i okolic (2006) i Rzeszowskie ulice i tuż 
za rogatkami (2003) autorstwa Marka Czarnoty17, znawcy historii Rzeszowa. Rok 
później gra Wehikuł czasu, skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych, również 
miała na celu zapoznanie młodych ludzi z budynkami, miejscami pamięci, archi-
tekturą, z której można odczytać historię Rzeszowa. W 2016 roku gra miejska 
Tajemnica kamieni przebiegała pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią 
– świątynie, arcydzieła, pomniki”. Młodzież poznała historię związaną z takimi 
rzeszowskimi miejscami jak: Ratusz, Aleja Lubomirskich, ul. 3 Maja, pomnik 
Adama Mickiewicza, Plac Cichociemnych, Kościół OO. Bernardynów. 

W bieżącym roku czwarta edycja gry miejskiej Zapisane w terenie18 dotyczyła 
sylwetki i twórczości Franciszka Kotuli, etnografa, kolekcjonera i muzeologa, 
utrwalającego przeszłość Rzeszowa19. Postać wyjątkowego człowieka i znawcy 

17 Tak o Marku Czarnocie pisze Anna Niewolak-Krzywda: „Marek Czarnota (1949-2014), 
rzeszowianin, syn Sybiraków, absolwent (…) Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza i I LO 
im. S. Konarskiego, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Rzeszowie. Bibliofil, kolekcjoner, animator kultury, autor ponad 300 programów telewizyjnych, 
około 600 audycji radiowych, tysiąca artykułów publikowanych w prasie regionalnej, 17 książek, 
kilkunastu przedsięwzięć edytorskich, organizator (lub współorganizator) rozlicznych wydarzeń 
kulturalnych i naukowych popularyzujących wiedzę o rodzinnym mieście i Podkarpaciu”. Zob.: 
A. Niewolak-Krzywda, Regionalista. O Marku Czarnocie, [w:] Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia, 
pod red. J. Pasterskiej, S. Uliasza, A. Lubonia, Rzeszów 2016, s. 61. Oprócz wspomnianych 
tytułów Marek Czarnota jest autorem m.in. publikacji Grotowskich ślady rzeszowskie (Rzeszów 
2009); Moi Rzeszowianie: anegdoty i ciekawostki (Rzeszów 2007); Patroni przyszłych rzeszowskich 
ulic (Rzeszów 2006); Rzeszowski Sokół teatralny i sportowy (Rzeszów 2006); Rzeszowskie ulice 
i okolice: gawędy telewizyjno-gazetkowe (Rzeszów 2001). 

18 Tytuł gry miejskiej to nawiązanie do publikacji Franciszka Kotuli: Zapisane w terenie: reportaże 
historyczno-etnograficzne (z lat siedemdziesiątych XX wieku), Rzeszów 2008.

19 Franciszek Kotula urodził się 26 III 1900 r. w Głogowie. Był nauczycielem, muzeologiem, 
etnografem, publicystą i wielkim miłośnikiem kultury ludowej. Od 1950 roku pełnił funkcję 
dyrektora Muzeum Okręgowego. W latach 1959-1970 pracował jako kierownik w Dziale 
Etnograficznym. Jego dorobek bibliograficzny jest imponujący, zawiera bowiem ponad 600 
pozycji. Publikował m.in. w czasopismach: „Życie Literackie”; „Kultura”; „Argumenty”; 
„Polityka” i regionalnych: „Nowiny Rzeszowskie”; „Widnokrąg”; „Podkarpacie”. Publikacja 
Franciszka Kotuli o Rzeszowie to przede wszystkim Tamten Rzeszów czyli wędrówka po 
zakątkach i historii miasta. Docent Franciszek Kotula był odznaczony Srebrnym i Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zob.: K. Ruszel, 
[hasło:] Kotula Franciszek, [w:] Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku 
Polski Południowo-Wschodniej pod red. A. Meissnera, K. Szmyda, Rzeszów 2011, s. 202-205. 
O badaczu i jego pasji pisze również Aleksander Zyga w publikacji: Portret regionalisty. Geneza, 
prace, metoda, model, Rzeszów 1979.
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Rzeszowa przybliżył uczestnikom gry film fabularyzowany Swój Nieznany 
w reżyserii Rolanda Dubiela20. Zadania ukryte w przestrzeni miasta były za-
inspirowane publikacjami Z dziejów Rzeszowa 1939‒1944. Losy rzeszowskich 
zabytków i pamiątek (Rzeszów 1998) oraz Tamten Rzeszów, czyli Wędrówka po 
zakątkach i historii miasta (Rzeszów 1997).

Edukacja globalna 

W 2014 roku biblioteka przystąpiła do projektu „Globalnie – Lokalnie 
– Aktywnie. Edukacja globalna w bibliotece”, którego organizatorem była 
Fundacja Chrześcijańska Znak. W ramach wsparcia rozwoju pozaformalnej 
edukacji bibliotekarki uczestniczyły w szkoleniach, a następnie przeprowadziły 
warsztaty dla dzieci podczas Tygodnia Edukacji Globalnej (15–23 listopada 
2014 r.)21. 

Edukacja globalna to niewątpliwie wyzwanie współczesności, które po-
lega na „rozwijaniu świadomości globalnej odpowiedzialności”22. Edukacja 
globalna składa się na wiele działań, które przede wszystkim wyjaśniają przy-
czyny i konsekwencje zjawisk; prezentują zależności i interakcje pomiędzy 
jednostką a globalnymi procesami; walczą ze stereotypami i uprzedzeniami; 
budują w uczniu przeświadczenie, że świat jest niezwykle złożoną i dynamicz-
ną strukturą; pokazują punkt widzenia globalnego Południa; wpływają na 
krytyczne myślenie, uwrażliwiając jednocześnie na świadome podejmowanie 
decyzji  w codziennym życiu i praktyczne wykorzystanie wiedzy o procesach 
globalizacji23. 

20 O tworzeniu filmu i o biografii Franciszka Kotuli opowiada reżyser w rozmowie z Adamem 
Głaczyńskim: „Swój Nieznany” film o Franciszku Kotuli [dostęp: 04.09.2018]. Dostępny 
w Internecie: https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/11674/swoj-nieznany-film-o-
franciszku-kotuli.

21 Relacja z warsztatów: B. Jabłońska, M. Janisz, Tydzień Edukacji Globalnej 15–23 listopada 
2014 r. – Oddział dla Dzieci i Młodzieży [dostęp: 5.12.2018]. Dostępny w Internecie: http://
www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/oddzial-dla-dzieci-i-mlodziezy/wydarzenia-w-2014-
roku/art,53,tydzien-edukacji-globalnej-w-oddziale-dla-dzieci-i-mlodziezy-relacja.html.

22 Helena Ciążela, Włodzimierz Tyburski, Wprowadzenie [w:] Odpowiedzialność globalna 
i edukacja globalna. Wymiary teorii i praktyki, red. H. Ciążela, W.Tyburski, Warszawa 2012,  
s. 8. Jest to interesująca publikacja prezentująca zarówno zalety i potencjał drzemiący 
w edukacji globalnej, jak i problemy, wady oraz trudności, na jakie napotyka nauczyciel, 
realizujący i podejmujący tę strategię w procesie edukacyjnym. 

23 Zob. J. Janiszewska, E. Kielak, A. Paluszek, Definicja i zakres edukacji globalnej 
[dostęp 04.09.2018]. Dostępny w Internecie: http://e-globalna.edu.pl/index.
php?etap=10&i=194. 
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Mając na uwadze wskazane cele, bibliotekarki przeprowadziły cykle 
warsztatów: Kupując świadomie oraz Czy wiesz, że pijesz wodę, którą piły di-
nozaury? Pierwszy blok tematyczny opierał się na informacjach związanych 
z konsumpcjonizmem. Scenariusz zajęć zawierał przede wszystkim działania 
praktyczne, mające na celu budowanie postawy świadomego konsumenta. 
Drugi cykl warsztatów nawiązywał do tematyki wody, jej źródeł, sposobów 
codziennego oszczędzania, deficytu wodnego. Prezentowane zajęcia zawiera-
ły różne metody aktywizujące uczniów, m.in.: formułę gier planszowych24, 
elementy burzy mózgów, zajęć plastycznych. W 2015 roku Tydzień Edukacji 
Globalnej przebiegał pod hasłem Równość – od słów do czynów. W Oddziale 
ponownie odbył się cykl warsztatów Postaw znak równości. W trakcie cyklu 
spotkań uczniowie poznawali współzależności między globalną Północą 
a globalnym Południem, pracując z mapą. Aby przekonać się, jak żyją ludzie 
w innych częściach świata, mieli oni za zadanie „wejść w rolę” (np. dziecka 
mieszkającego w Afryce; robotnika pracującego w kopalni czy uczennicy 
angielskiej szkoły). Ćwiczenie nie tylko pozwoliło na uświadomienie uczest-
nikom, że istnieje wiele nierówności i nie wszyscy ludzie mają równe szanse 
na rozwój i godne życie, ale także wzbudziło refleksję na temat empatycznych 
postaw. Podsumowaniem warsztatów Postaw znak równości było zaprojekto-
wanie przez uczestników torby ekologicznej z motywem w formie ilustracji 
albo grafiki, promującej hasło równości25. 
24 Według Renaty Korolczuk i Małgorzaty Zambrowskiej, autorek publikacji Pozwólmy 

dzieciom grać, gry planszowe przynoszą szereg korzyści, takich jak: umiejętność pracy według 
ustalonych reguł i zasad; rozwój koncentracji i spostrzegawczości; wytrwałość w rozwiązywaniu 
problemów; praca zespołowa; odkrywanie własnych mocnych stron; przyjmowanie konkretnej 
postawy wobec porażki i zwycięstwa i odporność na stres. Zob. R. Korolczuk, M. Zambrowska, 
Wstęp [w:] tychże, Pozwólmy dzieciom grać. O wykorzystaniu gier planszowych w edukacji 
matematycznej, Warszawa 2014, s. 6-7. O walorach gier planszowych w edukacji pisze m.in. 
Łukasz Wrona: „warto zauważyć, że dziś w Polsce (…) gry przeżywają prawdziwy renesans. 
Wiele z nich można z powodzeniem wykorzystać w nauczaniu szkolnym lub muzealnym. 
(…) oprócz emocji gwarantują też przyswojenie niemałej dawki wiedzy. Wymagają jednak 
większego zaangażowania zarówno graczy, jak i opiekunów”. Ł. Wrona, Czego uczą gry 
planszowe?, „Mówią wieki w szkole” 2015, nr 25, s. XIV. Wartościowym głosem w dyskusji 
o korzyściach edukacyjnych płynących z grywalizacji jest artykuł Wojciecha Sieronia, Gry 
planszowe w edukacji, „Kwartalnik Edukacyjny” 2013, nr 2, s. 66 – 71. O zastosowaniu formuły 
gier w szkole ukazały się również takie artykuły jak: B. Burnus, Gry planszowe – kreatywnie 
w szkole, „Życie Szkoły” 2012, nr 10, s. 12-13; Szwajkowski, Gry planszowe – edukacja 
i rozwój kompetencji, „Życie Szkoły” 2013, nr 6, s. 8-9; G. Woźniak, Gry planszowe w pracy 
nowoczesnego bibliotekarza, „Poradnik Bibliotekarza” 2016, nr 2, s. 32-34. 

25 Informacja o warsztatach pojawiła się w audycji Iwony Piętak na antenie Polskiego Radia 
Rzeszów. Zob.: http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/oddzial-dla-dzieci-i-mlodziezy/
wydarzenia-w-2015-roku/art,56,postaw-znak-rownosci-tydzien-edukacji-globalnej-w-
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Głównym celem Tygodnia Edukacji Globalnej było uwrażliwienie uczniów 
na wpływ indywidualnych, jednostkowych wyborów na cały system naszej 
planety. 

EkoBiblioteka

W 2015 roku biblioteka jako jedna z 50 w kraju przystąpiła do ogólno-
polskiego projektu EkoPaka – zamykamy obieg surowców. Jest to kampania, 
której celem było uświadomienie dzieciom, że surowce można wykorzystać 
wielokrotnie. EkoPaka to zbiór materiałów, na podstawie których były reali-
zowane warsztaty dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej. W skład EkoPaki 
wchodzą: zabawki, gry edukacyjne, książki, materiały plastyczne, kolorowanki, 
scenariusze zajęć oraz ulotki informacyjne. 

Na podstawie materiałów odbyły się zajęcia poświęcone kolejnym su-
rowcom, takim jak: drewno, papier, tworzywa sztuczne, aluminium i inne 
metale. Pomysłodawcą kampanii ekologiczno-edukacyjnej był INTERSEROH 
Organizacja Odzysku Opakowań S.A.26.  W ramach projektu odbiorcy poznali 
tematykę związaną z przetwarzaniem surowców w formie zabaw, gier, zadań 
plastycznych i technicznych27. 

E-Biblioteka

Oddział dla Dzieci i Młodzieży stara się również wykorzystywać w pracy 
edukacyjnej nowe technologie. W latach 2012-2013 w bibliotece działał dar-
mowy kurs e-lerningowy języka angielskiego „FunEnglish”, z którego mogły 

oddziale-dla-dzieci-i-mlodziezy-relacja.html [dostęp 04.09.2018].
26 Projekt „EkoPaka” jest również wspierany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego oraz Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego. Informacje 
o projekcie są dostępne na stronie internetowej: http://ekopaka.org/o-projekcie/ [dostęp: 
20.08.2018]. 

27 Sprawozdania z projektu: B. Jabłońska, „EkoPaka – zamykamy obieg surowców – papier- warsztaty 
ekologiczne, http://www.wimbp.rzeszow.pl/aktualnosci/art,2435,ekopaka-zamykamy-obieg-
surowcow-papier-warsztaty-ekologiczne-w-oddziale-dla-dzieci-i-mlodziezy-relacja.html 
[dostęp 10.12.2018]; M. Janisz, Odkrywamy plastikowe tajemnice, czyli druga „EkoPaka” http://
www.wimbp.rzeszow.pl/aktualnosci/art,2194,odkrywamy-plastikowe-tajemnice-czyli-druga-
ekopaka-w-oddziale-dla-dzieci-i-mlodziezy-relacja.html [dostęp 10.12.2018]; B. Romek, 
EkoPaka – zamykamy obieg surowców – aluminium – warsztaty ekologiczne w Oddziale dla Dzieci 
i Młodzieży http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/oddzial-dla-dzieci-i-mlodziezy/
wydarzenia-w-2017-roku/art,16,ekopaka-zamykamy-obieg-surowcow-aluminium-warsztaty-
ekologiczne-w-oddziale-dla-dzieci-i-mlodziezy.html [dostęp 10.12.2018].

Marcelina Janisz
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samodzielnie korzystać dzieci w wieku 6-12 lat. Projekt firmy Funmedia – Fu-
nEnglish w bibliotece – zakładał, że młodzi czytelnicy będą przyswajać obcy język 
poprzez zabawę (w formie krótkich, nieskomplikowanych gier komputerowych, 
piosenek, filmów, fotolekcji)28. Platforma wykorzystuje metodę Immersion tzw. 
zanurzenie), polegającą na bardzo intensywnym budowaniu kompetencji języ-
kowych poprzez tworzenie sytuacji komunikacyjnych. Dziecko uczy się myśleć 
i komunikować w języku angielskim w sposób naturalny, poprzez rozrywkę. 

Od 2013 roku Oddział aktywnie uczestniczy w ogólnoeuropejskiej kam-
panii Tydzień z Internetem (Get Online Week), której celem jest podnoszenie 
świadomości użytkowników sieci internetowej, propagowanie narzędzi, jakie 
dają nowe technologie, a także wskazywanie realnych zagrożeń w cyberprzestrze-
ni29. W 2013 roku odbyły się warsztaty W 80 minut dookoła świata, podczas 
których uczestnicy odbyli wirtualną podróż po kontynentach dzięki narzędziom 
Mapy Google30. Kolejna edycja kampanii, w 2014 roku, podejmowała tematy 
kompetencji cyfrowych niezbędnych w różnych sektorach gospodarki. Zajęcia 
Co ze mnie wyrośnie były skierowane do dzieci, które chciały poznać rodzaje 
zawodów oraz predyspozycje jakie trzeba posiadać, aby pracować w konkretnej 
profesji31. Wybór ścieżki zawodowej, planowanie przyszłego zawodu jest dużym 
wyzwaniem dla młodzieży, więc w 2015 roku biblioteka zaproponowała mło-
dym ludziom warsztaty Zawodowe selfie, w trakcie których uczestnicy poznali 
kompetencje informatyczne i nieinformatyczne32. Rok później kampania doty-
czyła świadomości konsumenta w Internecie. Warsztaty Bezpieczny e-konsument 

28 O projekcie można przeczytać na stronie internetowej: https://funenglish.pl.
29 W Polsce od 2011 roku kampanię koordynuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego. Strona kampanii: http://tydzienzinternetem.pl/#tydzien.
30 Relacja z warsztatów pojawiła się w paśmie informacyjnym TVP Rzeszów (program 

Aktualności). Zob.: B. Jabłońska, „W 80 minut dookoła świata” – wirtualna podróż po wielu 
kontynentach, zorganizowana w ramach międzynarodowej kampanii Tydzień z Internetem 2013 
pod hasłem „Teraz już wiemy, że…” [dostęp: 04.09.2018]. Dostępny w Internecie: http://
www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/oddzial-dla-dzieci-i-mlodziezy/wydarzenia-w-2013-
roku/art,24,w-80-minut-dookola-swiata-tydzien-z-internetem-2013-w-oddziale-dla-dzieci-
i-mlodziezy.html. 

31 Relacja z warsztatów: B. Jabłońska, Co ze mnie wyrośnie? Zajęcia w ramach międzynarodowej 
kampanii „Tydzień z Internetem 2014” [dostęp: 05.09.2018]. Dostępny w Internecie: http://
www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/oddzial-dla-dzieci-i-mlodziezy/wydarzenia-w-
2014-roku/art,15,co-ze-mnie-wyrosnie-tydzien-z-internetem-2014-w-oddziale-dla-dzieci-
i-mlodziezy-relacja.html.

32 Relacja z warsztatów: M. Janisz, Tydzień z Internetem – Zawodowe selfie [dostęp: 05.09.2018]. 
Dostępny w Internecie: http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/oddzial-dla-dzieci-
i-mlodziezy/wydarzenia-w-2015-roku/art,16,tydzien-z-internetem-zawodowe-selfie-w-
oddziale-dla-dzieci-i-mlodziezy-relacja.html. 

Jak zachęcić młodego człowieka do czytania?...
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miały na celu przybliżenie praw e-konsumenta, zasad bezpiecznego kupowania 
oraz bankowości elektronicznej33. W 2017 roku uczestnicy zajęć E-pasjonaci. 
Inspiruj się i dziel swoimi pasjami poznali narzędzia związane z blogowaniem, 
była to również okazja do rozmowy z blogerem, osobą prowadzącą blog z re-
cenzjami książek34. 

Podsumowanie

Działalność Oddziału dla Dzieci i Młodzieży to wielowymiarowa oferta 
edukacyjno-kulturalna, zintegrowana z nowoczesnymi modelami kształcenia. 
Niniejszy artykuł nie wyczerpuje wszystkich aspektów i pól aktywności funk-
cjonowania biblioteki o profilu dziecięco-młodzieżowym. Warto wspomnieć, 
że w samym 2018 roku Oddział realizował projekt Instytutu Książki Mała 
książka – wielki człowiek35; przyłączył się do ogólnopolskiej akcji obchodów 
100-lecia odzyskania niepodległości – Mirabelka – kiełkująca historia  w 100licy, 
został laureatem ogólnopolskiego konkursu na akcję promującą czytelnictwo  
w ramach 25. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego 
„KANON dziś”36. Działalność biblioteki została również doceniona w ogól-
nopolskim konkursie Czytam sobie w bibliotece. Moje miejsce – moja wolność!, 
zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
i Wydawnictwo Egmont z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości37. Ponadto w bibliotece odbyła się akcja promująca czytelnictwo Ostry 

33 Szczegółowa relacja z warsztatów: M. Janisz, Tydzień z Internetem 2016 – „Bezpieczny 
e-konsument” [dostęp: 05.09.2018]. Dostępny w Internecie: http://www.wimbp.rzeszow.pl/
filie-i-oddzialy-/oddzial-dla-dzieci-i-mlodziezy/wydarzenia-w-2016-roku/art,9,tydzien-z-
internetem-2016-bezpieczny-e-konsument-w-oddziale-dla-dzieci-i-mlodziezy-relacja.html.

34 Pełna relacja z warsztatów: M. Dul-Kuźniar, „E-pasjonaci. Inspiruj się i dziel swoimi pasjami” 
– „Tydzień z Internetem” w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, [dostęp: 06.12.2018]. Dostępny 
w Internecie: http://www.wimbp.rzeszow.pl/filie-i-oddzialy-/oddzial-dla-dzieci-i-mlodziezy/
wydarzenia-w-2017-roku/art,17,e-pasjonaci-inspiruj-sie-i-dziel-swoimi-pasjami-tydzien-z-
internetem-w-oddziale-dla-dzieci-i-mlodziezy-relacja.html 

35 Mała książka – wielki człowiek to pilotażowy projekt Instytutu Książki skierowany do 
trzylatków i rodziców, promujący czytelnictwo. W akcji bierze udział ponad 3 tysiące bibliotek. 
Zob.: Dostępny w Internecie: http://wielki-czlowiek.pl/trzylatki/ [dostęp: 10.12.2018].

36 Informacja o konkursie: http://mbp-oswiecim.pl/kanon-dzis-wyniki-konkursu/ [dostęp: 
05.12.2018].

37 Biblioteka Oddziału dla Dzieci i Młodzieży jako jedna z 37 bibliotek w Polsce została 
nagrodzona za przeprowadzenie zajęć inspirowanych jedną z czterech książek z serii Czytam 
sobie z kotylionem. Relacja z wydarzenia jest dostępna na stronie: https://labib.pl/artykuly/
pokaz/534/ [dostęp: 07.01.2019]. 

Marcelina Janisz
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Dyżur Literacki, zorganizowana przez Fundację Czas Dzieci38. Bibliotekarki 
również aktywnie uczestniczą w akcjach pomagania zwierzętom ze schroniska. 

Pragnę nadmienić, że wszystkie warsztaty, akcje i spotkania autorskie od-
bywają się w bibliotece bezpłatnie, a oferta tematyczna ciągle jest poszerzana, 
aktualizowana i dostosowywana do współczesnych wyzwań edukacji. Biblioteka 
jest otwarta na nowe formy współpracy ze szkołami, nauczycielami, pedagogami 
i regionalnymi pasjonatami, wspierając metodologicznie osoby zaangażowane 
w proces edukacji. 

dr Marcelina Janisz jest doktorem nauk humanistycznych 
w dyscyplinie literaturoznawstwa, od 2012 roku pracuje jako 
bibliotekarka w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Absolwentka filogii 
polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zainteresowania badawcze 
to literatura emigracyjna, polska poezja współczesna oraz 
literatura dla dzieci i młodzieży.

38 Akcja czytelnicza była tematem audycji programu Ślady Pegaza w Polskim Radiu Rzeszów, 
Inspirować, nie zmuszać – czyli o czytelnictwie dzieci i młodzieży, https://www.radio.rzeszow.
pl/audycje/15784/inspirowac-nie-zmuszac-czyli-o-czytelnictwie-dzieci-i mlodziezy [dostęp: 
09.12.2018].

Jak zachęcić młodego człowieka do czytania?...



Z 
W

A
R

SZ
TA

T
U

 B
A

D
A

W
C

ZE
G

O

28

Joanna Porada

Wspieranie aktywności 
zawodowej uczniów 
z niepełnosprawnością 
intelektualną 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Mrowli. 
Przykłady dobrych praktyk

Wstęp

Aktywizacja zawodowa uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest 
integralnym, bardzo ważnym składnikiem rozwoju ich kompetencji i umiejętności 
zawodowych, jest „z jednej strony uzewnętrznieniem możliwości samodzielnego 
funkcjonowania dojrzewającej społecznie osobowości, a z drugiej czynnikiem 
umożliwiającym świadome kierowanie wewnętrznymi przemianami zoriento-
wanymi na usamodzielnienie, współdziałanie i współodpowiedzialność”1. Podej-
mując działania w zakresie przygotowania do pracy, należy organizować szereg 
doświadczeń poznawczych wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną, 
realizowanych przez wszystkie środowiska ich życia. Artykuł ma na celu prezenta-
cję dobrej praktyki podjętej w obszarze aktywizacji zawodowej uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną poprzez realizację projektu pt. Zwiększenie zakresu 
przygotowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym 
i znacznym do wykonywania czynności na określonym stanowisku w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. K. Makuszyńskiego w Mrowli. 

Aktywne uczestnictwo zawodowe uczniów z niepełnosprawnością intelek-
tualną powinno mieć charakter rozwijający społecznie oraz stanowić koncepcję 

1 L. Ploch, Włączanie społeczne w placówce specjalnej, Warszawa 2011, s. 199.
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integracyjną „łączącą samoistne reformowanie indywidualnej świadomości 
z przeobrażeniami warunków kształtujących poszczególną osobowość społecz-
ną”2, co oznacza, że poza wychowankiem powinna to być nie tylko placówka, 
ale i szerokie środowisko społeczne. Aktywizacja zawodowa wychowanków z nie-
pełnosprawnością intelektualną „nie może rodzić się na podłożu tylko aprobaty 
otoczenia przygotowującego, lecz musi wiązać się nierozerwalnie z wizją akceptacji, 
tolerancji i autentycznego zaangażowania środowiska pracy zawodowej poza 
placówką”3.  Aktywizacja zawodowa uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym  w Mrowli opiera się na idei respektowania praw ucznia wobec 
jego niepełnosprawności. Wszystkie działania wychowanków postrzegane są jako 
ich wkład we wspólne dobro na rzecz zdobywania wiedzy oraz świadomy udział 
w procesie aktywizacji zawodowej, w którym główny nacisk położony jest na 
zwiększanie kompetencji zawodowych. Takim działaniom sprzyja bezpośrednie 
uczestnictwo uczniów w praktykach zawodowych realizowanych poza placówką, 
ponieważ stają się wtedy autentyczną wartością dla podopiecznych4.

Aktywność zawodowa osób z umiarkowaną i znaczną 
niepełnosprawnością intelektualną

W ostatnich latach obserwuje się pozytywne zmiany w sposobie postrze-
gania nie tylko niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych, ale również 
możliwości ich funkcjonowania w różnych sferach życia społecznego. Naj-
nowsze orientacje w pedagogice specjalnej koncentrują się na „humanistycznie 
zorientowanych opcjach poszukiwania i dążenia do autonomii osób niepeł-
nosprawnych”5. Nowe spojrzenie na rzeczywistość społeczno-kulturową osób 
z niepełnosprawnością to „zwrot ku jednostce, jej podmiotowości, potrzebom, 
przyzwoleniu na różnicę i różnorodność”6, to również m.in. przyzwolenie na 
wielość oraz zróżnicowanie interpretacyjne w opisie świata, równouprawnie-
nie różnych dróg poznania, opozycja do pozytywistycznego absolutyzmu czy 
krytyczne spojrzenie na procesy edukacji7.

2 Ibidem, s. 144.
3 Ibidem.
4 Ibidem, s. 200.
5 J. Rzeźnicka-Krupa, Niepełnosprawność i świat społeczny, Szkice metodologiczne, Kraków 2009, 

s. 223.
6 A. Krause, Niepełnosprawność – Inny w paradygmacie humanistycznym, „Niepełnosprawność” 

2010, nr 4, s. 118. 
7 A. Krause, Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków 2010, s. 181.
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W kształtującym się paradygmacie humanistycznym osoba niepełno-
sprawna ujmowana jest w kontekstach indywidualistycznych oraz społeczno-
-kulturowych. Wzrasta znaczenie autonomii człowieka oraz rzeczywiste prawo 
do decydowania o własnym życiu. W pedagogice specjalnej odchodzi się od 
instrumentalizmu metodycznego, dydaktycznego czy rehabilitacyjnego, a los 
osoby niepełnosprawnej traktuje się jako niepowtarzalny fenomen, niemiesz-
czący się w statystycznym i liczbowym ujęciu tabelarycznym. Wyznacza się 
nowe standardy koegzystencji z osobami niepełnosprawnymi i rozszerzają się 
obszary analizy niepełnosprawności. Niewątpliwie, jak zauważa Amadeusz 
Krause, „niepełnosprawność staje się zjawiskiem wielokontekstowym, wielo-
wymiarowym i wieloaspektowym” 8. Poszukuje się innowacyjnych rozwiązań 
włączających osoby niepełnosprawne w nurt życia społecznego i pozwalających 
im na aktywność społeczną, kulturalną i zawodową9. 

Aktywność zawodowa jest istotnym obszarem egzystencji i jednym z naj-
bardziej wymiernych wyznaczników samodzielnego funkcjonowania niemal 
każdego człowieka  w dorosłym życiu10. W procesie rehabilitacji osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną praca nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ 
stanowi podstawę normalizacji ich życia11, umożliwia uzyskanie odpowiedniego 
statusu zawodowego i społecznego; ale zaplanowanie optymalnych warunków 
gwarantujących zdobycie pracy przez osobę niepełnosprawną intelektualnie 
to w dalszym ciągu bardzo trudne zadanie. Pomimo obserwowanych, dyna-
micznych i pozytywnych zmian na rynku pracy aktywność zawodowa osób 
z niepełnosprawnością w dalszym ciągu odbiega od aktywności zawodowej 
osób sprawnych12. Szczególnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym i znacznym w dalszym ciągu nie mają w Polsce 
dużych szans na zatrudnienie. Nawet jeśli zostały dobrze przygotowane do 
podjęcia roli człowieka pracującego, aktywność zawodowa tej grupy nie jest 
duża. Wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce odbiegają 
8 A. Krause, op. cit. (Niepełnosprawność…), s. 120.
9 G. Troczyńska, M. Łapko, W stronę środowiska lokalnego. Ośrodek opiekuńczy dla dzieci 

i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, [w:] A. Pilecki (red), Problemy pedagogiki specjalnej 
w okresie przemian społecznych, Lublin 2002, s. 68.

10 J. Kruk-Lasocka, M. Flanczewska-Wolny, D. Dziuba, J. Wolny (red.), Projekt Zrobimy to 
sami…W drodze do samostanowienia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, Katowice 
2013, s. 13.

11 J. Wolny, Osoby z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną na otwartym 
rynku pracy (na przykładzie rozwiązań Badenii-Wirtembergii, „Niepełnosprawność. Dyskursy 
Pedagogiki Specjalnej”, 2013, nr 9, s. 136.

12 B. Górka, Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach 
specjalnych, Warszawa 2015, s. 12.
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znacznie od wskaźników w innych krajach Unii Europejskiej, a osoby z głębszą 
niepełnosprawnością intelektualną dominują w zbiorowości osób, które nigdy 
nie pracowały zarobkowo13; nadal jest to grupa szczególnie zagrożona bezrobo-
ciem i wykluczeniem społecznym.

Osoba niepełnosprawna to pełnoprawny, użyteczny i wartościowy członek 
społeczeństwa. Posiada takie same prawa jak inni obywatele: prawo do nauki, 
aktywności społecznej i kulturalnej, prawo do prowadzenia życia zgodnie 
z osobistymi preferencjami i potrzebami itd. Prawa osób niepełnosprawnych 
gwarantowane są w aktach prawa krajowego, m.in. w Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.14, w ustawach (np. w zakresie edukacji, 
ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, rodziny, pracy, sportu i tury-
styki, kultury itd.), a także w ratyfikowanej w 2012 r. przez Polskę Konwencji 
Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. 
Równy status prawny osobom niepełnosprawnym w stosunku do pozostałych 
członków społeczeństwa gwarantuje również Karta Praw Osób Niepełno-
sprawnych, ustanowiona uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 1 sierpnia 
1997 roku15. Osoby niepełnosprawne mają więc takie samo prawo do pracy 
jak inni obywatele, na równych zasadach: „Według zapisu Karty Praw Osób 
Niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna ma prawo do podejmowania za-
trudnienia na otwartym rynku pracy zgodnego z kwalifikacjami, wykształceniem 
i możliwościami oraz do korzystania z doradztwa zawodowego. Warunki pracy 
powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. 
W Karcie jest również mowa o zabezpieczeniu społecznym, które uwzględnia 
ponoszone koszty wynikające z niepełnosprawności, a także o uwzględnieniu 
tych kosztów w corocznych zeznaniach podatkowych”16. Podstawowym aktem 
prawnym regulującym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika jest 
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych; przepisy dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynikają 
również z Kodeksu Pracy. „Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie 
osobie niepełnosprawnej uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia 
i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawo-

13 E. Kryńska (red.), Wyniki dotychczasowych badań dotyczących aktywności zawodowej osób 
niepełnosprawnych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2013, s.17.

14 Dz. U. Poz. 483, z późn. zm.
15 „Monitor Polski” Nr 50. Poz. 474 i 475, http://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/

polityka-spoleczna/osoby-niepelnosprawne/uprawnienia-osob-niepe/34132,Karta-Praw-
Osob-Niepelnosprawnych.html

16 Ibidem.
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dowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy”17. Jerzy Wolny zwraca 
jednak uwagę, że postulaty te, w szczególności wobec osób niepełnospraw-
nych intelektualnie, są obecnie w niewielkim stopniu realizowane18, a osoby 
niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym to 
w większości osoby niepracujące zarobkowo. Trudności związane z dostępem 
do rynku pracy i zdobyciem zatrudnienia wynikają z wielu ograniczeń i pro-
blemów związanych z wykonywaniem określonych aktywności i z włączaniem 
się w struktury społeczne19. 

W ostatniej dekadzie można zaobserwować w Polsce pozytywny trend 
w obszarze aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych w wieku pro-
dukcyjnym. Współczynnik aktywności zawodowej tej grupy podniósł się o 5 
punktów procentowych; w 2017 r. uplasował się na poziomie 28,9%. Ponadto 
zanotowano spadek poziomu stopy bezrobocia osób niepełnosprawnych w wie-
ku produkcyjnym do poziomu 9,3% i wzrost wskaźnika zatrudnienia do 26,3%. 
W roku 2017 liczba aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych w wieku 
produkcyjnym wyniosła 455 tys., w tym 416 tys. to osoby pracujące, 39 tys. 
osoby bezrobotne. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych w dalszym 
ciągu jednak bardzo odbiega od aktywności zawodowej osób sprawnych, co 
obrazuje tabela.

Osoby sprawne w wieku 
produkcyjnym

Osoby niepełnosprawne 
w wieku produkcyjnym

Współczynnik aktywności 
zawodowej 79,8% 28,9%

Wskaźnik zatrudnienia 75,9% 26,3%

Stopa bezrobocia 4,9% 9,3%

Źródło: Osoby niepełnosprawne na rynku pracy, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Wydział Analiz i 
Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2018, s. 4-13. www.niepelnosprawni.gov.pl.

17 Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 511).

18 J. Wolny, Obszary możliwości i ograniczeń aktywizacji zawodowej osób z głębszą 
niepełnosprawnością intelektualną, [w:] J. Kruk-Lasocka, M. Flanczewska-Wolny, D. Dziuba, 
J. Wolny (red.), Projekt Zrobimy to sami…,W drodze do samostanowienia osób z głębszą 
niepełnosprawnością intelektualną, Katowice 2013, s. 32.

19 D. Dziuba, Aktywność i uczestnictwo osób z intelektualną niepełnosprawnością w życiu społecznym 
- wybrane zagadnienia, [w:] op. cit. (Projekt Zrobimy to sami…), s. 24.
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Jeżeli chodzi o dokładne dane na temat aktywności zawodowej osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie w tej grupie to niestety w Polsce takich danych 
brakuje. Powyższe informacje na temat osób niepełnosprawnych dostępne są 
na podstawie Narodowych Spisów Powszechnych, jak również – w okresie 
pomiędzy spisami – na podstawie badań reprezentacyjnych. Do tych ostatnich 
należy m.in. Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia (Europe Health Interview 
Survey – EHIS) oraz Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (GUS BA-
EL)20. Opierając się na dostępnych informacjach, można jednak stwierdzić, 
że w większości osoby niepełnosprawne intelektualnie są długotrwale bierne 
zawodowo21. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy są stereotypy i uprzedze-
nia. Osoby niepełnosprawne intelektualnie uważa się za niezdolne do podjęcia 
zatrudnienia na otwartym rynku pracy22. Potencjalni pracodawcy nie posiadają 
wiedzy na temat możliwości i umiejętności zawodowych czy społecznych osób 
niepełnosprawnych intelektualnie. Dlatego istotne jest podejmowanie różnych 
działań: informacyjnych, promocyjnych, integracyjnych w celu zmiany i po-
prawy tej sytuacji. 

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrowli

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy jest przeznaczona dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przygotowuje młodzież 
do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego dorosłego życia na 
miarę ich możliwości rozwojowych i edukacyjnych. Celem edukacji jest nie tylko 
efektywne przygotowanie uczniów do dorosłego życia, ale również praktyczne 
przysposobienie do podjęcia samodzielnego lub wspomaganego zatrudnienia 
na otwartym/chronionym rynku pracy. Uczniowie utrwalają i poszerzają zakres 
wiedzy zdobytej na wcześniejszych etapach edukacji, doskonalą umiejętno-
ści, posiadane kompetencje społeczne czy zdolności adaptacyjne, ale przede 
wszystkim nabywają nowe zdolności, umożliwiające samodzielne i niezależne 

20 Osoby niepełnosprawne na rynku pracy, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych Wydział Analiz i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, 2018, s. 4-13. www.niepelnosprawni.gov.pl,

21 Oni mogą i chcą pracować. Osoby niepełnosprawne intelektualnie pełnoprawnymi uczestnikami 
rynku pracy. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 
w Zgierzu, s. 3. http://www.kul.pl/files/1212/gfx/Cw._3_DZWONI.pdf 

22 Ibidem.
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funkcjonowanie. Proces kształcenia jest dostosowany do potrzeb edukacyjnych 
i możliwości psychofizycznych uczniów. Edukacja polega na całościowej i jed-
noczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 
opiera się na wielospecjalistycznej, kompleksowej ocenie poziomu funkcjono-
wania ucznia oraz na opracowywanych przez zespół nauczycieli i terapeutów 
indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych23.

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy nie dają kwalifikacji do wykony-
wania konkretnego zawodu; wyposażają uczniów w umiejętności ogólne – chyba 
można je tak nazwać – niezbędne na różnych stanowiskach pracy. Dzięki temu 
w przyszłości mogą zdobyć zatrudnienie jako tzw. pracownicy niewykwalifi-
kowani i wykonywać prace pomocnicze określone przez pracodawców24. Ze 
względu na to, że szkoły specjalne przysposabiające do pracy nie dają kwalifikacji 
do wykonywania konkretnego zawodu mogą być wysuwane mylne wnioski, 
iż absolwenci nie będą dobrze przygotowani do przyszłego życia zawodowe-
go. „Trzymanie się pojęcia „zawód” może stać się argumentem negatywnym, 
uzasadniającym, że skoro ktoś nie jest w stanie w pełni go opanować, to nie 
jest zdolny do pracy”25. Przeciwnie, wykształcenie oferowane przez te szkoły 
jest niewątpliwie zmianą jakościową i przynosi wymierne efekty, ponieważ 
dzięki temu, że uczniowie nie są ograniczani do nauki jednego, konkretnego 
zawodu, mają większe możliwości zatrudnienia przy wykonywaniu różnych 
prac pomocniczych26.

Decyzję o kierunku strategii aktywizacji zawodowej należy podejmować 
„w wyniku długotrwałego, pedagogicznie ukierunkowanego procesu poszuki-
wania, konfrontowania  i uzgadniania osobistych zainteresowań, uzdolnień, 
warunków psychofizycznych i zdrowotnych, aspiracji i dążeń podopiecznych”27. 
Oznacza to nieograniczanie i niehamowanie ciekawości wychowanków, ich 
społecznej aktywności własnej, pomysłowości i inwencji w działaniach aktywi-
zujących zaradność zawodową i kompetencyjność. Współczesny wymiar oraz 
23 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy 

dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, Dz.U. Poz. 356. Załącznik nr 5,  
s. 293–306.

24 E. Zakrzewska-Manterys, Szkoły przysposabiające do pracy - zło konieczne czy nowoczesna 
forma edukacji dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym? 
Internetowe czasopismo Trendy http: //www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=365, s. 31.

25 K. Mrugalska, Osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną a zatrudnienie, [w:] Piszczek 
M. (red.), Aktywizacja zawodowa uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym 
i umiarkowanym, Warszawa 2003, s. 14.

26 E. Zakrzewska-Manterys, op. cit. (Szkoły przysposabiające do pracy…), s. 31.
27 L. Ploch, op. cit. (Włączanie społeczne…), s. 199.
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znaczenie tego postępowania jest wieloaspektowe28. „O aktywizacji zawodowej 
można mówić tylko wtedy, gdy podopieczni naprawdę są zainteresowani tym 
ważnym dla nich zagadnieniem, wyrażają pełną zgodę i gotowość wspólnego 
podjęcia trudu oraz aktywnie włączają się w jego realizację” 29. Taką formę 
aktywizacji należy postrzegać jako szeroki proces różnorodnych wpływów, 
istniejących w spójnie zintegrowanym środowisku uczniów30.

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym im. K. Makuszyńskiego w Mrowli bez wątpienia 
podnosi jakość życia swoich uczniów. Dążąc do maksymalnego rozwijania 
ich potencjału, ośrodek, oprócz wielu innych działań i inicjatyw, wprowadza 
różne projekty. Udział w projekcie pt. Zwiększenie zakresu przygotowania 
uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym 
do wykonywania czynności na określonym stanowisku był dla uczniów ciekawym  
wyzwaniem i dał im szansę na zaprezentowanie swoich możliwości, umiejętno-
ści i potencjału  w różnych zakładach pracy w środowisku lokalnym. Oprócz 
wielu innych, wymiernych efektów, udział w projekcie przyczynił się do prze-
łamania pewnych barier i stereotypów w środowisku lokalnym, niestety wciąż 
obecnych, chociażby postrzegania osób niepełnosprawnych intelektualnie jako 
niezdolnych do wykonywania jakichkolwiek czynności czy nawiązania kontaktu 
z innymi pracownikami. Uczniowie zostali postawieni przed szansą wykorzy-
stania i sprawdzenia swoich możliwości i umiejętności w realnych warunkach, 
w miejscu pracy, na określonych stanowiskach. Rozwijali swoje umiejętności 
zawodowe, doświadczali, byli pracownikami, „członkami załogi”. Taka okazja 
w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym 
nie zdarza się zbyt często.

Realizacja projektu

Projekt pt. Zwiększenie zakresu przygotowania uczniów niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym do wykonywania czynno-
ści na określonym stanowisku realizowany był w okresie od 01.10.2016 r. do 
31.05.2018 r. przez Starostwo Powiatowe/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. 

28 Ibidem, s. 200.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
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Beneficjentami projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, 
Działanie nr 9.4  Poprawa jakości kształcenia zawodowego, byli uczniowie 
niepełnosprawni intelektualnie  w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy na podbudowie gimnazjum 
specjalnego odbywali edukację w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy, 
a także nauczyciele zatrudnieni w ośrodku, pełniący funkcje opiekunów praktyk  
i prowadzący zajęcia warsztatowe. Celem głównym projektu było zwiększenie 
zakresu kompetencji 19 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli do 
podejmowania aktywności  w różnych środowiskach, głównie w środowisku 
pracy oraz zwiększenie zakresu kompetencji zawodowych 4 nauczycieli zatrud-
nionych w ośrodku. Projekt adresowany był również do rodziców i całej kadry 
placówki poprzez włączenie tych osób w realizację programu w odniesieniu do 
konkretnego ucznia. Wspólny plan działań realizowanych przez ucznia przy 
wsparciu rodziców i nauczycieli pozwolił na podniesienie poziomu przystoso-
wania do sytuacji pracy na miarę jego możliwości. 
Realizacji celu głównego służyły następujące zadania:

1. Zajęcia warsztatowe dla uczniów z wykorzystaniem zakupionego dopo-
sażenia pracowni szkolnych. W ramach tego zadania uczniowie brali udział 
w zajęciach warsztatowych w pracowniach gospodarstwa domowego, zajęciach 
warsztatowych związanych z pielęgnacją i higieną włosów oraz w zajęciach 
warsztatowych związanych z pielęgnacją i hodowlą roślin. Za realizację zajęć 
odpowiedzialni byli nauczyciele zatrudnieni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Mrowli. 

2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. W ra-
mach tego zadania nauczyciele podjęli i ukończyli następujące formy dosko-
nalenia zawodowego:

• studia podyplomowe, Gastronomia, Hotelarstwo i Turystyka – 2 nauczycieli, 
• kurs kwalifikacyjny, barista – 1 nauczyciel,
• kurs kwalifikacyjny, fryzjer – 1 nauczyciel,

3. Praktyki zawodowe u pracodawców. Praktyki zawodowe przy wsparciu 
opiekunów praktyk uczniowie realizowali w następujących zakładach pracy:

• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gremex (piekarnia) – Grzegorz Bednarz, 
Trzciana 268,

• Zielona Dolina. Szkółka Roślin Ozdobnych w Rzeszowie – Zbigniew Jaworski, 
ul. Warszawska 101,
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• Salon Fryzjersko-Kosmetyczny – Aneta Wilk, Rudna Wielka 32,
• Zakład Produkcyjno-Handlowy (produkcja sałatek i przetwórstwo warzyw) 

Tadeusz Kozubal, 36–054 Mrowia 162,
• Rehabilitacja Medyczna Health Centre S.C. NZOZ, 36–071 Trzciana 268.

Uczniowie poprzez badanie ankietowe sami dokonali wyboru, w jakiej 
formie proponowanych aktywności chcą wziąć udział. Ankietę dostosowaną do 
umiejętności uczniów opracowali nauczyciele przed przystąpieniem do realizacji 
projektu. Uczniowie określili  w niej swoje preferencje, tzn. jakie prace chcieliby 
wykonywać i w jakich warsztatach mieliby ochotę uczestniczyć. Mogli zadecy-
dować zgodnie z zasadą wolności osoby – oprócz wolności formalnej ważna jest 
wolność podstawowa, czyli prawo do samorealizacji. Oczywiście samodzielność 
wyboru preferowanej aktywności czy rodzaju zajęć przez danego ucznia nie 
zawsze oznaczała pełną samodzielność podczas wykonywania różnych prac czy 
zadań.  Najważniejsza była motywacja do podjęcia próby, w razie niepowodzenia 
uczniowie mieli możliwość współuczestnictwa i obserwacji danej czynności, ale 
to oni decydowali o zakresie proponowanej i udzielanej im pomocy. 

Główne rezultaty projektu 

Dostęp do rynku pracy niestety w dalszym ciągu jest jednym z największych 
wyzwań dla osób niepełnosprawnych, na co zwraca uwagę Komisja Europejska 
w opublikowanym raporcie na lata 2010–2020, dotyczącym postępów w re-
alizacji działań na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych31. Osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną mogą pracować na otwartym rynku pracy, 
ale tylko poprzez właściwe dopasowanie umiejętności do wykonywanych zadań 
mogą mieć szansę na stałe zatrudnienie32. Podczas realizacji projektu uczniowie 
wykazali, że są w stanie wykonać wiele zadań, które początkowo ze względu na 
różne ograniczenia wydawały się dla nich za trudne. Dlatego należy wdrażać 
wszelkie działania, które przyczynią się do zmiany stereotypów dotyczących 
funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym.

Pracownie szkolne zostały wyposażone do realizacji zajęć warsztatowych. 
Zakupiono m.in. ekspres do kawy, serwis porcelanowy, sztućce, naczynia, płytę 
31 I. Rutkowska, Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Europie skandalicznie 

niski, http://www.watchdogpfron.pl/komisja-europejska-wskaznik-zatrudnienia-osob-
niepelnosprawnych-w-europie-wciaz-zbyt-niski/

32 Oni mogą i chcą pracować. Osoby niepełnosprawne intelektualnie pełnoprawnymi uczestnikami rynku 
pracy.  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu, 
s. 2. http://www.kul.pl/files/1212/gfx/Cw._3_DZWONI.pdf 
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indukcyjną, profesjonalną myjnię fryzjerską czy narzędzia ogrodnicze. Wypo-
sażenie pracowni dało możliwość poznania i przybliżenia środowiska pracy 
oraz nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą także kolejnym 
rocznikom uczniów. Nauczyciele pracujący w SOSW w Mrowli uzyskali nowe 
kwalifikacje i kompetencje, co przyczyniło się do podniesienia jakości usług 
edukacyjnych. 17 uczniów ukończyło praktyki zawodowe i zajęcia warsztatowe. 
Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat aktywności zawodowej oraz życiowej. 
Wzrosły ich kompetencje zawodowe i społeczne potrzebne w pracy i w życiu. 
Uczyli się praktycznych czynności, kształcili nawyki zachowań w konkretnych 
sytuacjach zadaniowych, m.in. wywiązywania się ze swoich obowiązków 
i odpowiedzialności za powierzone zadania. Współpraca z pracodawcami 
przyczyniła się do pokonania barier i przełamania stereotypów dotyczących 
możliwości i umiejętności osób z niepełnosprawnością intelektualną w środo-
wisku lokalnym. 

W odniesieniu do przyszłościowych perspektyw realizacja projektu pt. 
Zwiększenie zakresu przygotowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie 
w stopniu umiarkowanym  i znacznym do wykonywania czynności na określonym 
stanowisku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. K. Makuszyń-
skiego w Mrowli pozwoliła nie tylko na efektywniejsze przygotowanie uczniów 
do podjęcia obowiązków zawodowych i zwiększenie ich szans na zatrudnienie 
po ukończeniu edukacji. Działania zrealizowane w ramach projektu stanowią 
przede wszystkim kompletną i wartościową podbudowę do udziału uczniów 
w procesie zatrudnienia wspomaganego, wdrażanego w Polsce od kilkunastu lat.

 Zatrudnienie wspomagane jest metodą aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych. Jest najbardziej efektywną formą usług, wspiera bowiem 
nie tylko osoby niepełnosprawne, ale i zatrudniających te osoby pracodawców. 
Zatrudnienie wspomagane w wielu państwach uzyskało priorytetowe miejsce 
na rynkach pracy. Usługi te np. w Austrii czy Norwegii są szeroko dostępne33. 
Celem tej metody jest uzyskanie, a także utrzymanie zatrudnienia na otwartym 
rynku pracy przy wsparciu specjalisty – trenera pracy34. Ma charakter komplek-
sowy, ponieważ obejmuje jednocześnie osobę niepełnosprawną poszukującą 

33 Kompendium dobrych praktyk zatrudnienia wspomaganego dla osób niepełnosprawnych w Unii 
Europejskiej  i na obszarze Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu/Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego COW i we współpracy z WRI i EUSE., Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, 
2013, s.50.

34 Zatrudnienie wspomagane w pytaniach i odpowiedziach. Praktyczny przewodnik dla 
pracodawców., http://www.wmson.eu/media/wydawnictwa/Broszura%20ZW%202016.pdf, 
s.6.
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pracy oraz pracodawców. Zatrudnienie wspomagane korzysta z wszelkich, 
dostępnych form wsparcia  w środowisku lokalnym. Jest usługą zindywiduali-
zowaną, czyli dostosowaną do poziomu możliwości osoby niepełnosprawnej 
i skoncentrowaną na jej mocnych stronach i predyspozycjach zawodowych35. 
Główną zasadą, jaką kieruje się zatrudnienie wspomagane, jest zasada empo-
wermentu, czyli pełnym zaangażowaniem osoby niepełnosprawnej w proces 
aktywizacji zawodowej. Empowerment to tworzenie warunków, w których 
osoba niepełnosprawna podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące zatrudnienia 
i ponosi za nie odpowiedzialność. 

„Zatrudnienie wspomagane ma charakter wieloetapowy. Cały proces 
zamyka się w triadzie UMIEŚĆ [w środowisku pracy] – TRENUJ [na stano-
wisku pracy] – UTRZYMAJ [zatrudnienie]36”. Żadna inna metoda nie oferuje 
tak zrównoważonego podejścia do realizowania potrzeb zarówno przyszłego 
pracownika jak i pracodawcy; upatruje się w niej dużą szansę w rozwijaniu 
aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 Sześcioro uczniów biorących udział w projekcie pt. Zwiększenie zakresu 
przygotowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowa-
nym i znacznym do wykonywania czynności na określonym stanowisku ukończyło 
już edukację w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mrowli. 
Dwoje z nich, kobieta i mężczyzna, podjęło pracę w ramach zatrudnienia 
wspomaganego. Rodzice tych uczniów podkreślali, że to m.in. poprzez udział 
w projekcie możliwe stało się podjęcie i utrzymanie zatrudnienia. Uczniowie 
wyposażeni w konkretne umiejętności i doświadczenia nabyte w różnych 
miejscach pracy byli w stanie sprostać oczekiwaniom pracodawcy i nie mieli 
większych problemów w procesie adaptacji do nowych warunków.

W opinii nauczycieli, terapeutów i rodziców realizacja projektu była nie-
wątpliwie innowacyjnym i konstruktywnym doświadczeniem wzbogacającym 
proces kształcenia uczniów w ośrodku. Działania podjęte w celu aktywizacji 
zawodowej i społecznej uczniów  w ramach projektu z powodzeniem mogą 
stanowić etap wstępny w przygotowaniach do podjęcia zatrudnienia wspo-
maganego; mogą być inspiracją do doskonalenia systemu kształcenia osób 
z niepełnosprawnością intelektualną czy też organizowania poradnictwa edu-
kacyjno-zawodowego ułatwiającego podejmowanie zatrudnienia absolwentom 
szkół specjalnych, aby po ukończeniu edukacji nie byli zmuszeni do pozostania 
w domach bez większych perspektyw w sferze aktywności zawodowej.

35 Ibidem, s. 7.
36 Ibidem, s. 8.
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 Szkoły specjalne przysposabiające do pracy udzielają swoim podopiecznym 
profesjonalnego wsparcia. Przygotowują uczniów do podjęcia zatrudnienia, 
wyposażając ich w potrzebne umiejętności i sprawności niezbędne do podjęcia 
roli osoby pracującej. Poprzez udział w różnego rodzaju projektach czy progra-
mach przygotowanie to może być bardziej efektywne, ale w obszarze edukacji 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym niezbędne 
wydaje się wypracowanie pewnych zmian. Być może, gdyby uczniowie mieli 
możliwość realizowania praktyk zawodowych poza placówką, chociażby w lo-
kalnych zakładach pracy, ich wejście na rynek pracy po ukończeniu edukacji 
stałoby się bardziej realne i nie przynosiło głównie negatywnych doświadczeń. 
Przygotowanie do podjęcia pracy  w szkołach specjalnych odbywa się jednak 
w dalszym ciągu głównie na bazie pracowni  i warsztatów znajdujących się 
w placówkach. Uczniowie mają ograniczone możliwości skonfrontowania 
zdobytych umiejętności w realnych warunkach. Brakuje praktyk w zakładach 
pracy chronionej, na otwartym rynku pracy, czy chociażby wizyt studyjnych37. 
Podkreślenia wymaga tutaj jeszcze fakt, że „zasadniczy problem z osiąganiem 
samodzielności w życiu nie leży po stronie osób niepełnosprawnych, ale syste-
mu rehabilitacji i zatrudnienia oraz preferencji społeczno-politycznych w tym 
zakresie38.

Zakończenie

Zmiany na rynku pracy są dynamiczne, pojawiają się nowe zawody, nowe 
metody  i możliwości organizacji stanowisk pracy, co pozwala na razie być może 
na zbyt optymistyczne stwierdzenie, że nawet osoby z głębszą niepełnosprawno-
ścią intelektualną prognostycznie będą miały coraz większe szanse i możliwości 
na podjęcie pracy39. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Mrowli biorący udział w projekcie udowodnili niejednokrotnie, że są w stanie 
pracować, pokonując wiele barier podczas wykonywania różnych czynności 
na stanowiskach pracy. Należy tylko zadbać o odpowiednie wsparcie, tworzyć 
warunki, by mogły praktycznie weryfikować to, czego się uczą. Rozbudzać 
ich ciekawość poznawczą, motywować do pracy i wysiłku, podnosić wiarę we 
własne możliwości i umiejętności. Dawać przestrzeń do eksperymentowania 
i doświadczania. 
37 B. Górka, op. cit. (Poradnictwo edukacyjno-zawodowe…), s. 32.
38 R. Szarfenberg (red.), Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec wybranych 

grup - diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji, [w:] Ibidem, s. 23.
39 B. Górka, op. cit. (Poradnictwo edukacyjno-zawodowe…), s. 44.
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System kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną niestety nie 
jest doskonały: „Szkoły i ośrodki specjalne należy otworzyć na współpracę ze 
środowiskiem, celem zwiększenia ilości efektywnych partnerstw międzysek-
torowych na rzecz aktywizacji dzieci  i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi” 40, ale poprzez udział w różnego rodzaju projektach czy pro-
gramach, jak chociażby ten zrealizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Mrowli, można kreować sytuacje, które będą wspomagały 
proces aktywizacji zawodowej i społecznej uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną. Czas edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w placówce specjalnej to kapitał. W ramach tego kapitału można wstępnie 
budować z nimi tożsamość zawodową41. Dlatego niezwykle ważne jest po-
dejmowanie różnorodnych działań, których efektem będzie coraz liczniejsza 
grupa osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo, spełniających się w roli 
osoby pracującej. 

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy jest bardzo ważnym ogniwem 
współtworzącym system rehabilitacji zawodowej uczniów. Dlatego też powinna 
umożliwić i dać podopiecznym wiele różnych okazji i możliwości do zapozna-
wania się z propozycjami zawodów poprzez stosowanie różnorodnych, specjalnie 
dobranych metod, form i środków aktywizowania42. W placówce specjalnej 
uczniowie podlegają procesom wspomagania, kompensacji, a także przyuczenia 
i wychowania do pracy, ale decydujące znaczenie ma proces włączania uczniów 
do aktywizacji zawodowej w środowisku, ponieważ ostatecznie przesądza  
o przydatności wychowanków i ich aktywizacji społecznej na rynku pracy.

Joanna Porada jest doktorantką Wydziału Pedagogicznego 
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, 
oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, nauczycielem-
terapeutą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Mrowli, wykładowcą w Podkarpackim Centrum Usług 
Dydaktycznych.

40 Ibidem, s. 32.
41 Ibidem, s. 17.
42 L. Ploch, op. cit. (Włączanie społeczne…), s. 143.
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Tadeusz Ochenduszko

Zarobki nauczycieli gimnazjów 
galicyjskich na początku XX 
wieku

Droga do zawodu nauczyciela gimnazjum

W drugiej połowie XIX i na początku XX wieku droga młodego chłopca 
do stanowiska profesora gimnazjalnego1 zaczynała się w wieku siedmiu lat. 
Najpierw musiał ukończyć czteroletnią szkołę pospolitą ludową. Jeżeli urodził 
się w małej miejscowości, w której znajdowała się szkoła jedno- lub dwuklasowa, 
to do klas wyższych zmuszony był uczęszczać w najbliższym mieście. Wiązało 
się to z koniecznością zamieszkania na stancji, w bursie, albo codziennego 
przemierzania kilku lub kilkunastu kilometrów, najczęściej piechotą. Musiał 
być uczniem bardzo dobrym lub dobrym, bo tylko tacy mieli szanse na dostanie 
się do szkoły średniej2.

Po ukończeniu pierwszego etapu edukacji młody człowiek miał zwykle 
11 lat3 i na początku lipca lub pod koniec sierpnia zdawał egzamin wstęp-
ny do gimnazjum. Jeżeli sprostał wymaganiom, zostawał jego uczniem. 
Nauka w nim trwała osiem lat4 i podzielona była na dwa etapy. Po czte-
1 Tytuł profesora gimnazjalnego wprowadzono w 1866 r. Jego uzyskanie wiązało się ze 

zdobyciem tzw. stabilizacji w zawodzie nauczyciela. Zob. S. Możdżeń, Reformy szkoły średniej 
w Galicji w latach 1884-1914, Kielce 1989, s. 50.

2 Do szkół średnich zaliczano wtedy ośmioletnie gimnazja i siedmioletnie szkoły realne.
3 Warunkiem przyjęcia do szkoły średniej było ukończenie przez kandydata 10 lat przed 

zakończeniem roku kalendarzowego, w którym rozpoczynał naukę w gimnazjum lub szkole 
realnej. Zob. H. Kopia, Ustawy i rozporządzenia obowiązujące w szkołach średnich, Lwów 
1900, s. 46.

4 W niektórych gimnazjach, celem zlikwidowania zaległości powstałych w szkołach pospolitych 
lub wyposażenia kandydatów w podstawy języka niemieckiego (II Gim. we Lwowie, Gim. 
w Brzeżanach), doraźnie organizowano klasy wstępne. Konsekwencją tego mogło być 
wydłużenie nauki w szkole średniej do 9 lat. Informacja na podstawie analizy sprawozdań 
szkolnych gimnazjów galicyjskich.
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rech latach kończył tzw. gimnazjum niższe i w ówczesnym nazewnictwie 
uzyskiwał wykształcenie średnie-niższe (w XX wieku określano je pół-
średnim5, a obecnie w ankietach personalnych pojęcie to nie jest używane). 
Dawało mu to szansę na zdobycie pracy niższego urzędnika w gminie i uzyska-
nia skromnego, ale za to systematycznego wynagrodzenia, uzależnionego od 
zamożności mieszkańców, w wysokości od 20 do 40 koron miesięcznie. Inna 
możliwość polegała na kontynuowaniu nauki w seminarium nauczycielskim 
męskim6. Po jego zakończeniu mógł zostać nauczycielem w szkołach ludowych 
lub wydziałowych. Mógł wtedy zamieszkać w pokoju wynajętym przez gminę 
u zamożnego chłopa i otrzymać pensję, która ledwie wystarczała na wyżywienie 
i ubranie. 

Jednak ambitniejsi i zamożniejsi uczniowie kontynuowali naukę w gim-
nazjum wyższym (klasy od V do VIII). Po jego ukończeniu mieli zwykle 19 lat 
i uzyskiwali wykształcenie średnie-wyższe (w języku potocznym nazywano je 
wyższym, w naszym pojęciu było to wykształcenie średnie). Uprawniało ono do 
starania się o posadę urzędnika średniego szczebla, ewentualnie – jeżeli o etaty 
nie ubiegali się absolwenci seminariów nauczycielskich – do podjęcia pracy 
w szkołach ludowych lub wydziałowych.

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia studiów było zdanie egzaminu 
dojrzałości7. Ci, którzy pokonali tę przeszkodę a planowali być nauczycielami 
w gimnazjach, musieli podjąć studia na uniwersytecie8. Najczęściej był to Uniwer-
sytet Lwowski lub Uniwersytet Jagielloński, rzadziej Wiedeński, a w nielicznych 
wypadkach – Berliński9. Od przyszłych nauczycieli gimnazjalnych wymagano, 
aby odbyli czteroletnie studia uniwersyteckie i przynajmniej przez pięć semestrów 
5 Osoba, która ukończyła połowę klas szkoły średniej wpisywała w aknietach personalnych 

wykształcenie półśrednie, zaś osoba, która ukończyła więcej niż połowę klas - niepełne średnie.
6 Seminaria nauczycielskie (6 męskich i 3 żeńskie) powstały w 1871 r. Ich zadaniem było 

przygotowanie kadr do nauczania w szkołach ludowych. Zob. A. Meissner,, Spór o duszę 
polskiego nauczyciela. Społeczeństwo galicyjskie wobec problemów kształcenia nauczycieli [w:] 
Galicja i jej dziedzictwo, t. 11, Rzeszów 1999, s 29-32. 

7 Egzamin dojrzałości, nazywany też maturą, wprowadzono w Austrii w 1850 r. celem 
podniesienia poziomu nauczania w szkołach średnich. Zob. T. Ochenduszko, Z. Jakubowski, 
R. Kisiel, Dzieje I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie. Jego nauczyciele i wychowankowie. 
Kalendarium, Rzeszów 2008, s. 58.

8 Obowiązek ukończenia uniwersytetu wprowadzony został w 1856 r. Zob. M. Janelli,  
K. Missona, Zbiór ustaw i rozporządzeń prawnych odnoszących się do szkół średnich w Galicji, 
t. II, Lwów 1917, s. 48.

9 Połowa dyrektorów i kierowników gimnazjów kończyła Uniwersytet Lwowski, jedna trzecia 
Jagielloński, około 15% – Wiedeński, a pozostali – inne uczelnie. Można założyć, że wśród 
nauczycieli proporcje były podobne. Zob. T. Ochenduszko, Kadra kierownicza gimnazjów 
galicyjskich w okresie autonomii, Rzeszów 2015, s. 108.

Zarobki nauczycieli gimnazjów galicyjskich...
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uczęszczali na wydział filozoficzny. Trzy pozostałe semestry mogli kończyć na 
dowolnym wydziale, najlepiej na tym, który wiązał się z wybranym kierunkiem 
kształcenia. Studentom filologii obcych wliczano do czasu studiów pobyt za 
granicą – pół roku zamiast dwóch semestrów ćwiczeń10. O absolwentach uczelni 
mówiono wtedy, że mają wykształcenie uniwersyteckie lub akademickie (w naszym 
pojęciu było to wykształcenie wyższe)11. Najzdolniejszym z nich profesorowie 
proponowali przedłużenie studiów o rok lub dwa celem napisania pracy opartej 
na badaniach naukowych i uzyskania tytułu doktora nauk filozoficznych. Nie-
którym z doktorów proponowano pracę tymczasową lub stałą na uczelni, a po-
zostali ubiegali się o etaty w szkołach średnich. Tytuł doktora stwarzał im szansę 
szybszego pokonywania kolejnych etapów awansu zawodowego.

Kandydat stanu nauczycielskiego

Po ukończeniu uniwersytetu jego absolwent, mający za sobą 16 lat in-
westowania we własne kwalifikacje i najczęściej 23 lata życia, traktowany był 
przez władze oświatowe, tj. Ministerstwo Wyznań i Oświaty w Wiedniu i Radę 
Szkolną Krajową we Lwowie, jako kandydat stanu nauczycielskiego. System 
oświatowy przewidywał dla niego trzy możliwości rozpoczęcia kariery zawo-
dowej. Mógł zostać aplikantem nauczycielskim, praktykantem nauczycielskim 
lub zastępcą nauczyciela. 

Aplikant nauczycielski

Początkowo twórcy zasad kariery zawodowej zakładali, że optymalny czas 
aplikantury to 1–2 lata, a w wyjątkowych wypadkach 3. W tym czasie kandydat 
do zawodu nauczycielskiego miał zdobyć praktyczne przygotowanie do pracy 
w szkole oraz przygotować się i zdać egzamin nauczycielski. W 1882 r. Minister 
Wyznań i Oświaty uściślił, że aplikantura może trwać tylko rok12. Był to okres 
zbyt krótki i w praktyce młody mężczyzna okres przygotowań do egzaminu 
musiał rozciągać na około 2 lata po zakończeniu aplikacji. 

Dostanie się na aplikację nauczycielską było utrudnione, gdyż można ją 
było odbywać jedynie w gimnazjach i szkołach realnych we Lwowie i w Kra-
10 H. Kramarz, Nauczyciele gimnazjalni w Galicji 1867 – 1914. Studium historyczno-socjologiczne, 

Kraków 1987, s. 53-54.
11 Osoby z uniwersyteckim (akademickim) wykształceniem nie miały wtedy tytułu magistra; 

został on wprowadzony w okresie międzywojennym.
12 Sprawozdanie Dyrekcji IV Gimnazjum we Lwowie za r. szk. 1883, Lwów 1883, s. 116.
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Zarobki nauczycieli gimnazjów galicyjskich...

kowie13. Za prowadzone lekcje aplikanci w zasadzie nie otrzymywali wyna-
grodzenia. Płacono im tylko wtedy, jeżeli odbyli samodzielnie w tygodniu 
6 godzin lekcyjnych. Na początku XX wieku mogli za to zarobić około 20 
koron miesięcznie (za każdy przedmiot płacono według innej stawki). Za taką 
kwotę trudno było się utrzymać. Przykładowo, opłata za egzamin nauczycielski 
wynosiła 100 koron. Przygotowujący się do niego mogli wprawdzie zwracać 
się z prośbą do Rady Szkolnej Krajowej o zapomogę, ale nie każdy ją otrzymy-
wał14. Najłatwiej było aplikantom pochodzącym z obu miast stołecznych, tj. 
Lwowa i Krakowa, gdyż mogli mieszkać w domu rodzinnym, oraz tym, którzy 
pochodzili z zamożnych rodzin. Biedniejsi niekiedy radzili sobie, wynajmując 
pokój u rodziców uczniów szkoły wydziałowej, szkoły realnej lub gimnazjum. 
W zamian za lokal systematycznie pomagali chłopcom w przygotowaniach do 
lekcji15. Jeśli w ciągu roku szkolnego zwolniło się miejsce po jakimś zastępcy 
nauczyciela (suplencie), to pierwszeństwo do niego miał aplikant przyuczający 
się do zawodu w danej szkole, jeżeli jego kandydatura poparta została dobrą 
opinią nauczyciela-opiekuna, przekazaną za pośrednictwem dyrektora zakładu 
Radzie Szkolnej Krajowej16.

Praktykant

Od roku szkolnego 1892/1893 w gimnazjach krakowskich obok apli-
kantów, pojawili się także praktykanci nauczycielscy. Za zgodą Rady Szkolnej 
Krajowej organizowano dla nich roczne kursy dla przyszłych nauczycieli. Kurs 
taki moglibyśmy dzisiaj nazwać roczną praktyką zawodową. Uczestnicy takiego 
praktycznego szkolenia, których było najczęściej sześciu w jednym gimnazjum, 
obserwowali funkcjonowanie placówki oświatowej, prowadzili lekcje, omawiali 
je, zapisywali spostrzeżenia w dzienniku praktyk i wykonywali inne czynności, 
zlecone przez nauczyciela-opiekuna lub dyrektora szkoły. Za wykonywane prace 
nie otrzymywali wynagrodzenia. W kursie dla przyszłych nauczycieli uczestni-
czyli zwykle absolwenci wydziałów filozoficznych. Dopuszczano do nich także 
studentów czwartego roku, którzy nie mieli kłopotów z nauką na uczelni. Za-
świadczenie o ukończeniu kursu można było dołączyć do podania o przyjęcie 

13 W 1910 r. we Lwowie było 8 gimnazjów państwowych, a w Krakowie 5.
14 T. Ochenduszko, Aplikanci nauczycielscy, „Nauczyciel i Szkoła”. Miesięcznik PCEN 

w Rzeszowie, nr 5(39), czerwiec 2013, s. 20.
15 Informacje na podstawie Galicyjskich wspomnień szkolnych pod red. A. Knota, Kraków 1955.
16 Informacja na podstawie analizy sprawozdań galicyjskich szkół średnich.
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do pracy w charakterze suplenta oraz do podania o egzamin nauczycielski17. 
Szansa na zarobienie pieniędzy przed zakończeniem kursu powstawała, gdy 
w trakcie roku szkolnego zachorował lub awansował jakiś zastępca nauczyciela18. 
Podobnie jak w przypadku aplikantury, na rozpoczynanie kariery zawodowej od 
praktykanta nauczycielskiego wielu absolwentów uczelni nie było stać. O wiele 
korzystniejsze było rozpoczynanie pracy pedagogicznej od etapu suplenta.

Zastępca nauczyciela (suplent)

Z uwagi na to, że liczba miejsc na praktykach i aplikanturach była 
ograniczona, odpowiedzialna za organizację oświaty w Galicji Rada Szkolna 
Krajowa większość kandydatów stanu nauczycielskiego zatrudniała jako za-
stępców nauczycieli (suplentów). Było to dla nich korzystniejsze finansowo, 
gdyż w pierwszym roku pracy otrzymywali pensję wynoszącą 80‒90 koron 
miesięcznie (każdy przedmiot opłacany był według innej stawki)19. Pod okiem 
opiekunów, którymi byli nauczyciele rzeczywiści lub profesorowie, zaliczali 
oni tzw. rozszerzony rok próbny i przygotowywali się do trzyczęściowego 
egzaminu nauczycielskiego. W opinii początkujących pedagogów był on bar-
dzo trudny. Potwierdzeniem tych ocen są statystyki komisji egzaminacyjnych 
lwowskiej i krakowskiej. Zdarzały się lata, w których 30% zastępców musiało 
powtarzać cały egzamin lub jedną z trzech jego części. W roku szkolnym 
1901/02 aż 35% suplentów poinformowano, że za rok muszą stanąć przed 
komisją ponownie20. 

Na zdanie egzaminu były przeznaczone dwa lata, a w wyjątkowych wypad-
kach trzy. Niespełnienie tych warunków teoretycznie mogło skutkować nawet 
odsunięciem przez Radę Szkolną Krajową od zawodu. W praktyce jednak 
RSK nie korzystała z tego uprawnienia, gdyż koszt zatrudnienia suplenta był 
znacznie niższy niż nauczyciela zwyczajnego. To nie przypadek, że w pewnych 
okresach stanowili oni 30% kadry nauczającej21. Dzięki nisko opłacanym su-
plentom dyrektorzy mniejszymi kosztami tworzyli klasy równoległe (paralelne) 
i powiększali gimnazjum do 9, 10, 11 lub większej liczby zespołów. Niekiedy 
17 T. Ochenduszko, Początki praktyk pedagogicznych w gimnazjach, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 

4(38), maj 2013, s. 19-20.
18 Informacja na podstawie analizy sprawozdań galicyjskich szkół średnich.
19 T. Ochenduszko, op. cit. (Kadra kierownicza…),  s. 22.
20 H. Kramarz, op. cit. (Nauczyciele gimnazjalni w Galicji…), s. 62; J. Dybiec, Nauczyciele 

krakowskich szkół średnich i ich wkład do rozwoju kultury i nauki [w:] Galicja i jej dziedzictwo, 
t. VI pod red. A. Meissnera, Rzeszów 1996, s. 83. 

21 H. Kramarz, op. cit. (Nauczyciele gimnazjalni w Galicji…), s. 144.
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za zgodą RSK z paralelek tworzyli filie, które z czasem mogły przekształcić się 
w samodzielne szkoły.

Utrudnieniem w przygotowaniach do egzaminu były liczne obowiązki 
szkolne, konieczność dorabiania na podstawowe utrzymanie korepetycjami, 
a także fakt, że zastępców nauczycieli często przenoszono ze szkoły do szkoły. 
W I Gimnazjum w Rzeszowie na 243 zastępców nauczycieli, którzy pracowali 
tam w okresie autonomicznym, tylko jedna czwarta nie była przenoszona 
z zakładu do zakładu, a pozostałym RSK zlecała zmianę szkoły od 1 do 8 razy. 
Liczba przeprowadzek od jednej do pięciu traktowana była jako normalność22. 
Suplenci otrzymywali wprawdzie zwrot kosztów przejazdu dla siebie i swoich 
rodzin, ale nikt nie rekompensował im kosztów zniszczonego sprzętu domo-
wego, przewożonego na wozach po kiepskich galicyjskich drogach23. 

Z tych to powodów okres przygotowań do egzaminu nauczycielskiego 
mógł ulec wydłużeniu. Problem ten najbardziej nasilony był na przełomie XIX 
i XX wieku. Przykładowo w 1900 r. w galicyjskich szkołach średnich pracowało 
275 suplentów, 85,5% spośród nich stanowili nieegzaminowani, a 14,5% - 
egzaminowani24. Zamożniejsi zastępcy nauczyciela zwracali się niekiedy do 
Rady Szkolnej Krajowej o zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin lub 
za jej pośrednictwem do Ministra Wyznań i Oświaty o półroczny urlop25. 
W organie prasowym Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych i Średnich  
„Muzeum” często pojawiały się artykuły poruszające trudną sytuację materialną 
suplentów i apelujące do władz oświatowych o ułatwienie im awansu zawodo-
wego, a w konsekwencji – także wynagrodzenia. Analiza danych statystycznych 
zawartych w rocznych sprawozdaniach RSK skłania do wniosku, że zarówno 
komisje egzaminacyjne jak i Rada, jeśli w ogóle ulegały presji społecznej, to 
w niewielkim stopniu.

Egzaminowany zastępca nauczyciela

Po zdaniu egzaminu nauczycielskiego przed Cesarsko-Królewską Naukową 
Komisją Egzaminacyjną dla Kandydatów Stanu Nauczycielskiego we Lwowie 

22 T. Ochenduszko, Awans zawodowy nauczycieli szkół średnich w okresie autonomii galicyjskiej 
[w:], Sprawozdanie Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie 
za r. szk. 2010/11, Rzeszów 2011, s. 15.

23 M. Janelli, J. Piątek, Kalendarzyk profesorski Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych za r. 
1913, Lwów 1913, s. 24.

24 H. Kramarz, op. cit. (Nauczyciele gimnazjalni w Galicji…), s. 73.
25 RSK uprawniona była do udzielania jedynie urlopów krótkotrwałych.
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lub w Krakowie, nieegzaminowany zastępca nauczyciela (nieegzaminowany 
suplent) zostawał egzaminowanym zastępcą nauczyciela (egzaminowanym 
suplentem). Średnia wieku osób nabywających kwalifikacje nauczycielskie 
w krakowskich szkołach średnich wynosiła około 30 lat, najmłodsi mieli 23 
lata, a najstarsi – blisko 5026. W I Gimnazjum w Rzeszowie średni czas pracy 
na stanowisku zastępcy nauczyciela wynosił ponad 7 lat27. Egzaminowany su-
plent oczekiwał na zwolnienie się tymczasowej lub stałej posady nauczycielskiej 
w jakimś gimnazjum. Mogło to trwać od kilku miesięcy do dwóch, trzech lat, 
a czasem i dłużej. Sytuacja materialna suplenta po egzaminie ulegała znaczącej 
poprawie. W ramach etatu mógł on zarobić około 120 koron miesięcznie28.

Tymczasowy (prowizoryczny) nauczyciel 

W przypadku długotrwałej choroby nauczyciela lub jego prowizorycz-
nego awansu na wyższe stanowisko, np. dyrektora gimnazjum lub krajowego 
inspektora szkolnego, zwalniała się na pewien czas jego posada. Otrzymywał ją 
jeden z oczekujących egzaminowanych zastępców nauczyciela i awansował na 
tymczasowego nauczyciela. Jego pensja zasadnicza wynosiła około 200 koron 
miesięcznie29. Na prowizorycznej posadzie oczekiwał, aż w szkole, w której 
pracuje lub w innej, zwolni się posada stała.

Nauczyciel rzeczywisty

Po zwolnieniu się posady stałej prawo do niej w pierwszej kolejności mieli 
nauczyciele tymczasowi. Jeżeli takich nie było lub nie chcieli jej przyjąć, gdyż 
oczekiwali na zwolnienie się miejsca w większym mieście, prawo do jej obję-
cia uzyskiwali egzaminowani zastępcy nauczyciela. Nauczycieli rzeczywistych 
w codziennym języku nazywano nauczycielami. Większość decyzji, które ich 
dotyczyły, zastrzeżona była dla Ministra Wyznań i Oświaty w Wiedniu, a ten 
podejmował je w oparciu o opinie RSK. Nauczycieli w zasadzie nie przenoszono 
z zakładu do zakładu i często pracowali w jednej szkole przez kilka lub kilkana-
ście lat. Jako forma awansu traktowana była propozycja ministra objęcia posady 
w większym mieście. Wynagrodzenie nauczyciela rzeczywistego w pierwszym 

26 H. Kramarz, op. cit. (Nauczyciele gimnazjalni w Galicji…), s. 65-66.
27 T. Ochenduszko, op. cit. (Awans zawodowy…), s. 13.
28 M. Janelli, J. Piątek, op. cit. (Kalendarzyk profesorski…), s. 13.
29 Ibidem, s. 13.
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roku po awansie, bez dodatku pięcioletniego, dodatku aktywalnego i godzin 
nadliczbowych, wynosiło 233,3 korony miesięcznie (2800 koron rocznie)30. 
Jeżeli prowadził skromne życie, taka pensja pozwalała mu na utrzymanie nie-
pracującej żony i dwójki dzieci. Częściej mieszkał w wynajętym mieszkaniu niż 
we własnym, gdyż wszyscy urzędnicy w państwie austrowęgierskim musieli brać 
pod uwagę, że władze w każdej chwili mogą skierować ich na służbę do innego 
miasta. W urzędowym języku takiej „przeprowadzki” nauczyciela nie nazywano 
przeniesieniem, lecz otrzymaniem posady w innej szkole31. 

Dla zobrazowania kosztów utrzymania pedagogów warto przypomnieć, że 
w 1900 r. 1 kg chleba żytniego kosztował 23 halerze, 1 kg mięsa wołowego –  
1 korona 23 halerze, 1 kg masła – 2 korony 23 halerze, 1 kg perkalu – 40 
halerzy, a koszt najmu jednej izby rocznie – 311 koron32. 

Nauczyciele mieli prawo do dodatków pięcioletnich po piątym, dziesiątym, 
piętnastym, dwudziestym i dwudziestym piątym roku pracy. Pierwszy i drugi 
wynosiły po 500 koron, a trzeci, czwarty i piąty – po 800 koron. Zatem po 
doliczeniu pierwszego dodatku pedagog na stałej posadzie zarabiał 275 koron 
miesięcznie (3300 rocznie). Drugim dodatkiem, a trzecim składnikiem upo-
sażenia, był dodatek aktywalny, którego wysokość zależała od liczby miesz-
kańców miasta, w którym znajdowało się gimnazjum. W większym mieście 
koszty utrzymania były wyższe, więc celem tego składnika uposażenia było 
zrekompensowanie tej różnicy. Dla urzędnika, który niedawno uzyskał posadę 
nauczycielską, dodatek ten wahał się od 600 do 840 koron rocznie33. 

Nauczyciele mogli też korzystać z półrocznego urlopu zdrowotnego, który 
mógł być przedłużony o kolejne pół roku, ale tylko raz. Mogli się też ubiegać 
u Ministra Wyznań i Oświaty o półroczne urlopy naukowe, jednak nie więcej 
niż dwa razy w karierze zawodowej. Nauczycielom języka łacińskiego i greckie-
go, ewentualnie historii i geografii przysługiwało prawo starania się o wyjazdy 
naukowe do Włoch i Grecji oraz o stypendium na ten cel. RSK za pośrednic-
twem dyrektorów wymagała, aby owocem każdego wyjazdu badawczego był 
artykuł naukowy opublikowany w sprawozdaniu szkolnym, czasopismach 
„Muzeum”, „Eos”, „Kosmos” lub w materiałach naukowych wydawanych przez 

30 Ibidem.
31 Przykładowo w I Gimnazjum w Rzeszowie „nową posadę” otrzymała jedna piąta kadry 

pracującej w okresie autonomii.
32 1 korona dzieliła się na 100 halerzy. Przed reformą walutową przeprowadzoną w 1892 r.  

1 gulden dzielił się na 100 cetnarów (krajcarów). Na początku XX wieku stosunek guldena 
do korony wynosił 1 : 2.

33 M. Janell, J. Piątek, op. cit. (Kalendarzyk profesorski…), s. 14.
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wyższe uczelnie. O stypendia na pobyt w Wiedniu, Insbrucku, Grazu i Berli-
nie, celem lepszego poznania kultury niemieckiej, mogli zabiegać nauczyciele 
języka niemieckiego34. 

Etat nauczyciela gimnazjum zależał od nauczanego przedmiotu. Nauczy-
ciel języka niemieckiego spędzał w klasie z uczniami 16 godzin, przedmiotów 
filologicznych – 17, rysunków i gimnastyki – 24 godziny, a pozostałych 
przedmiotów – 20 godzin. Za godziny nadliczbowe przysługiwała zapłata 
zwana renumeracją, która dla jednego przedmiotu nie mogła być wyższa niż 
1000 koron rocznie35.

Profesor

Celem nauczyciela rzeczywistego było uzyskanie stabilizacji w zawodzie 
i tytułu profesora. Zwykle następowało to trzy lata po uzyskaniu posady stałej 
i wniesieniu ustalonej przez władze oświatowe opłaty. Tytuł ten dawał większy 
prestiż zawodowy, a stabilizacja oznaczała pewność zatrudnienia. Zmiana miejsca 
pracy mogła być dokonana tylko za zgodą zainteresowanego. Płaca profesora 
z 25-letnim stażem, tj. po piątym dodatku, kształtowała się na poziomie 6200 
koron rocznie (516,66 miesięcznie)36. Jeżeli doświadczony profesor zostawał 
pomocnikiem kancelaryjnym dyrektora, przysługiwał mu dodatek 400 koron 
rocznie. 

Profesor zobowiązany był płacić taksę. Podatek ten naliczano urzędnikom 
od płacy wynoszącej więcej niż 600 koron rocznie. Stanowiła ona jedną ósmą 
płacy pomniejszonej o 600 koron wolnych od taksy37.

Każde 3 lata służby państwu nauczycielom gimnazjów liczone było za 4 
lata stażu. Stąd też prawo do pełnej emerytury, która zbliżona była do ostatniej 
pensji, uzyskiwali po 30 latach pracy. Po 10 latach pracy uzyskiwali prawo do 
wcześniejszej emerytury, która wynosiła 40% ostatnich poborów, a po każdym 
kolejnym roku doliczane było 2% poborów38.

Dla profesorów gimnazjum największym świętem był jubileusz 30-lecia 
pracy zawodowej, gdyż wkrótce po nim nabywali prawo do przejścia w stan 

34 J. Piwocki, Zbiór ustaw i rozporządzeń administracyjnych, t. VI (Sprawy szkolne), Lwów 1913, 
s. 258-259.

35 M. Janell, J. Piątek, op. cit. (Kalendarzyk profesorski…), s. 15.
36 Ibidem, s. 13.
37 T. Ochenduszko, op. cit. (Kadra kierownicza…), s. 29.
38 Przepisy regulujące emeryturę dla profesorów szkół średnich [w:] „Muzeum”, 1890, R. VI,  s. 

253-255.

Tadeusz Ochenduszko
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spoczynku i zwykle z niego korzystali39. Mieli wtedy 53 - 54 lata, rzadko kiedy 
więcej. Dłużej w służbie państwu pozostawali ci profesorowie, którzy pełnili 
funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów (kierowników)40. Dyrektorzy oprócz 
pensji pobierali dodatek funkcyjny 1000 koron rocznie oraz otrzymywali miesz-
kanie służbowe w budynku szkolnym, ewentualnie odszkodowanie w wysokości 
kosztów wynajęcia mieszkania o średnim standardzie. Otrzymywali natomiast 
tylko połowę dodatku aktywalnego. Kierownikom zaś przysługiwał dodatek 
funkcyjny nie większy niż 1000 koron. Nie nabywali natomiast uprawnień do 
mieszkania ani do odszkodowania w razie jego braku41.

Emerytowany profesor

Na emeryturze profesorowie gimnazjalni, jeżeli pozwalały im siły, po-
dejmowali dodatkowe zajęcia w gimnazjach prywatnych, włączali się w prace 
nad tworzeniem prywatnych gimnazjów żeńskich, pracowali też w szkołach 
przemysłowych, handlowych i przemysłowych uzupełniających. Warunki pracy 
w tych placówkach były zwykle gorsze, gdyż mieściły się one często w wynaję-
tych od mieszczan kamienicach, które nie zawsze można było dostosować do 
zajęć dydaktycznych. Niekiedy były to lekcje popołudniowe, organizowane 
w budynkach gimnazjów lub szkół wydziałowych. Wynagrodzenie zależało od 
stowarzyszenia, które było organizatorem szkoły. Stawka godzinowa dość często 
była niższa od gimnazjalnej, ale warto zwrócić uwagę, że wspomniane zakłady 
wypełniały lukę edukacyjną dla znacznej grupy młodzieży.

Dość często emerytowani profesorowie gimnazjalni przenosili się do stołecz-
nych miast, tj. Lwowa i Krakowa, gdyż były tam większe możliwości podjęcia 
zajęć zgodnych z przygotowaniem zawodowym. Zdarzało się, że mieszkali razem 
z dziećmi, które studiowały lub rozpoczynały karierę zawodową, aby zmniej-
szyć koszty utrzymania i pomagać im w codziennych czynnościach. Niektórzy 
znajdowali czas na działalność naukową, artystyczną czy też pisarską. Ci, którzy 
pozostawali na prowincji, czasami zostawali korespondentami gazet lwowskich 
i krakowskich, i dzięki nim pozostały informacje o ważnych wydarzeniach 
w miastach, powiatach i gminach galicyjskich. Niektórzy przekazywali książki 
39 Informacje o tych jubileuszach zamieszczane były w sprawozdaniach szkolnych i w lokalnej 

prasie.
40 Zastępcę dyrektora (kierownika) powoływano w czasie choroby dyrektora, jego awansu na 

tymczasowego inspektora szkolnego, ewentualnie na czas jego pracy w parlamencie. Ponadto, 
jeżeli przy gimnazjum powstawała filia, to osoba nią zarządzająca była kierownikiem.

41 M. Janell, J. Piątek, op. cit. (Kalendarzyk profesorski…), s. 14.

Zarobki nauczycieli gimnazjów galicyjskich...
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naukowe i dydaktyczne do bibliotek szkolnych lub bibliotek tworzonych przez 
Towarzystwo Szkoły Ludowej i wiedli spokojny, w miarę dostatni, tryb życia 
niezwiązany z okresem aktywności zawodowej42.

Analizując kwestie związane z zarobkami nauczycieli gimnazjalnych, 
warto zwrócić uwagę, że na poszczególnych etapach kariery zawodowej były 
one porównywalne do uposażeń pedagogów ze szkół realnych oraz seminariów 
nauczycielskich i szkół ćwiczeń, trochę wyższe od ich kolegów ze szkół przemy-
słowych43, ale znacznie wyższe od nauczycieli szkół ludowych. Trochę więcej od 
profesorów szkół średnich zarabiali profesorowie nadzwyczajni na uniwersyte-
tach, a znacznie więcej profesorowie zwyczajni44. Warto, aby kwestie związane 
z dochodami i warunkami życia pedagogów innych rodzajów galicyjskich szkół 
i uczelni zostały zobrazowane w oddzielnych artykułach. Interesujące byłoby 
zapewne przeanalizowanie tych i podobnych problemów w dwudziestoleciu 
międzywojennym, a także w okresach późniejszych.

Tadeusz Ochenduszko jest doktorem historii, nauczycielem 
dyplomowanym, autorem publikacji z historii oświaty i historii 
regionalnej oraz skryptów i zadań testowych dla uczniów szkół 
średnich; uczy historii i wiedzy o społeczeństwie w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Rzeszowie. 

42 Informacje na podstawie życiorysów zawartych w książkach T. Ochenduszki: Leksykon kadry 
kierowniczej gimnazjów galicyjskich w okresie autonomii, Rzeszów 2015 i Leksykon nauczycieli 
i wychowanków I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie urodzonych pomiędzy XVII wiekiem a 1945 
rokiem, Rzeszów 2010.

43 M. Janell, J. Piątek, op. cit. (Kalendarzyk profesorski…), s. 18-21.
44 Ibidem, s. 22-23.
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Pierwsze lata trudnej wolności  
w II Rzeczypospolitej 1918-1921 

Wstęp

Po umilknięciu oficjalnych głosów przypominających o setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości warto wrócić do tego tematu i uszczegółowić nie-
które wątki. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy pierwsze lata II Rzeczypospolitej 
(1918-1921), zdecydowanie najtrudniejsze w kształtowaniu się nowej rzeczy-
wistości ustrojowej i politycznej Rzeczypospolitej.

Moc odrodzonego państwa

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem 
i naczelne dowództwo Józefowi Piłsudskiemu. Próba utworzenia rządu podjęta 
przez Ignacego Daszyńskiego nie powiodła się. Sprzeciw partii prawicowych 
sprawił, że do nominacji nie doszło. Niebawem funkcję prezesa Rady Ministrów 
objął Jędrzej Moraczewski. Pierwszy premier II Rzeczypospolitej rozpoczął 
urzędowanie 18 listopada 1918 r. w skrajnie trudnych warunkach konfliktu 
wewnętrznego1. 

Na podstawie ordynacji wyborczej z 1918 r., w której po raz pierwszy prawo 
wyborcze przyznano także kobietom, w parlamencie miało zasiąść 526 posłów. 
Jednak z uwagi na niestabilną sytuację polityczną kraju, który prowadził wojny 
o utrzymanie granic, nie wszędzie było możliwe przeprowadzenie wyborów. 
Przeszkody te spowodowały, że w ławach poselskich zasiadło 423 posłów. Na 
początku obrad parlamentu Józef Piłsudski złożył urząd Naczelnika Państwa. 
Jednocześnie nie przygotowano projektu aktu, który regulowałby podstawy 
ustroju państwa do czasu uchwalenia ustawy zasadniczej. W tej sytuacji Sejm 
Ustawodawczy ponownie powierzył Piłsudskiemu sprawowanie urzędu Na-
czelnika Państwa do czasu uchwalenia ustawy zasadniczej2. 10 lutego 1919 r. 
1 A. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1985, s. 291-292.
2 W.T. Kulesza, Uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 lutego 1920 roku o powierzeniu 
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rozpoczął obrady jednoizbowy Sejm Ustawodawczy. Pierwsze obrady sejmu 
w odrodzonej Polsce otworzył Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. 

Sejm Ustawodawczy, funkcjonujący w latach 1919-1922, zajmuje szczegól-
ne miejsce wśród sejmów II Rzeczypospolitej. Jego wyjątkowa rola i znaczenie 
polegało na tym, że w pierwszych latach niepodległości, w stosunkowo krótkim 
czasie, miał określić ustrój odrodzonego państwa. W czasie jego kadencji (20 
lutego 1919 r.) została uchwalona Mała konstytucja, regulująca niektóre aspekty 
podstaw ustrojowych państwa we wstępnym okresie przemian ustrojowych3. 

W dokumencie sejm został określony jako władza suwerenna i ustawodaw-
cza. Naczelnik Państwa był przedstawicielem państwa i najwyższym wykonawcą 
uchwał Sejmu. Ponadto posiadał kompetencje do powoływania rządu w poro-
zumieniu z sejmem. Każdy akt państwowy Naczelnika Państwa wymagał zgody 
odpowiedniego ministra. Szerokie uprawnienia posiadał immunitet poselski4. 
Pozycję Sejmu wzmacniało nieokreślenie długości jego kadencji. Zgodnie 
z jego regulaminem inicjatywa ustawodawcza przysługiwała rządowi i grupie 
co najmniej 15 posłów. Obowiązywała zasada trzech czytań, co dawało posłom 
możliwość wypowiedzenia się nie tylko co do całości projektu, lecz również co 
do jego poszczególnych artykułów5. Najważniejszym zadaniem Sejmu Ustawo-
dawczego było przygotowanie konstytucji. W tym celu Sejm powołał Komisję 
Kodyfikacyjną przygotowującą projekty jednolitego ustawodawstwa w zakresie 
prawa karnego i cywilnego. 

Wstępny okres formowania państwa zakończono z chwilą przeprowadzenia 
wyborów parlamentarnych (26 stycznia 1919r.) oraz rozpoczęcia obrad Sejmu 
Ustawodawczego .

Należy także zwrócić uwagę na talenty dyplomatyczne przedstawicieli 
odradzającego się państwa. Traktat wersalski, podpisany 28 czerwca 1919r., 
symbolizował formalny powrót Polski na mapę Europy. Polska delegacja była 
wszechstronnie przygotowana do rozmów decydujących o granicach. Zgro-
madziła uczonych o międzynarodowej sławie, np. językoznawców, geografów, 
ekonomistów, filozofów, historyków; grono ekspertów z zakresu ekonomii, 
którzy przedstawiali i argumentowali polskie stanowisko. Do tego należy dodać 

Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa, „Przegląd Sejmowy” 
2007, nr 5, s. 30-33. 

3 S. Krukowski, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r. , [w:] Konstytucje polskie. Studia 
monograficzne z dziejów polskiego parlamentaryzmu, red. M. Kallas, Warszawa 1990, s. 70-73.

4 W.J. Wołpiuk, Naczelnik Państwa1918-1922. Proprezydencka forma władzy państwowej. 
„Przegląd Sejmowy” 2005, nr 6, s. 29-30.

5 S. Krukowski, Sejm Ustawodawczy 1919-1922. Uwagi o składzie i działalności, „Czasopismo 
Prawno-Historyczne” 1986, nr 1, s. 100-102.
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ofensywę dyplomatyczną Romana Dmowskiego i obecność polskiej delegacji 
w najważniejszych stolicach. W ważnym kluczowym momencie konferencji, 
29 stycznia 1919 roku Dmowski przedstawił przed Radą Dziesięciu całokształt 
kwestii polskiej, wygłaszając czterogodzinne przemówienie, równolegle w dwóch 
językach: angielskim i francuskim, które „imponowało żelazną logiką, znajomo-
ścią przedmiotu i bogactwem argumentacji […]. Najważniejszym elementem 
przedstawionych postulatów był oczywiście program terytorialny. Determi-
nująca go wizja Polski jako państwa znaczącego i silnego miała silne oparcie 
w aspiracjach społeczności polskiej”6. Jak powszechnie wiadomo, rokowania 
te zakończyły się pomyślnie dla Polski, jednak ostateczny kształt terytorialny 
przyszło wywalczyć w sporach militarnych z sąsiadami. 

Pierwszym krokiem do tego celu była organizacja armii. Na podstawie 
rozkazu Ministra Spraw Wojskowych z dnia 17 listopada 1918 r. rozpoczęto 
proces formowania wojska polskiego z żołnierzy armii zaborczych, legionistów, 
ale także rzeszy ochotników, którzy niebawem uczestniczyli w walce o wyzna-
czenie granic niepodległego państwa i utrzymanie niepodległości. Organizację 
Ministerstwa Spraw Wojskowych powierzono pułkownikowi Janowi Wro-
czyńskiemu, który wzorował się na rozwiązaniach brytyjskich i niemieckich. 
Terytorium kraju podzielono na pięć okręgów generalnych: lubelski, kielecki, 
krakowski, łódzki i warszawski. Do końca 1920 r. powstały trzy nowe okręgi: 
lwowski, poznański i pomorski. Zależnie od sytuacji zewnętrznej strukturę 
organizacyjną wzmocniono poprzez utworzenie tzw. departamentów spełnia-
jących funkcje pomocnicze wobec wojska7. Trwające lub zbliżające się konflikty 
zbrojne z sąsiadami przyczyniły się do dynamicznego rozwoju polskiej armii. 
Powstawały inspektoraty w celu tworzenia planów obrony państwa z uwzględ-
nieniem rodzaju zagrożenia, prowadzenia szkolenia żołnierzy i nadzoru nad 
gotowością bojową. Przed żołnierzami otworzyła się szansa kariery w wojsku 
polskim; inni zapracowali na legendę, jak np. pochodzący z Rzeszowa Leopold 
Lis-Kula (1897-1919).

Walka o granice i terytorialny kształt niepodległego państwa 

Otwierając posiedzenie Sejmu Ustawodawczego, Józef Piłsudski powiedział 
wówczas: „ […] Polska, otoczona zewsząd przez wrogów, musi posiadać armię, 

6 K. Kawalec, Roman Dmowski, Poznań 2006, s. 330.
7 T. Böhm, Z dziejów naczelnych władz wojskowych II Rzeczypospolitej. Organizacja i kompetencje 

Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 1018-1939, Warszawa 1994, s. 22-26. 

Pierwsze lata trudnej wolności...
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która by mogła sprostać swoim ciężkim zadaniom. Macie poprzeć i rozwinąć 
budowę wojska tak, by Ojczyzna zasłonięta piersiami żołnierza, mogła czuć 
się bezpieczną i przeświadczoną, że honoru jej i praw broni silna i dobrze 
wyposażona armia8”. 

Walki o Lwów

Szczególnie niespokojna była wschodnia granica Rzeczypospolitej. Ukraiń-
cy podjęli próbę utworzenia na terenach Galicji Wschodniej własnego państwa. 
Pierwszą próbą było zajęcie Lwowa w dniu 1 listopada 1918 roku i większych 
miast byłej Galicji: Przemyśla, Tarnopola, Stanisławowa, gdzie ludność ukraiń-
ska stanowiła poważny odsetek mieszkańców, zwłaszcza na terenach wiejskich. 
Proklamowane wówczas utworzenie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej 
zaogniło spór z Polakami, który trwał do lipca 1919 roku. Na niewiele zdały 
się mediacje podejmowane przez misje alianckie wobec sporu etnicznego. Za-
sadniczy wpływ na losy wojny polsko-ukraińskiej miało włączenie w działania 
militarne sformowanej we Francji armii gen. Józefa Hallera, liczącej 70 000 
żołnierzy i skierowanie tej siły zbrojnej na front ukraiński. Przewaga w wyszko-
leniu wojskowym i wyposażeniu po stronie Polaków spowodowała, że 14 maja 
ruszyła ofensywa zakończona powodzeniem. Walki trwały także na Wołyniu. 
W końcu grudnia 1918 roku doszło do starć nad Bugiem, które trwały do lutego 
1919 roku i zakończyły się zajęciem Kowla przez wojska polskie i ustąpieniem 
z tych ziem Ukraińców. 

Wojna z Rosją bolszewicką

Operacje wojskowe na przełomie 1918/1919 roku doprowadziły do wstęp-
nego zabezpieczenia granic państwa, jednak największe zagrożenie płynące ze 
strony Rosji bolszewickiej nie ustało. Po podpisaniu rozejmu z Ukraińcami 
Piłsudski zdołał przekonać rząd atamana Semona Petlury do zawarcia układu 
21 kwietnia 1920 roku, który kilka dni później (24 kwietnia) przekształcono 
w konwencję wojskową. Owocem tego porozumienia był udział wojska ukra-
ińskiego wspólnie z Polakami w wojnie z Rosją bolszewicką. Z politycznego 
punktu widzenia chodziło o utworzenie państwa ukraińskiego stanowiącego 
bufor między Polską a Rosją bolszewicką i wypchnięcia bolszewików poza strefę 
wpływów europejskich. Ofensywa polska rozpoczęła się 25 kwietnia 1920 r.  
8 J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 5, Warszaw 1937, s. 57.

Leszek Patruś
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i przyniosła powodzenie połączonym siłom polsko-ukraińskim; 7 maja sprzy-
mierzeńcy zajęli Kijów. W czasie gdy siły sprzymierzone świętowały zdobycie 
Kijowa, w Rosji ogłoszono powszechną mobilizację. 10 czerwca gen. Edward 
Śmigły-Rydz podjął decyzję o opuszczeniu Kijowa, rozpoczynając wielki odwrót 
nad Wisłę. 4 lipca w stronę Warszawy ruszyła armia dowodzona przez Micha-
iła Tuchaczewskiego. Na początku sierpnia Rosjanie zbliżyli się do Warszawy, 
a miasto przygotowywało się do obrony.

Spór polsko-litewski

Poważnym problemem było ułożenie poprawnych stosunków z Litwą. 
W tym czasie wśród Polaków dominowało przekonanie, że Litwa powinna wejść 
w skład odrodzonego państwa polskiego, nawiązując tym samym do przeszłości 
z czasów Rzeczypospolitej szlacheckiej. W niewielkim stopniu uwzględniano 
odmienne poglądy Litwinów, którzy byli zdania, że są w stanie stworzyć samo-
dzielny byt państwowy. Przedmiotem sporu było Wilno, które Litwini uważali 
za stolicę dawnej Litwy, zaś Polacy za jedno z kluczowych miast odrodzonej 
Polski z licznymi pamiątkami architektury rezydencjonalnej i sakralnej, a także 
ośrodek myśli naukowej, wytworzonej w czasie polskiej administracji. W za-
istniałej sytuacji podjęte w Wilnie rozmowy zostały przerwane już na wstępie 
z uwagi na zdecydowane stanowisko Litwy, że warunkiem dalszych rozmów 
jest uznanie przez Polskę niepodległości Litwy z Wilnem jako stolicą kraju9. 
Na przełomie 1918/1919 roku opuszczone przez Niemców Wilno zajęli Po-
lacy, lecz na krótko, bo miasto dostało się pod okupację bolszewicką w czasie 
pochodu na Warszawę latem 1920 roku. Rosjanie, chcąc zyskać przychylność 
Litwinów, przekazali im miasto, zapewniając jednocześnie o swej neutralności. 
Po ustąpieniu bolszewików w sierpniu 1920 roku Wilno ponownie stało się 
miejscem sporu polsko-litewskiego. Litwini zapewnili sobie polityczne popar-
cie mocarstw Ententy, dowodząc przynależności miasta do Litwy. Jednak 7 
października nastąpiły wydarzenia, które przesądziły o losie miasta i wcieleniu 
do granic Polski. Otóż gen. Ludwik Żeligowski, mając nieformalne poparcie 
Piłsudskiego, pochodzącego przecież z Litwy, zorganizował prowokację ludności 
polskiej Wilna, która nie zgadzała się z postanowieniami politycznymi Ententy, 
i wkroczył do miasta, zajmując je. Słabi militarnie Litwini nie byli w stanie 
przeciwstawić się oddziałom polskim. Wymuszony okolicznościami rozejm 
podpisano 21 listopada 1920 roku. 
9 P. Łossowski, Polska-Litwa. Ostatnie sto lat, Warszawa 1991, s. 15.

Pierwsze lata trudnej wolności...
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Powstanie wielkopolskie

Nastroje niepodległościowe w Wielkopolsce były wyczuwalne, dlatego 
z takim entuzjazmem Poznań wykorzystał przyjazd Ignacego Paderewskiego 
26 grudnia 1918 roku w drodze z Warszawy do Paryża. Krótkiemu pobytowi 
Paderewskiego towarzyszyły patriotyczne manifestacje, które przekształciły 
się w zbrojne powstanie. Powstańcy zajęli Poznań, a w niedługim czasie także 
kolejne miasta, które Prusacy oddali bez większego oporu, koncentrując siły 
wojskowe na pograniczach Wielkopolski. Doszło tam do licznych starć sił 
powstańczych nie tylko z garnizonami pruskimi wzmocnionych posiłkami, ale 
także wspierającą ich ludnością cywilną pochodzenia niemieckiego. W styczniu 
1919 roku nad Odrą i Notecią uformował się front o długości około 400 kilo-
metrów. Pod względem organizacyjnym siły powstańcze przeobrażono w Armię 
Wielkopolską, którą na etapie tych zmian dowodził mjr Stanisław Taczak, 
a następnie gen. Józef Dowbór-Muśnicki. W kwietniu 1919 roku Armia Wiel-
kopolska liczyła 60 000 żołnierzy i stanowiła poważną siłę zbrojną. Zaznaczyć 
należy, że oficjalnie Armia Wielkopolska nie mogła liczyć na militarne wparcie 
państwa polskiego, ponieważ obserwatorami tego sporu byli przedstawiciele 
komisji alianckiej, deklarujący polityczne rozstrzygnięcie kwestii granicznej 
na konferencji w Paryżu. W końcu lutego 1919 roku zawarto rozejm między 
stronami sporu, chociaż do lokalnych potyczek dochodziło jeszcze do czerwca 
tego roku. Wówczas podpisano traktat pokojowy, na mocy którego Polsce 
przyznano Wielkopolskę. 1 sierpnia 1919 roku Armia Wielkopolska została 
wcielona w struktury wojska polskiego. Zwieńczeniem procesu pokojowego 
było wcielenie w styczniu 1920 roku Wielkopolski w granice państwa polskiego. 

Konflikt polsko-czeski

Księstwo Cieszyńskie było odrębnym krajem wchodzącym w skład monar-
chii Habsburgów, zamieszkałym w większości przez Polaków. 18 października 
1918 roku na Śląsku Cieszyńskim ludność polska zawiązała Radę Narodową, 
która 30 października uchwaliła przyłączenie tych ziem do tworzącego się pań-
stwa polskiego. Działania te zdynamizowały bieg dalszych wydarzeń. Polacy 
rozbroili garnizon austriacki na terenie Cieszyna; okazało się to wstępem do 
podjęcia rozmów polsko-czeskich w sprawie podziału Śląska Cieszyńskiego.  
5 listopada obie strony porozumiały się co do tego, że powiat frydecki i część 
powiatu frysztackiego przyznano Czechom, zaś resztę tej ziemi z Boguminem 

Leszek Patruś
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i Cieszynem przyznano Polakom. Porozumienie okazało się krótkotrwałe, bo 
na początku 1919 roku Czesi wypowiedzieli warunki układu i 23 stycznia 
zaatakowali Bogumin, Frysztat i ważne z punktu widzenia gospodarczego 
Zagłębie Karwińskie. Czechom ofensywę ułatwiła trudna sytuacja zewnętrzna 
Polski, broniącej swych granic, więc na tym odcinku wojska czeskie napotkały 
słaby opór w sile zaledwie kilku batalionów i ludności cywilnej. W tej sytuacji 
żołnierze polscy wycofali się, oczekując wsparcia, które jednak nie nadeszło. 
31 stycznia podpisano zawieszenie broni pomiędzy zwaśnionym stronami, 
a już 3 lutego rozejm, na którego treść ogromny wpływ miało stanowisko misji 
alianckiej dążącej do szybkiego zakończenia sporu, nie rozstrzygając jego istoty. 
Rozejm był korzystny dla Czechów, którym przyznano Bogumin i Zagłębie 
Karwińskie oraz część powiatu cieszyńskiego. Wytyczona w lutym 1919 roku 
linia demarkacyjna dzieląca sporne strony, została uznana w lipcu 1920 roku 
przez Najwyższą Radę mocarstw koalicji. Konflikt ten w zasadniczy sposób 
wpłynął na stosunki polsko-czechosłowackie w okresie międzywojennym; 
znalazły się one w fazie głębokiego kryzysu dyplomatycznego10. 

Spór o Górny Śląsk

Dla polskiej gospodarki kluczowe znaczenie miał Górny Śląsk. W Paryżu 
delegacja polska zażądała przyłączenia do Rzeczypospolitej południowo-wschod-
niej części Górnego Śląska, zamieszkanej w większości przez ludność polską. 
Sporu polsko-niemieckiego nie udało się rozstrzygnąć na forum politycznym, 
więc zarządzono odwołanie się do plebiscytu i umożliwienie wypowiedze-
nia się na temat przynależności narodowej mieszkańcom spornych terenów. 
Zwolennicy pozostania Górnego Śląska i Opolszczyzny w granicach Polski 
byli w mniejszości, co potwierdziły wyniki plebiscytu. W sierpniu 1919 roku 
wybuchło I powstanie śląskie, które stłumiono. Rosnące napięcie polityczne 
spowodowało, że od lutego 1920 roku na Śląsku działała międzynarodowa 
Komisja Plebiscytowa, jednak władza administracyjna pozostawała w rękach 
niemieckich. Odnotowano szereg incydentów o charakterze zbrojnym prze-
ciwko ludności polskiej za cichym przyzwoleniem administracji niemieckiej. 
Atmosferę wrogości między obiema stronami podgrzewały informacje napływa-
jące z broniącej się przed bolszewikami Warszawy. 17 sierpnia dotarła pogłoska 
o zdobyciu Warszawy przez bolszewików, która sprowokowała Niemców do 
10 P. Kołakowski, Polsko-czeskie walki o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku, „Słupskie Studia 

Historyczne” 2012, nr 18, s. 196-203.

Pierwsze lata trudnej wolności...
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przeprowadzenia pogromu na ludności polskiej. W odpowiedzi na to Polacy 
zorganizowali masową demonstrację, która przerodziła się w walki uliczne 
znane w historii jako II powstanie śląskie, obejmujące zasięgiem znaczną część 
Górnego Śląska. Kluczową rolę odegrał Wojciech Korfanty, pełniący funkcję 
polskiego komisarza plebiscytowego. Wymógł on na obserwatorach usunięcie 
ze spornego terenu policji niemieckiej i zastąpienie jej policją plebiscytową, 
złożoną z przedstawicieli misji alianckiej. Zmiany te korzystnie wpłynęły na 
organizację i przebieg akcji plebiscytowej, przeprowadzonej 20 marca 1921 
roku. Wynik plebiscytu był ponownie niekorzystny dla sprawy polskiej, ponie-
waż za przyłączeniem spornych ziemi do Polski głosowało 40% uprawnionych, 
natomiast za pozostaniem w granicach Niemiec 60%, z których blisko 20% 
to były głosy Niemców mieszkających na stałe poza Śląskiem. Te wątpliwości 
dodatkowo podniosły atmosferę sporu, gdy okazało się, że w świetle danych 
plebiscytowych Polsce przydzielono tylko ¼ spornego obszaru. Polacy nie zaak-
ceptowali tego wyniku i w niedługim czasie doszło do wybuchu III powstania 
śląskiego, które rozpoczęło się 3 maja 1921 roku i objęło zasięgiem znaczną 
część obszaru plebiscytowego. Walki uliczne zamieniły się w regularną wojnę. 
Walczące strony nieformalnie wspierali ochotnicy z Rzeszy i Polski. Do historii 
przeszła krwawa bitwa o Górę św. Anny w dniach od 21 do 27 maja 1921 r. Za 
sprawą przedstawicieli państw alianckich wojnę przerwano 11 czerwca, poddając 
ten spór rozstrzygnięciu politycznemu. Rada Najwyższa koalicji zatwierdziła 
nową linię podziału Śląska, korzystniejszą do Polski. Ustalono, że Polska otrzy-
ma blisko 1/3 obszaru objętego plebiscytem wraz z 40% jego mieszkańców. 
Ponad 2/3 Ślązaków, którzy głosowali za przynależnością do Polski, znalazło 
się w jej granicach. W 1922 roku obszar ten uzyskał status autonomicznego 
województwa śląskiego. 

Polska delegacja na konferencji pokojowej w Paryżu zgłosiła postulat 
przyłączenia do Polski południowej części Prus Wschodnich, argumentując, 
że teren ten zamieszkuje ludność mazurska przybyła na te tereny z Mazowsza 
w XVI wieku i nadal posługuje się dialektem polskim. Wskazywano na to, że 
Mazurzy i Warmiacy pozostali wierni tradycji przodków, zachowując własny 
język, wiarę, obyczajowość, które były wyznacznikiem ich tożsamości. W zaist-
niałej sytuacji władze międzynarodowe zarządziły przeprowadzenie plebiscytu 
na Mazurach i Warmii w dniu 11 lipca 1920 roku. Zapytano mieszkańców 
o przynależność państwową do Polski lub Prus Wschodnich. Plebiscyt przyniósł 
sprawie polskiej całkowite niepowodzenie, bo za przynależnością do Polski 
głosował niespełna 1% uprawnionych. Tak słaby wynik wyborczy był skut-
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kiem wielu czynników, chociażby ówczesnej sytuacji politycznej i zagrożenia 
bolszewickiego. Mazurzy i Warmiacy nie odczuwali silnego związku z Polską 
na skutek wielowiekowego oddalenia od macierzy kosztem silnych związków 
z kulturą i gospodarką niemiecką. 

Podsumowanie

Liczne opracowania dotyczące walk o ustalenie granic II Rzeczypospolitej 
przynoszą także dane dotyczące rozmiaru poświęcenia i złożonej ofiary. W 1934 
roku Wojskowe Biuro Historyczne opublikowało opracowanie zawierające 
informacje na temat 47  055 polskich żołnierzy poległych w obronie kraju 
w latach 1918-1920 wraz z przynależnością wojskową i posiadanym stopniem 
oraz datą śmierci11. 

Po zakończeniu działań wojennych pamiętano o poległych w obronie 
granic. We Lwowie na początku grudnia 1918 roku zrodziła się myśl założenia 
osobnego cmentarza lub kwatery na Łyczakowie w celu upamiętnienia pole-
głych w obronie Lwowa. Zdecydowano się na utworzenie na peryferiach miasta 
cmentarza Orląt Obrońców Lwowa. Autorem projektu był Rudolf Indruch, 
wówczas student architektury, ciężko ranny w walkach o Lwów. W środkowej 
części cmentarza stanął monumentalny pomnik w kształcie łuku tryumfalnego 
z rzeźbą przedstawiającą rycerza opartego na mieczu oraz z kolumnadą 12 ko-
lumn doryckich, zamkniętych w kształcie półkola. Po bokach bramy wejściowej 
umieszczono kamienne rzeźby lwów wielkich rozmiarów, trzymających w ła-
pach tarcze z herbem Lwowa i napisem Lwów Zawsze Wierny – Tobie Polsko12. 
Wzorem Lwowa powstawały cmentarze i pomniki wyrażające wdzięczność 
żołnierzom za poniesione ofiary. 

Leszek Patruś jest oficerem Wojska Polskiego, zajmuje się 
dziejami wojskowości w okresie II Rzeczypospolitej 

11 Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli na wojnach 1918-1920, Warszawa 1934, s. V-IX.
12 S.S. Nicieja, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986, Wrocław 1989, s. 29-31.

Pierwsze lata trudnej wolności...
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PCEN I OTOCZENIE

16–17 maja 2019 r. w Ośrodku 
Edukacji Nauczycieli i Pracowni-
ków Administracji Samorządowej 
w Czudcu odbyła się konferencja dla 
pracowników JST na temat „Zadania 
dyrektora oraz organu prowadzącego 
szkoły i placówki w kontekście nowego 
Systemu Informacji Oświatowej (SIO) 
oraz zmian prawnych – rozwiązania 
praktyczne”. Organizatorem dwu-
dniowego spotkania, skierowanego 
do przedstawicieli jednostek samo-
rządu terytorialnego, pracowników 
jednostek obsługi ekonomiczno-
-administracyjnej, dyrektorów szkół 
i placówek oświatowych, było Podkar-

Nowy System Informacji 
Oświatowej – konferencja dla JST

packie Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie. Patronatem medialnym 
konferencję objęły „Gazeta Codzienna 
Nowiny” oraz „Super Nowości”.  

Wprowadzenie 1 stycznia 2019 r. 
kolejnych zmian w zakresie obsługi 
Systemu Informacji Oświatowej ma 
związek z uruchomieniem Zintegro-
wanego Systemu Informatycznego 
Oświaty, w którego skład wchodzi. 
Mając na uwadze wdrażane modyfika-
cje systemu, rozbudowany terminarz 
przekazywania danych oraz mogące 
wystąpić problemy z realizacją zadań 
w nowym SIO, PCEN w Rzeszowie 
przygotowało spotkanie poświęcone 
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obsłudze Systemu Informacji Oświatowej. Zaproszeni na konferencję specja-
liści nie tylko przybliżyli uczestnikom wprowadzane w systemie zmiany, ale też 
szczegółowo omówili sposób, zakres gromadzenia i przekazywania danych na 
bazie wdrażanej aplikacji SIO.

Nowemu Systemowi Informacji Oświatowej w całości poświęcony był 
pierwszy dzień konferencji. Pani Aleksandra Dacyl, wieloletni pracownik 
nadzoru pedagogicznego i pracownik administracji samorządowej, mówiła 
o arkuszu organizacyjnym jako narzędziu planistycznym dla organów pro-
wadzących i jednostek oświatowych pod kątem SIO. Wykład nt. „Nowy 
System Informacji Oświatowej w praktyce” wygłosił Przemysław Kawa, 
specjalista i praktyk w zakresie opracowania i wdrażania procedur ochrony 
danych oraz obsługi SIO, współautor publikacji Obsługa nowego systemu 
informacji oświatowej. Wykład uzupełniły praktyczne warsztaty konsultacyjne 
z wykorzystaniem aplikacji internetowej modernizowanego SIO. Celem 
szkolenia było umożliwienie uczestnikom nabycia praktycznej wiedzy 
niezbędnej do sprawnego i bezpiecznego realizowania sprawozdawczości 
w Systemie Informacji Oświatowej.

W tym dniu wszyscy zainteresowani mogli ponadto wziąć udział w wy-
kładzie i warsztatach poświęconych finansowaniu działań edukacyjnych z nor-
weskiego mechanizmu finansowego i funduszy EOG. Spotkanie poświęcone 
programowi „Edukacja Szansą Rozwoju” przygotowali i prowadzili przedsta-
wiciele Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji w Warszawie. 

Tematyka drugiego dnia konferencji skoncentrowana była wokół zmian 
prawnych w systemie edukacji. Mówił o nich Janusz Samarow, wieloletni wi-
zytator i wicekurator oświaty Kuratorium Oświaty w Olsztynie, trener ORE 
i CEO. Specjalizujący się w prawie oświatowym szkoleniowiec przedstawił 
podstawy prawne funkcjonowania systemu oświaty w Polsce, przybliżając 
m.in. przedmiotowy i podmiotowy zakres tzw. ustaw oświatowych, sposoby 
interpretowania przepisów prawa, zasady techniki prawodawczej. Uczestnicy 
mieli okazję zapoznania się z aktualnym stanem prac legislacyjnych w obszarze 
oświaty, w tym związanych z ważnym dla pracowników oświaty zagadnieniem 
oceny pracy nauczyciela (dyrektora).

Poniżej przedstawiamy wywiady z autorami wystąpień poświęconych 
arkuszowi organizacyjnemu (Aleksandrą Dacyl) oraz zmianom w SIO (Prze-
mysławem Kawą). 

Dorota Szumna
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„Arkusz organizacyjny jest rodzajem 
planowania operacyjnego, w którym 
skupiają się najważniejsze roczne cele szkoły, 
wynikające z przyjętej strategii. Jest to jeden 
z ważniejszych instrumentów określających 
spełnienie marzeń o dobrej szkole”
Wywiad z Aleksandrą Dacyl, edukatorem z zakresu zarządzania 
oświatą, byłym pracownikiem samorządowym, specjalistą  
od zarządzania oświatą

Mariusz Kalandyk: Arkusz organizacyjny. Mój Boże – znów ta zmora! Czy 
arkusz organizacyjny musi być zawsze źródłem narzekań?

Aleksandra Dacyl: Sam arkusz organizacyjny szkoły – jako prawem wyma-
gany dokument zawierający informacje o pracy szkoły w danym roku szkol-
nym - jest bardzo pożyteczny. Stanowi instrument planistyczny, pozwalający 
szczegółowo określić zadania szkoły i nauczycieli, zawiera dane liczbowe, będące 
podstawą do planowania budżetu szkoły i budżetu oświatowego jst. Arkusz, 
zatwierdzony przez organ prowadzący, daje dyrektorowi szkoły tytuł do podej-
mowania decyzji kadrowych, rekrutacyjnych, do tworzenia form edukacyjnych 
podnoszących atrakcyjność szkoły – np. klas dwujęzycznych czy sportowych. 
Nie ma więc powodów do narzekania na arkusz organizacyjny, jest to dokument 
użyteczny, wykorzystywany stale – w przeciwieństwie do jednorazowych  zesta-
wień, raportów, sprawozdań, których nie brakuje  w naszej zbiurokratyzowanej 
rzeczywistości oświatowej. 

O ból głowy przyprawia natomiast praca koncepcyjna – jak stworzyć 
uczniom najlepsze warunki nauki, jak zaspokoić rozmaite potrzeby edukacyjne 
np. kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, szczególnie uzdolnionych, 
wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak rozwiązać problemy 
np. uczniów nierokujących ukończenia szkoły czy powracających z zagranicy ze 
słabą znajomością języka polskiego. Dużo pracy wymaga sporządzenie przydzia-
łów czynności nauczycieli, zapewniających pracę na pełnym etacie całej kadrze 
pedagogicznej, a jeszcze lepiej – z kilkoma godzinami ponadwymiarowymi. Sta-
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nowią one nie tylko wentyl bezpieczeństwa dla szkoły w sytuacji pogłębiającego 
się niżu demograficznego, ale także wywiązanie się ze zobowiązania art. 30 ust. 
6 KN do kształtowania wynagrodzeń nauczycieli na odpowiednim poziomie.

Elastyczność a arkusz organizacyjny… W jaki sposób szkoła/Dyrektor może 
w tym względzie dbać o swoją autonomię?

Przepisy oświatowe gwarantują dyrektorowi szkoły autonomię w sprawach 
organizacyjnych – do wyłącznej właściwości dyrektora szkoły należy zorganizo-
wanie pracy szkoły w każdym roku szkolnym i to dyrektor odpowiada za efekty 
tej pracy. Kompetencję tę ogranicza jednakże obowiązek zatwierdzenia arkusza 
przez organ prowadzący, który – najczęściej z powodów finansowych – często 
hamuje propozycje dyrektora szkoły dotyczące np. nieobligatoryjnych podzia-
łów na grupy czy form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W tym miejscu 
występuje moment negocjacyjny, w którym włączamy elastyczność, sztukę ar-
gumentowania i przekonywania. W takich sytuacjach dobrze jest mieć mocne 
uzasadnienie dla swoich pomysłów organizacyjnych – np. wnioski rodziców, 
potwierdzone, szczególne osiągnięcia uczniów i nauczycieli, wyliczenia kosztów czy 
udokumentowane procedury dotyczące rozpoznania potrzeb uczniów. Na straży 
prawidłowej organizacji szkoły stoi ponadto kurator oświaty, opiniujący arkusze, 
który w razie naruszeń prawa oświatowego w pracy szkoły wydaje odpowiednie 
zalecenia organowi prowadzącemu w trybie nadzoru pedagogicznego.

Co poradziłaby Pani młodym Dyrektorom, przystępującym pierwszy raz do 
tworzenia arkusza?

Aby wykorzystali wiedzę i doświadczenie kadry pedagogicznej (kierowniczej) 
szkoły, którą będą kierować. Każda placówka oświatowa ma swoje sprawdzone 
metody i etapy tworzenia arkusza organizacyjnego, swój własny tryb konsul-
towania i naradzania się w kwestiach planowania pracy na kolejny rok, swoją 
kulturę przedstawiania propozycji radzie pedagogicznej w celu uzyskania jej 
opinii o projekcie organizacji szkoły. Warto z tych tradycji skorzystać, przygo-
towując arkusz pod okiem oświatowych weteranów. Trzeba też pamiętać, aby 
każde rozwiązanie organizacyjne skonfrontować z  odpowiednim przepisem 
prawa, także miejscowego – jest to bowiem doskonały trening z zarządzania dla 
nowicjuszy. Własne innowacje dobrze jest wcześniej obgadać z doświadczonym 
pracownikiem oświatowym gminy (powiatu).
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Arkusz a długofalowe planowanie pracy szkoły… Czy jest to dobre narzędzie?

Mądre planowanie pracy szkoły to warunek sprawnego i skutecznego zarzą-
dzania szkołą. Planowanie długofalowe rozpoczyna się w chwili, gdy kandydat 
wygrał konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, ponieważ jego koncepcja funk-
cjonowania i rozwoju szkoły uzyskała uznanie komisji konkursowej. Wypada ją 
przecież wdrożyć! Planowanie strategiczne zakłada realizację tej wizji, wyznacza 
terminy, pozwala skoncentrować energię i zasoby szkoły na przyjętych prioryte-
tach oraz uniknąć przeszkód i improwizacji. A arkusz organizacyjny jest rodzajem 
planowania operacyjnego, w którym skupiają się najważniejsze roczne cele szkoły, 
wynikające z przyjętej strategii. Ich realizacja jest monitorowana, kontrolowana, 
poddawana ewaluacji i ocenie na konferencji podsumowującej. Jest to jeden 
z ważniejszych instrumentów określających spełnienie marzeń o dobrej szkole.

Jakie błędy najczęściej się przytrafiają w tworzeniu arkusza? Czego unikać? 
Na co zwracać uwagę?

Szkoła polska tkwi w permanentnej reformie, toteż łatwo o błąd przy ciągłej 
zmianie przepisów. Bardzo trudno czyta się regulacje oświatowe – mają skom-
plikowaną konstrukcję, ich język jest  zawiły, zawiera mnóstwo odsyłaczy, stąd 
powstają problemy interpretacyjne. 

Często dyrektorzy szkół zaliczają wpadki dotyczące wyliczeń wymiaru etatów 
nauczycieli – zwłaszcza przy łączeniu zajęć o różnym pensum. Problem stanowi 
także wykazanie godzin ponadwymiarowych takiego nauczyciela. Trudności z 
ustaleniem pensum pojawiają się także, gdy nauczyciel przedłoży orzeczenie o 
niepełnosprawności. Nie można ujmować w arkuszu organizacyjnym godzin re-
walidacji czy nauczania indywidualnego przed datą wydania orzeczenia poradni. 

Unikać powinniśmy przedkładania organowi prowadzącemu takiej orga-
nizacji szkoły, która nie ma zabezpieczenia w planie finansowym na dany rok 
budżetowy. Jeżeli natomiast mamy świadomość, że środki w budżecie szkoły nie 
są wystarczające – to już na etapie planowania bezwzględnie trzeba przedstawić 
wyliczenia tych braków.

Na co zwracać uwagę? Przede wszystkim nie wolno zapominać o nauczycie-
lach zatrudnionych w naszej szkole, ale oddelegowanych do pracy związkowej, 
urlopowanych do pracy w jednostkach nadzoru, przebywających na urlopach 
dla poratowania zdrowia. Ich etaty trzeba koniecznie ująć w arkuszu organiza-
cyjnym i wskazać osoby na zastępstwach. 

Wywiad
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Czy ma Pani własny wizerunek optymalnego arkusza?

Marzy się ujednolicona forma arkusza organizacyjnego w wersji elektro-
nicznej dla poszczególnych typów szkół, przedszkoli  i placówek, o przejrzystej 
grafice, z ujednoliconym zasobem pojęć, z formułami do wyliczania wymiarów 
różnych etatów, z możliwością przeliczania i filtrowania danych w różnych 
obszarach organizacji szkoły (strukturalnej i kadrowej), tworzenia wersji anek-
sowych, łatwa do wydruku.

Dziękuję za rozmowę.

Nowy System Informacji Oświatowej w praktyce
Wywiad z Przemysławem Kawą, specjalistą w zakresie opracowania  
i wdrażania procedur ochrony danych oraz obsługi SIO

Mariusz Kalandyk: Co się w zmieniło w Systemie Informacji Oświatowej? 
Proszę syntetycznie, to znaczy w punktach.

Przemysław Kawa: Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej obejmują 
między innymi: zmianę sposobu przekazywania danych o uczniach (dane po-
wiązane z danymi osobowymi każdego ucznia), zmianę terminów przekazywania 
poszczególnych danych, nadzór systemu nad poprawną rejestracją kluczowych 
danych oraz przetwarzanie danych osobowych o odrębnej kategorii, uczniów 
objętych kształceniem specjalnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju i zaję-
ciami rewalidacyjno-wychowawczymi. 

A teraz proszę dokładniej, to znaczy z komentarzem. Czy zmiany w SIO są 
funkcjonalne? Czemu służą?

Wdrażając modernizowany SIO, twórcy wyszli z założenia, że przekazywanie 
każdej informacji oddzielnie w połączeniu ze wskazaniem okresu obowiązywania 
danej informacji przyczyni się do poprawnego przekazywania danych. Podsta-
wowy termin przekazywania danych nauczycieli i uczniów został określony 
w art. 30 ustawy o SIO. 
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Pozostałe dane, których termin przekazywania jest inny niż 7 dni od dnia, 
w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym, przekazuje się zgodnie z roz-
porządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz 
terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji 
oświatowej (Dz. U. 2017 poz. 1653) oraz rozporządzeniem MEN z dnia 20 
marca 2018 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu 
danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz 
terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji 
oświatowej (Dz. U. 2018 poz. 628).

Po to, by zagwarantować poprawną rejestrację danych osobowych, wdro-
żono mechanizm weryfikacji danych identyfikacyjnych nauczycieli i uczniów 
z rejestrem PESEL. Natomiast w przypadku rejestracji osoby nieposiadającej 
numeru PESEL rejestruje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu po-
twierdzającego tożsamość. Dzięki rejestracji danych identyfikacyjnych każdego 
ucznia system jest w stanie wykrywać przypadki próby rejestracji tego samego 
ucznia w dwóch różnych placówkach i odpowiednio ostrzegać użytkownika. 
Jest to działanie systemu określone w art. 92 ustawy o SIO.

Kolejnym elementem systemu nadzorującym proces poprawnej rejestracji 
jest weryfikacja opinii/orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno-pe-
dagogiczne w zakresie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyj-
no-wychowawczych.

Proszę wskazać najważniejsze daty, to znaczy kalendarz zdarzeń i obowiązki, 
które spoczywają na Dyrektorach. Czy coś się zmieniło w tym względzie?

Zgodnie z art. 30 ustawy o SIO podmiot zobowiązany do przekazywania danych  
do zbioru danych szkoły lub placówki oświatowej, zbioru danych jednostki, 
zbioru danych nauczyciela i zbioru danych ucznia przekazuje dane do bazy 
danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie 
faktycznym, z wyjątkiem danych, o których mowa w:

1. art. 8 pkt 1 lit. a-c, e–k i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25 i 32, art. 
20 pkt 1, art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j, pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. g oraz 
pkt 2 lit. f;

2. art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g – w zakresie dotyczącym uzy-
skania kolejnego stopnia awansu zawodowego;

Wywiad



PC
EN

 I O
T

O
C

ZEN
IE

69

3. art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c – w przypadku nauczycieli 
w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych 
w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia;

4. art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5 – w przypad-
ku nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach 
leczniczych;

5. danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu 
ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie.

Dane dotyczące uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie są przekazywane w terminie 2 dni roboczych od upły-
wu terminu złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 44zzzv ustawy o systemie oświaty.

Dane dziedzinowe nauczyciela przekazuje się do bazy danych SIO w terminie 
7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym, z wyjątkiem:

1. Danych dziedzinowych o wysokości wynagrodzenia, z wyszcze-
gólnieniem jego składników i ich wysokości, w tym składników 
nieperiodycznych, oraz dodatków i ich wysokości, o których mowa 
w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. J, pkt 1a lit. I, ust. 3 pkt 1 lit g, pkt 2 lit. f 
ustawy, które przekazuje się dwa razy do roku w terminie do dnia 10 
stycznia każdego roku kalendarzowego według stanu za poprzedni 
rok kalendarzowy oraz w terminie do dnia 10 października każdego 
roku kalendarzowego według stanu za okres styczeń – sierpień.

2. Danych dziedzinowych w zakresie dotyczącym uzyskania kolejnego 
stopnia awansu zawodowego, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 
lit. I oraz pkt 2 lit. G ustawy – w terminie 7 dni od dnia:
c. rozpoczęcia stażu, o którym mowa w art. 9d ust. 1 ustawy Karta 

Nauczyciela,
d. odpowiednio opracowania przez dyrektora arkusza organizacyjnego 

oraz zatwierdzenia przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego 
– w przypadku informacji o przystąpieniu do postępowania kwa-
lifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o której mowa w art. 9d ust. 8 
ustawy Karta Nauczyciela.

19Nie ustalono terminu przekazywania danych dotyczących powierzchni 
gruntów pozostających w dyspozycji szkoły i placówki oświatowej, z wyszcze-
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gólnieniem powierzchni: a) terenów sportowych, b) placów zabaw, c) terenów 
pod obiektami budowlanymi, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 
1250 i 2255), d) niewymienionymi w lit. a i b, e) terenów zieleni urządzonej, 
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250 i 1579 oraz 2017 r. poz. 730), f ) 
pozostałych terenów.

Podobna sytuacja dotyczy pomieszczeń. Nie ustalono terminu przekazy-
wania danych dotyczących powierzchni użytkowej obiektów budowlanych 
pozostających w dyspozycji szkoły i placówki oświatowej, z wyszczególnieniem 
rodzajów pomieszczeń w zależności od pełnionych funkcji oraz powierzchni 
tych pomieszczeń; także danych dotyczących zakresu dostosowania szkoły 
i placówki oświatowej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym, 
przekazuje się dane dotyczące czasu pracy przedszkola, oddziału przedszkol-
nego zorganizowanego w szkole podstawowej oraz innej formy wychowania 
przedszkolnego; obejmują one:

1. dzienny czas pracy przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowane-
go w szkole podstawowej oraz innej formy wychowania przedszkolnego,

2. w przypadku publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego zor-
ganizowanego w publicznej szkole podstawowej oraz innej publicznej 
formy wychowania przedszkolnego – ustalony przez organ prowadzący 
czas, w którym przedszkole, oddział przedszkolny lub inna forma wy-
chowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie 
i opiekę, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe.

Podobnie, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie 
faktycznym przekazuje się dane o liczbie miejsc w przedszkolu, oddziale przed-
szkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania 
przedszkolnego.

Nie wyznaczono terminu przekazywania danych dotyczących liczby uczniów 
korzystających ze świetlicy szkolnej – według klas, do których uczniowie 
uczęszczają.

Podaję terminarz przekazywania poszczególnych danych.

Wywiad
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MIESIĄC
TERMIN  

PRZEKAZYWANIA

ZAKRES DANYCH  
DO PRZEKAZANIA

STYCZEŃ
Do 10 stycznia każdego roku 
kalendarzowego, według stanu 
na koniec IV kwartału roku 
poprzedniego

Dane o wyposażeniu szkoły i placówki oświatowej:
a) rodzaj i liczba urządzeń sportowych i rekreacyj-
nych,
b) rodzaj i liczba pomocy dydaktycznych, w tym 
komputerów,
c) dostęp do Internetu:
- przepustowość i rodzaj łącza internetowego,
- możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu 
do Internetu poprzez wewnątrzszkolną sieć kompu-
terową,
d) rodzaj i liczba urządzeń do diagnozy i terapii, 
w tym do prowadzenia badań przesiewowych,
e) korzystanie z dziennika elektronicznego,
f ) liczba licencji do elektronicznych platform eduka-
cyjnych,
g) liczba licencji do e-podręczników.
Dane dziedzinowe dotyczące liczby oraz wymiaru 
zatrudnienia pracowników niebędących nauczyciela-
mi, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświato-
wych, według rodzajów zajmowanych stanowisk.
Dane dotyczące rodzaju i liczby zbiorów bibliotecz-
nych, w tym dane o liczbie korzystających z bibliote-
ki szkolnej, z wyszczególnieniem:
a) liczby uczniów, którzy w IV kwartale poprzed-
niego roku kalendarzowego byli zarejestrowani 
w bibliotece szkolnej,
b) liczby uczniów, którzy w IV kwartale poprzednie-
go roku kalendarzowego wypożyczyli co najmniej 
jedną książkę, według kategorii wiekowych odpo-
wiadających etapom edukacyjnym.  Dane dotyczące 
wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświa-
towych w przypadku publicznych szkół i placó-
wek oświatowych prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego i właściwych ministrów 
– dotyczące planowanych wydatków oraz wydat-
ków wykonanych w szczegółowości: dział, rozdział, 
paragraf, określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 
r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935), RB-28s – zestawie-
nie dla szkół prowadzonych przez jednostki samorzą-
du terytorialnego



PC
EN

 I 
O

T
O

C
ZE

N
IE

72

Do 10 stycznia każdego roku 
kalendarzowego, według stanu 
za poprzedni rok kalendarzo-
wy

Danych dziedzinowych o wysokości wynagrodzenia, 
z wyszczególnieniem jego składników i ich wysokości, 
w tym składników nieperiodycznych, oraz dodatków 
i ich wysokości, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 
lit. J, pkt 1a lit. I, ust. 3 pkt 1 lit g, pkt 2 lit. F ustawy
Dane dotyczące wynagrodzenia osób, które wy-
konują zadania nauczyciela na podstawie umowy 
cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 
w publicznych szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorial-
nego i ministrów
Dane dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników 
niebędących nauczycielami, wraz z pochodnymi, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

LUTY
Do 9 lutego roku szkolnego, 
w którym jest przeprowadzany 
ten egzamin

Dane uczniów przystępujących do egzaminu matu-
ralnego

KWIECIEŃ
Do 10 kwietnia każdego roku 
kalendarzowego, według stanu 
na koniec I kwartału

Dane dziedzinowe dotyczące liczby oraz wymiaru 
zatrudnienia pracowników niebędących nauczyciela-
mi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświato-
wych, według rodzajów zajmowanych stanowisk
Dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół 
i placówek oświatowych w przypadku publicznych 
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego i właściwych 
ministrów – dotyczące planowanych wydatków oraz 
wydatków wykonanych w szczegółowości: dział, 
rozdział, paragraf, określonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz 
z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935), RB-28s – 
zestawienie dla szkół prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego
Dane dziedzinowe nauczycieli, o których mowa 
w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c 
ustawy, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia 
oraz dane dziedzinowe dotyczące rodzajów i wymia-
ru prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych 
obowiązków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 
lit. g i ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy, oraz dane dziedzino-
we dotyczące rodzajów i wymiaru zadań, o których 
mowa w art. 29 ust. 4 pkt 5 ustawy – w przypadku 
nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych 
w podmiotach leczniczych

Wywiad
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CZERWIEC
Do 7 czerwca każdego roku 
kalendarzowego według stanu 
za rok szkolny, w którym są 
przekazywane

Dane dotyczące liczby uczniów uczestniczących 
w zajęciach wychowania do życia w rodzinie

Do 7 czerwca każdego roku 
kalendarzowego według stanu 
na 31 maja

Dane dotyczące liczby nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych, z którymi w danym roku kalendarzo-
wym rozwiązano stosunek pracy, planowane albo 
planowane jest rozwiązanie stosunku pracy albo któ-
rych stosunek pracy wygasł, albo wygaśnie według 
przyczyn rozwiązania, albo wygaśnięcia stosunku 
pracy

LIPIEC
Do 10 lipca każdego roku 
kalendarzowego według stanu 
na koniec II kwartału

Dane dziedzinowe dotyczące liczby oraz wymiaru za-
trudnienia pracowników niebędących nauczycielami 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
według rodzajów zajmowanych stanowisk
Dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół 
i placówek oświatowych w przypadku publicznych 
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego i właściwych 
ministrów – dotyczące planowanych wydatków oraz 
wydatków wykonanych w szczegółowości: dział, 
rozdział, paragraf, określonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz 
z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935), RB-28s – 
zestawienie dla szkół prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego

WRZESIEŃ
Do 7 września każdego roku 
kalendarzowego według stanu 
za poprzedni rok szkolny

Dane dotyczące rodzaju i liczby obiektów spor-
towych i rekreacyjnych niebędących w dyspozycji 
szkoły i placówki oświatowej, z których w poprzed-
nim roku szkolnym korzystali uczniowie szkoły lub 
placówki oświatowej w ramach zajęć organizowanych 
przez szkołę lub placówkę oświatową

PAŹDZIERNIK
Do 10 października każdego 
roku kalendarzowego według 
stanu na koniec III kwartału

Dane dziedzinowe dotyczące liczby oraz wymiaru za-
trudnienia pracowników niebędących nauczycielami, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
według rodzajów zajmowanych stanowisk
Dane dotyczące liczby nauczycieli szkół i placówek 
oświatowych, z którymi w danym roku kalendarzo-
wym rozwiązano stosunek pracy, planowane jest roz-
wiązanie stosunku pracy albo których stosunek pracy 
wygasł, albo wygaśnie według przyczyn rozwiązania, 
albo wygaśnięcia stosunku pracy
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PAŹDZIERNIK
Do 10 października każdego 
roku kalendarzowego według 
stanu na koniec III kwartału

Dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół 
i placówek oświatowych w przypadku publicznych 
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego i właściwych 
ministrów – dotyczące planowanych wydatków oraz 
wydatków wykonanych w szczegółowości: dział, 
rozdział, paragraf, określonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz 
z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933 i 935), RB-28s – 
zestawienie dla szkół prowadzonych przez jednostki 
samorządu terytorialnego
Dane dziedzinowe nauczycieli, o których mowa 
w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c 
ustawy, w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia 
oraz dane dziedzinowe dotyczące rodzajów i wymia-
ru prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych 
obowiązków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 
lit. g i ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy oraz dane dziedzino-
we dotyczące rodzajów i wymiaru zadań, o których 
mowa w art. 29 ust. 4 pkt 5 ustawy – w przypadku 
nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych 
w podmiotach leczniczych

Do 10 października każdego 
roku kalendarzowego według 
stanu za okres styczeń-sierpień

Danych dziedzinowych o wysokości wynagrodzenia 
z wyszczególnieniem jego składników i ich wyso-
kości, w tym składników nieperiodycznych, oraz 
dodatków i ich wysokości, o których mowa w art. 29 
ust. 1 pkt 1 lit. J, pkt 1a lit. I, ust. 3 pkt 1 lit g, pkt 2 
lit. F ustawy
Dane dotyczące wynagrodzenia osób, które wykonu-
ją zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilno-
prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 
w publicznych szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorial-
nego i ministrów
Dane dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników 
niebędących nauczycielami, wraz z pochodnymi, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

Do 10 października każdego 
roku kalendarzowego według 
stanu za poprzedni rok szkolny

Liczba osób niebędących uczniami danej szkoły lub 
placówki oświatowej, korzystających z internatu, 
w tym liczba osób posiadających orzeczenie o potrze-
bie kształcenia specjalnego

Wywiad
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Do 10 października każdego 
roku kalendarzowego według 
stanu za poprzedni rok szkolny

Dane dziedzinowe dotyczące liczby uczniów obję-
tych pomocą psychologicznopedagogiczną organizo-
waną przez przedszkole, szkołę podstawową, w której 
zorganizowano oddział przedszkolny, inną formę 
wychowania przedszkolnego oraz szkołę, według 
rodzajów zajęć
Dane dotyczące uczestnictwa w zajęciach rozwijają-
cych zainteresowania i uzdolnienia, w szczególności 
w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności, 
w SIO gromadzi się dane dziedzinowe uczniów, 
które obejmują uczestniczenie w zajęciach:
a) informatycznych,
b) technicznych,
c) przedmiotowych,
d) artystycznych,
e) sportowych,
f ) turystyczno-krajoznawczych,
g) innych;
2) dodatkowych działaniach mających na celu 
podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości 
etnicznej uczniów romskich oraz wspomagających 
edukację tych uczniów, z wyszczególnieniem zajęć 
wyrównawczych, o których mowa w przepisach wy-
danych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty; 3) specjalnych działaniach opiekuńczo-
-wychowawczych, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy – 
Prawo oświatowe – w przypadku szkół specjalnych 
i oddziałów specjalnych zorganizowanych w podmio-
tach leczniczych

Do 10 października roku 
szkolnego, w którym jest prze-
prowadzany ten egzamin

Dane dotyczących uczniów przystępujących do egza-
minu gimnazjalnego

Dane dotyczących uczniów przystępujących do egza-
minu ósmoklasisty

LISTOPAD
Do 7 listopada każdego roku 
kalendarzowego według stanu 
za październik

Dane dotyczące warunków prowadzenia dożywiania 
uczniów w zakresie średniej dziennej liczby uczniów 
korzystających w październiku z posiłków organizo-
wanych przez szkołę i placówkę oświatową, według 
rodzajów tych posiłków, z wyszczególnieniem liczby 
uczniów korzystających z posiłków: 
• pełnopłatnych, 
• dofinansowanych, 
• refundowanych.
Dane dotyczące średniej dziennej liczby posiłków 
wydanych przez stołówkę szkoły i placówki oświato-
wej w październiku według rodzajów tych posiłków - 
w przypadku szkół i placówek oświatowych posiada-
jących stołówki.
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Jaką strategię w obsłudze systemu winni przyjąć obsługujący SIO, tzn. Dy-
rektorzy i organy prowadzące?

W związku ze zmianą terminów przekazywania danych najważniejsze jest 
zagwarantowanie pracownikowi upoważnionemu do SIO odpowiedniego czasu 
na realizację sprawozdawczości.

Warto upoważnić kliku pracowników do systemu, gdyż w poszczególnych 
okresach roku szkolnego występuje zwiększenie ilości przekazywanych informa-
cji. Przede wszystkim w związku z zakończeniem poprzedniego i rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego.

Jakie konsekwencje grożą tym, którzy SIO prowadzą niestarannie?

Zgodnie z treścią art. 100 ustawy o SIO, kto wbrew obowiązkowi nie prze-
kazuje danych do bazy danych SIO lub przekazuje dane niezgodne z prawdą, 
podlega karze grzywny. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 
1, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks po-
stępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, 1039, 1387, 
1467 i 1481).  Administrator bazy danych SIO oraz podmiot zobowiązany do 
przekazywania danych do RSPO zawiadamia właściwe organy o uzasadnionym 
podejrzeniu popełnienia czynów, o których mowa w ust. 1.

Placówka otrzymująca dotację na prowadzenie, o czym mowa w art. 15–21, 
art. 25, art. 26, art. 28–31a i art. 3 ustawy z dnia z dnia 27 października 2017 
r. o finansowaniu zadań oświatowych, zostanie pozbawiona możliwości ich 
otrzymywania, gdyż wypłata jest uzależniona od poprawnej rejestracji danych 
w SIO zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy.

Co oznacza informacja, że dane są w systemie zanonimizowane?

Anonimizacja danych oznacza automatyczne usunięcia danych osobowych 
w postaci imienia, nazwiska oraz numeru pesel zarejestrowanej osoby. Zgodnie 
z art. 93 ustawy o SIO dane uczniów są automatycznie poddawane anonimiza-
cji. Dane ucznia, zgromadzone w zbiorze danych ucznia w bazie danych SIO, 
zostają zanonimizowane po upływie 5 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru 
ostatniej informacji z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 13 pkt 11 
i 12, art. 14 pkt 26–28, art. 16 pkt 1 i 3, art. 17 pkt 1, art. 19, art. 19a pkt 3 
i art. 23 pkt 4, które zostają zanonimizowane z końcem roku kalendarzowego 
następującego po roku, w którym zostały wprowadzone do bazy danych SIO, 
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a w przypadku danych nauczycieli po upływie 10 lat od dnia wprowadzenia do 
tego zbioru ostatniej informacji, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 
29 ust. 1 pkt 1 lit. j oraz ust. 3 pkt 1 lit. g i pkt 2 lit. f, które zostają zanoni-
mizowane z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym 
zostały wprowadzone do bazy danych SIO.

Wiem, że w SIO ważne są również sposoby rejestrowania stosunku pracy. 
Proszę nam to wyjaśnić…

Ustawa o SIO w art. 29 wskazuje obszar informacji, które rejestruje się dla 
poszczególnego nauczyciela; jednym z elementów jest rejestracja daty nawiązania 
stosunku pracy oraz data rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy. Wyjątek 
stanowi zatrudnienie osób, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, gdyż w takiej sytuacji rejestruje się rodzaj umowy 
(zlecenie/o dzieło), datę rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy.

O czym jeszcze koniecznie trzeba wiedzieć?

W bazie danych SIO rejestruje się datę modyfikacji danych, a w przypadku 
modyfikacji danych stanowiących podstawę podziału części oświatowej subwen-
cji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego rejestrowana jest historia 
zmian. Historię zmian danych przechowuje się w bazie danych SIO przez okres 
5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano modyfikacji danych.

Dziękuję za rozmowę.
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Zapach jabłek…
pamięci profesora Andrzeja Wiktora

„Ktokolwiek zetknął się w życiu z profesorem Wiktorem musiał odnieść 
wrażenie, że doświadcza wielkiego człowieka, człowieka o wspaniałej osobowo-
ści, człowieka o szlachetnych, chrześcijańskich zasadach moralnych, człowieka 
o wysokiej kulturze ducha” – to słowa z homilii bp Ignacego Deca z diecezji 
świdnickiej, wypowiedziane w czasie mszy św. pogrzebowej śp. Andrzeja Wikto-
ra, wybitnego uczonego, wieloletniego profesora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Andrzej Wiktor był czwartym dzieckiem Marii z d. Łoś i Józefa Wiktora 
herbu Brochwicz. Urodził się 4 lutego 1931 r. w Nowej Wsi Czudeckiej, a wy-
chowywał się w rodzinnym dworze, który do 1944 r. był jego azylem, krainą 
przygód i tajemnic, miejscem niezapomnianych przeżyć oraz beztroskiego, jak 
sam napisał, dzieciństwa. To właśnie ten czas uznał za najważniejszy etap w życiu.

Z Profesorem nigdy nie spotkałam się osobiście, znaliśmy się z korespon-
dencji oraz rozmów telefonicznych, a jednak zawsze miałam wrażenie, że to 
człowiek wyjątkowy, niezwykłej mądrości, taktu i dobroci. Bardzo mi pomógł 
w czasie pisania „Dziejów Czudca”, pamiętam nawet rozmowę o kolorze pie-
częci na dokumencie, który znalazł się na okładce pierwszego tomu. W 2009 r. 
na łamach „Kwartalnika Czudeckiego” zamieściłam nadesłane przez Profesora 
wspomnienia: „Wygrzebane z głębokich pokładów pamięci. Wrzesień 1939 
w Nowej Wsi”. Pamiętam, że po przeczytaniu tego tekstu poczułam się tak, 
jakby ktoś nagle odsłonił przede mną nieznaną panoramę, wycinek świata, do 
którego dotąd nie było dostępu. Duża w tym zasługa nie tylko treści wspomnień, 
ale także stylu tej opowieści przepełnionej wzruszeniami autora, stylu proste-
go, przejrzystego, a jednocześnie przejmująco obrazowego o cechach ciekawej 
gawędy. Ten styl odnajduję również w książce Profesora Andrzeja Wiktora 
Życie z przyrodą w tle, której recenzję miałam zaszczyt napisać, a która dzięki 
uprzejmości dr. Janusza Pasterskiego ukazała się w rzeszowskiej „Frazie”. Nie 
będę cytować tamtego tekstu, zresztą publikowanego również w „Kwartalniku 
Czudeckim”, jednak dodam jeszcze, że maestria opowieści Profesora wynika 
m.in. z humoru, jakim przepełnionych jest wiele fragmentów książki, którą 
czyta się jak znakomitą powieść! Postawa Autora wobec własnych perypetii 
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zachwyca bezpretensjonalnością i wyjątkowo celnymi uwagami dotyczącymi 
życia i świata. Wyłania się z tej historii pogodny mędrzec, cierpliwy i spokoj-
ny, o ogromnej wiedzy i szlachetności, którego słuchać trzeba z podziwem, 
a zarazem z pokorą… 

„Wojna wybuchła jak ja miałem 8,5 roku. Z Nowej Wsi wyjechałem 
w 1944, a więc mając niespełna 13 lat. Moje obserwacje własne były na miarę 
wieku. Są to pojedyncze obrazki jak klatki wycięte z taśmy filmowej. Niełatwo 
z tego coś zmontować, zwłaszcza, że pisarzem to ja nie jestem” – napisał 
w jednym z listów. Życie z przyrodą w tle otrzymaliśmy z mężem od Profeso-
ra jako podziękowanie za „wszystkie prace nad historią naszego wspólnego 
Czudca” i wiem, że książka jest cudownym zaprzeczeniem ostatniego zdania 
cytowanego listu.

Wspomniany 1944 r. był dla rodziny Wiktorów rokiem wygnania z ro-
dzinnego gniazda, którego mury pamiętają jeszcze babkę Profesora, Aleksandrę 
1 voto Wiktor, 2 voto Uznańską. Nie sądziła zapewne, zmarła tuż przed wojną 
dziedziczka, że jej wzorowo prowadzone gospodarstwo, majątek stawiany za 
wzór przez wybitnych znawców przedmiotu, przestanie istnieć, dwór zamieni 
się w ruinę, a spadkobiercy ostatecznie wydziedziczeni. Tę gorycz rozstania 
z „krajem lat dziecinnych” wyczytać można w pierwszych rozdziałach Życia 
z przyrodą w tle. Przypomina mi się w tym miejscu pierwszy list od Profesora, 
kilka zdań o wierszach z mojego zbiorku „Codzienność” (1999). Napisał wtedy, 
że czytając te utwory czuje się, jakby wracał do ukochanego domu w Nowej 
Wsi. Było to dla mnie niezwykle ważne wyróżnienie.

Wróćmy do wspomnianych czasów końca II wojny światowej. Perspektywa 
wkroczenia wojsk sowieckich sprawiła, że rodzina Wiktorów przeniosła się do 
Gorlic, gdzie nastoletni Andrzej Wiktor oglądał owe wojska, wraz z którymi 
wkroczyły nowe porządki. Jesienią 1945 r. bydlęcym wagonem wraz z rodzicami 
i rodzeństwem wyjechał na północ, do Sopotu. 

W Gdyni Orłowie ukończył gimnazjum jezuickie, zapisał się też do har-
cerstwa, które jeszcze wtedy nawiązywało do idei przedwojennego skautingu, 
tradycji niepodległościowych i patriotycznych: „dobrze wiedziałem, jak ważne 
jest to, do czego się zobowiązałem i jaką rolę odegrało harcerstwo w podziem-
nym życiu Polski i podczas okupacji, a zwłaszcza w Powstaniu Warszawskim. 
Byłem świadomy sowieckiej okupacji i żyłem nadzieją, że ona się skończy” – 
zanotował w swojej książce. Umiejętności zdobyte w harcerstwie okazały się 
przydatne później w czasie wypraw badawczych Profesora w Nowej Gwinei, 
Tajlandii czy Chinach. Harcerstwo w przedwojennym kształcie przetrwało 

Zapach jabłek
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do 1949 r., później je rozwiązano i rozpoczęły się prześladowania dawnych 
działaczy tej organizacji. 

W 1949 r. Andrzej Wiktor rozpoczął studia na Uniwersytecie w Poznaniu, 
które ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. Później przez wiele lat pełnił 
liczne funkcje w organizacji nauki i nauczania, był m.in.: dyrektorem Muzeum 
Przyrodniczego, prodziekanem Wydziału Nauk Przyrodniczych, przez wiele lat 
prezesem Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Ponadto był członkiem-ko-
respondentem Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Komitetu Zoologii 
PAN oraz  Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie pełnił też rolę 
wiceprzewodniczącego. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Nie należał nigdy do żadnej partii politycznej, a demokratycznie wybrany 
w 1984 r. na rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, nie otrzymał akceptacji 
ówczesnych PRL-owskich władz, które obawiały się, że Profesor nie będzie dbał 
o socjalistyczne wychowanie studentów. Odmówił dobrowolnego zrzeczenia 
się tej funkcji, za co spotykały go szykany i nieprzyjemności ze strony władzy 
ludowej.

Profesor Andrzej Wiktor zwiedził niemal cały świat, docierając do najbar-
dziej egzotycznych jego zakątków. Wyprawy badawcze pełne przygód i owocne 
w odkrycia przysporzyły mu nie tyle szumnej sławy, co imponującego dorobku 
naukowego i ogromnego autorytetu. Wytrwałość, pomysłowość, zaradność 
i uczciwość pozwoliły mu na pokonanie licznych przeszkód, a niezwykła wy-
rozumiałość i otwartość zjednywały sympatię ludzi wartościowych i mądrych. 
Z podziwem czytam o wyprawie do Nowej Gwinei, którą nazwał krainą marzeń, 
i o prowadzonych tam badaniach.

Czy tęsknił za krajem lat dziecinnych? Myślę, że tak. „Dla mnie wyjazdy 
w te strony są raczej trudne” – pisał w jednym z listów. „Mój świat umarł jak 
większość ludzi z tamtych czudeckich lat. Zastałem te niegdyś tak bliskie mi 
miejsca już zupełnie inne, choć genius loci nadal tam krąży. To jest piękny, ale 
nowy świat. Na przykład park mego dzieciństwa w Nowej Wsi praktycznie 
nie istnieje. Zasypano staw, znikły wspaniałe 200-letnie drzewa. Kaczarnica 
niegdyś przyrodnicza atrakcja, zniszczona, podobnie dolinki Zamkowego Lasu. 
Stare Wisłoczyska zarosły. Strumyk i Wisłok brudne. Las wygląda inaczej po 
prawie 70 latach. Zaborów jest nie do poznania. Dwór [w Nowej Wsi – przyp. 
aut.] pięknie odnowiony, ale w nowym otoczeniu. Czudec się rozrósł i stał sie 
sporym miasteczkiem, ale wygląda zupełnie inaczej. Dawni znajomi odeszli, 
a rówieśnicy po prawie 70 latach gdzieś sie zagubili. Powstały wspaniałe drogi, 
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nowe domy jak w kurorcie. W Rzekach dopatrzyłem się już jednego tylko 
starego drewnianego domu, domu Szlachtów, reszta, to malownicze wille 
w ogrodach. To naprawdę bardzo piękna wieś jakby wypoczynkowa. Kiedyś 
była tam okropna błotnista droga. Teraz są to zupełnie inne Rzeki, Rzeki XX 
w! Jedynie kościół został takim, jakim go pamiętam. Te zmiany bardzo cieszą, 
ale powstały bez mego udziału, nawet jako świadka. Niemniej nostalgiczną 
nutę usłyszy i zrozumie tylko ten, który utracił swoją Ojczyznę (już to kiedyś 
napisano). Wszystkie zmiany toczyły się poza mną. Ja to utraciłem jako persona 
non grata…” – ten obszerny cytat z listu Profesora nie potrzebuje komentarza.

Dodam jeszcze, że wydana w 2010 r. książka „Dzieje Czudca” tom I, spo-
tkała się z uznaniem Pana Profesora. „Czyta się to świetnie – napisał – nie tylko 
dlatego, że dotyczy mojej Małej Ojczyzny, ale jest to po prostu dobrze napisane 
(…) Miło mi, że doczekaliśmy takiej monografii i zapewne będę do tej książki 
wracał. Dodatkową przyjemnością jest czytanie o ludziach, których oczami 
dziecka dobrze pamiętam: księdza Stopę, który mnie do pierwszej komunii 
świętej egzaminował i spowiadał, pamiętam sklepiki żydowskie, wójta, panów 
Króla, Kowala i Guniewicza, nawet zapach jabłek magazynowanych w małym 
drewnianym budyneczku, który mijałem, wracając ze szkoły. To wszystko 
pozwala wracać do tych dawnych lat, kiedy zbierałem pierwsze doświadczenia 
życiowe. Dzięki Waszej książce, na stare lata, otrzymałem dokładniejszą wiedzę 
o naszej ziemi rodzinnej i o ludziach tam żyjących, do których często wracam 
pamięcią”. 

Niestety drugiego tomu już nie przeczytał, ale o nim wiedział. Zresztą 
teraz i tak już wie wszystko. Profesor Andrzej Wiktor zmarł 31 grudnia 2018 r.

Anna Oliwińska-Wacko
regionalistka, współautorka książek Dzieje Czudca

Zapach jabłek



Kwartalnik Edukacyjny 1 (96) wiosna 201982

OKOLICE SZTUKI

Kazimierz Ożóg

Exultet – wspaniały hymn 
wielkanocny

Specyfika ludzkich wspólnot 
i bogactwo niezwykłego fenome-
nu, jakim jest język, powodują, że 
wszystkie sprawy tak pojedynczej 
osoby, jak i całych grup otoczone są 
słowami. Słowa ogarniają nas od po-
częcia aż do śmierci. Świat słów jest 
równie wielki jak istniejący w nas 
i obok nas świat fizyczny i duchowy. 
Przez ludzkie słowa objawił się nam 
Bóg – On Nieskończony, Niepojęty 
przybliża się do nas przez człowie-
czy język. Jest to zatem najwyższa 
nobilitacja języka. Słowa towarzyszą 
nam ciągle, są naszym pokarmem 
duchowym w życiu codziennym, są 
także szczególnie obecne w czasie 
religijnych uroczystości.

Język jest nie tylko doskonale zor-
ganizowanym systemem znaków słu-
żących do porozumiewania się osób, 
ale jest ważną formą ludzkiego działa-
nia, także religijnego. Szczytem roku 
liturgicznego jest Triduum Paschalne 
i niedziela Zmartwychwstania Jezusa. 
Zwróćmy uwagę, jak bardzo są one 
nasączone słowami – naprawdę wielki-
mi słowami Bożymi „skrojonymi” na 

miarę ludzi. O doprawdy, rozważanie 
słów, jakie daje nam Kościół w ciągu 
Wielkiego Tygodnia, wystarczyłoby 
na cały rok!

Niedziela Palmowa niesie słowa 
o tryumfalnym wjeździe Jezusa do 
Jerozolimy. Podkreślają one Jego 
królewskość i zgodę na spełnienie zba-
wienia: „Co o mnie pisano to wszystko 
wykonam!” głoszą słowa starej polskiej 
pieśni pasyjnej. Czyta się także opis 
Męki Pańskiej, a ewangeliczna relacja 
daje słowa pełne bólu, udręki, umęcze-
nia Jezusa. Wielki Czwartek przynosi 
ważne słowa opisujące i przybliżające 
zdarzenia Ostatniej Wieczerzy. Wiele 
tam padło ważnych słów, a wśród 
nich te najważniejsze ustanawiające 
Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi 
Chrystusa oraz kapłaństwo. W mo-
dlitwie arcykapłańskiej Jezusa królują 
niepodzielnie słowa miłości, głównej 
zasady nowego przykazania. Wielki 
Piątek jest jedynym dniem w roku 
liturgicznym bez Mszy świętej. Wy-
starcza pamiątka Męki i Śmierci 
Jezusa, którą opisują słowa ewangelii 
św. Jana. Poza tym mamy wspaniałą 
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Exultet – wspaniały hymn wielkanocny

modlitwę powszechną Kościoła i adorację Krzyża: Oto drzewo Krzyża, Ecce 
Lignum Crucis – i proste zdanie oznajmujące: Na którym zawisło zbawienie 
świata. O zaiste, największe to ludzkie słowa. Nie możemy pojąć do końca 
ich treści, możemy tylko pójść z pokłonem. Z kolei Wielka Sobota to słowa 
orbitujące wokół Wiekuistego Światła zwyciężającego mroki grzechu i śmierci; 
przy święceniu ognia mamy słowa streszczające sens Wszechświata i człowieka: 
Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega, dalej, są to słowa chrztu, 
a więc wszczepienia w Chrystusa, i na koniec słowa radosnego Alleluja, bo to 
Noc Jedyna, która widziała zmartwychwstanie Jezusa. Potężne to treści!

Słowa w czasie Triduum Paschalnego są równocześnie wielkim językowym 
działaniem. Szczególnie ujmuje mnie starożytny hymn, liczący z pewnością 17 
wieków, wykonywany tylko raz w roku, hymn piękny i radosny, hieratyczny 
i dostojny wieszczący zwycięstwo Jezusa, hymn ten od pierwszego łacińskiego 
słowa określamy jako Exultet.

Ważne jest jego umiejscowienie w liturgii Wielkiej Soboty, należy on 
do liturgii światła, kiedy po poświęceniu ognia i paschału, wierni wchodzą 
do kościoła, stopniowo oświetlanego. Symbolicznie i rzeczywiście ciemności 
ustępują przed światłem Chrystusa. Paschał uroczyście stawia się na najbardziej 
honorowym miejscu i następuje śpiew hymnu zwanego Exultet, inna nazwa 
to Orędzie wielkanocne. Trudno znaleźć w liturgii Kościoła katolickiego - poza 
Te Deum - hymnu bardziej dostojnego, hymnu rozsadzającego swoją treścią 
ograniczone ludzkie poznanie i porywy serca.

Hymn ten jest śpiewany bardzo uroczyście przez kapłana (prezbitera) bądź 
przez diakona. W kościele jeszcze milczą organy, tym bardziej działa zatem 
śpiew solowy kantora. Treść śpiewanego orędzia to najwyższe sfery znaczeń 
o Bożej miłości do człowieka, to przytaczanie historii zbawienia i podawanie 
kapitalnej, fundamentalnej, najważniejszej dla ludzi wszystkich czasów wieści; 
Chrystus przez swoją mękę, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie dokonał 
dzieła zbawienia człowieka. Jezus powstał z martwych, spłacił Ojcu zadawniony 
ludzki dług i – pokonawszy na drzewie krzyża, na sromotnym palu śmierć – 
króluje na wieki.

Wydzielam w analizowanym tekście cztery wielkie kręgi tematyczne: 
1. Cud Zmartwychwstania Jezusa ujęty w pochwałę i wywyższenie tej nie-
zwykłej Nocy. 2. Radość paschalna. 3. Wielkie dzieła Boże zapowiadające tę 
Przedziwną Noc. 4. Akty adoracji Niewidzialnego Boga, który dokonał tak 
wielkich rzeczy. Śpiew zaczyna się od wielkiego wezwania do radości pas-
chalnej. Jest to potężny akord głoszący wesele, niczym pierwsze fragmenty 
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Mesjasza Haendla. Radość jest zawsze naszą odpowiedzią na jakieś dobro. 
Tutaj to dobro jest największe, fundamentalne; jest to zbawienie człowieka, 
jego odkupienie i przywrócenie nadziei. W tej największej radości z powodu 
niezwykłych, doprawdy kosmicznych owoców śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa, uczestniczą niebo i ziemia. Jest to radość całej wspólnoty, bo 
Chrystus dobrowolnie umarł za każdego człowieka na krzyżu, potem własną 
mocą zmartwychwstał, przez co „zmazał dłużny zapis starodawnej winy” i od-
kupił ludzkość. Dał zatem człowiekowi największe wartości; nadzieję na życie 
wieczne z Bogiem. Oto jak pięknie, dostojnie, radośnie, bardzo retorycznie 
brzmią pierwsze fragmenty orędzia wielkanocnego:

Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie, weselcie się słudzy Boga. Niechaj zabrzmią 
dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, 
opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków, poczuj, 
że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa!

Początek tego wspaniałego hymnu kieruje – prócz radości ze Zmartwych-
wstania – naszą uwagę na Światło, którego źródłem jest Zmartwychwstały Jezus. 
Noc Zmartwychwstania jaśnieje blaskiem największym. W kolejnych partiach 
orędzia metafora światła dominuje. Chrystus Światło pokonał ciemności grze-
chu i śmierci. Wielkim znakiem tej Światłości idącej od Jezusa jest płonąca 
wielkanocna świeca - Paschał. Chrystus jest Słońcem nieznającym zachodu, 
jak podkreślają końcowe partie tej pieśni.

Exultet jako hymn jest wielkim wyznaniem wiary w zbawienie, które Bóg 
okazuje w historii ludu wybranego, i w dziele stworzenia. Noc Zmartwychwsta-
nia jest uwieńczeniem tamtej myśli i opieki Bożej. Dlatego znajdujemy w tym 
utworze wielką pochwałę tej Nocy, nazywanej dla ogromnych dzieł Bożych 
Wielką Nocą: „Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako 
zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam nie przyszło z daru życia, gdybyśmy 
nie zostali odkupieni”. Skutki tej Nocy, a więc Zmartwychwstania Jezusa, są 
ogromne, są tak wielkie, że umysł ludzki nie może ich pojąć. Nasza myśl jest za 
mała, aby objąć ich potęgę. Stąd autor hymnu uderza w tony liryczne, stosując 
bardzo delikatne, czułe określenia owoców tej jedynej w dziejach ludzkości 
Nocy. Niżej przytoczę jeden z najpiękniejszych fragmentów tego orędzia. 
Zwróćmy uwagę, jak wielkie jest tu napięcie emocjonalne, jak bardzo delikatne 
wyznanie liryczne: „O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci, Panie! O, jak 
niepojęta jest Twoja miłość, aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna.  
O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chry-
stusa! O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel. O, zaiste 

Kazimierz Ożóg



O
K

O
LIC

E SZT
U

K
I

85

błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwych-
wstania Chrystusa!” Paradoksy określają niezwykłe dzieła Boże.

Wsłuchujmy się w Wielką Sobotę w słowa tego starożytnego hymnu z naj-
większą uwagą, bo są one wspaniałą adoracją Zmartwychwstałego Chrystusa. 
Radujmy się! Niech nasza radość będzie wielka, ogromna!

prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, językoznawca i badacz kultury, 
kierownik Zakładu Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. W latach 2011-2014 członek Rady 
Języka Polskiego. Obecnie uczestniczy w pracach Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki. Znany w Polsce popularyzator 
wiedzy o języku i kulturze. Długoletni Przewodniczący Rady 
Naukowej „Kwartalnika Edukacyjnego”.
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Andrzej Kantecki

Die Kunst der Fuge Bacha 
w różnych odsłonach

Muzyka fascynowała uczonych, humanistów i filozofów. Pisano o niej 
traktaty, a z biegiem czasu narodziła się nowa dyscyplina: filozofia muzyki. 
Mimo to Pani Muzyka pozostaje nieprzenikniona, nikt bowiem jeszcze nie 
wyjaśnił tajemnicy jej piękna. Słynne zdanie, ,,że pisać o muzyce to tak jak 
tańczyć o architekturze”, nie straciło nic ze swojego przewrotnego uroku. Mo-
żemy również przytoczyć znaną maksymę Leibniza, wedle której „muzyka jest 
tajemną arytmetyką ducha nieświadomego faktu, że liczy”.

Zacznijmy jednak od quadrivium – na średniowiecznych uniwersytetach 
wykładano 4 dyscypliny o liczbach: geometrię, arytmetykę, astronomię i mu-
zykę. Liczby czyste to arytmetyka, rozpatrzone w przestrzeni stanowiły geome-
trię, w ruchu i przestrzeni astronomię, w czasie – muzykę. Jako teoria muzyka 
stanowiła dyscyplinę naukową opartą na tradycji pitagorejskiej i koncepcji 
wszechświata rozbudowanej przez Boecjusza, według której świat opierał się 
na liczbie, porządku i harmonii sfer.

Chrześcijaństwo również wyznaczyło muzyce niezwykle doniosłą rolę, 
stanowiącą istotny składnik liturgii, oparty na surowym chorale gregoriańskim. 
Niezależnie od tego rozwijała się muzyka ludowa i dworska, tworzona przez 
wędrownych trubadurów i truwerów.

Za ojca nowożytnej sztuki trzeba uznać Claudia Monteverdiego, który 
jako pierwszy na niespotykaną skalę dokonał syntezy, jak to się ładnie mówi, 
pierwiastków sacrum i profanum. Datę premiery ,,Orfeusza”: 24 lutego 1607 r. 
uważa się słusznie za dzień narodzin opery. Kompozytor trzy lata później two-
rzy Nieszpory Maryjne, czyli Vespro della Beata Vergine, wielkie dzieło z ducha 
religijne, ale pełne rozbudzonych emocji, wyeksponowanych partii wokalnych 
o niespotykanym wcześniej zmysłowym uroku, z oszałamiającą wirtuozerią, 
także w warstwie instrumentalnej, więc również z charakteru świeckie.

Sto lat później na muzycznej arenie Europy pojawia się Jan Sebastian Bach.
Muzyka baroku znajduje się w apogeum rozkwitu, rola Jana Sebastiana 

jako kompozytora nie polega więc na tym, że stworzył epokę, ale że ją genialnie 
podsumował. W „okresie bachowskim” rozkwita polifonia, oparta na ścisłych 
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zasadach kontrapunktu, zakorzeniona w minionych okresach: średniowieczu 
i w renesansie; jej najdoskonalszym objawem jest fuga.

Cóż to za forma, która stała się wyznacznikiem epoki? Można pisać o jej 
nieprzebranych możliwościach, o retoryce kunsztownych środków stylistycz-
nych, o inwersji, czyli odwróceniu tematu, o jego przekształceniach przez 
dyminucję i augmentację, i tak utrudnić odbiór, że nawet wytrwały meloman 
zniechęci się z powodu nadmiaru nieprzystępnej terminologii…

Swoją nazwę fuga zawdzięcza żwawym ruchom głosów sprawiających 
wrażenie wzajemnej gonitwy. Jej zalążkiem jest zwarty, często krótki temat, 
podatny na przeobrażenia. W ekspozycji ukazany jest tylko raz w swojej za-
sadniczej postaci i tonacji, potem przechodzi w kontrapunkt, czyli głos, który 
współbrzmi z tematem a pojawia się nagle w kolejnym głosie i nowej tonacji. 
Ten z kolei przechodzi w kontrapunkt dla kolejnej odsłony tematu w następnym 
głosie, zależnie od tego, na ile głosów napisana jest fuga.

Ów krótki opis w żaden sposób nie wyjaśni bogactwa kunsztownej formy, 
którą kompozytor uprawiał przez całe artystyczne życie. Wielki zbiór organo-
wej twórczości stanowią fugi; ich najdoskonalszym wcieleniem są dwa zbiory 
zatytułowane Das Wohltemperiertes Klavier oraz niedokończone dzieło – Die 
Kunst der Fuge.

Nie ulega wątpliwości – zbiór jest sumą jego kompozytorskich doświad-
czeń, próbą wyczerpania wszelkich możliwości kształtowania fugi, sposobem 
rozwijania jednej muzycznej myśli, jednego tematu jakby w nieskończoność od 
prostoty do maksymalnej komplikacji. Mając w pamięci jego portret z obrazu 
Haussmanna z roku 1746 z jasnym spojrzeniem zapatrzonym w przyszłość, 
trudno uwierzyć, że zaledwie trzy lata później ten wizerunek ulegnie gwałtownej 
przemianie. Po nieudanej operacji oczu kompozytor stał się prawie niewidomy. 
Swoje ostatnie dzieło dyktował synowi; pogodzony z losem, ale zawsze pełen 
głębokiej luterańskiej pobożności, pragnął jeszcze coś po sobie zostawić. Już 
wyzbyty ziemskich pragnień, wolny od pokus sławy, pozostawał, można po-
wiedzieć, w intuicyjnej zgodzie z myślą Norwida: „rozwrzaskliwe czasów prze-
chwałki co sądziłbyś, że są trąb graniem to wpadające w urnę gałki, gdy cisza 
jest głosów zbieraniem”. Inwencja kompozytora osiąga tu szczyty możliwości 
artystycznego wyrazu i jest wynikiem matematycznej intuicji kompozytora, 
który wydaje się poprzez formę fugi kreować boski ład i harmonię, odarte ze 
zmysłowego piękna i wirtuozerii, jak to bywało w wielu organowych dziełach. 
Asceza i powściągliwość bliska jest tu definicji piękna Alfreda Jarry’ego: ,,piękno 
to połączenie nieubłaganej matematyki z ludzkim gestem”.

Die Kunst Der Fuge...
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Fascynująca jest historia recepcji tego dzieła, które przetrwało w kilku-
dziesięciu wydanych egzemplarzach, z których rozeszło się zaledwie trzydzieści, 
a syn – C.Ph.E. Bach – sprzedał miedziane płyty z wyrytym dziełem ojca po 
cenie złomu.

Die Kunst der Fuge wydane zostało w dwóch częściach; pierwsza z 1750 r. zawiera  
9 kontrapunktów i jest autoryzowana przez samego kompozytora. Z kolei część 
druga, wydana jako całość dwa lata później z okazji Targów Lipskich (już po 
śmierci kompozytora), rodzi wątpliwości dotyczące kolejności poszczególnych 
ogniw i umieszczenia w zbiorze ostatniej 19, niedokończonej fugi, w której 
pojawia się niczym jego podpis temat B a c h. Owa fuga budzi zastrzeżenia, 
ponieważ nie pojawia się w niej temat główny. Badacze próbują dowieść, że 
ostatnia część w zamierzeniu miała być czterotematowa, ale nie została dokoń-
czona z powodu śmierci kompozytora, a to właśnie w ostatnim ogniwie miał 
powrócić temat zasadniczy.

Dzieło przez długi czas pozostało w zapomnieniu, choć krążyło w ręcznych 
kopiach wśród największych kompozytorów; mieli je zarówno Mozart, Beetho-
ven, jak i Brahms. Znakomity znawca twórczości Bacha, Albert Schweitzer, 
jeszcze na początku XX wieku traktował je jako traktat teoretyczny do studio-
wania, tym bardziej że kompozytor nie umieścił w nim żadnych wskazówek 
dotyczących instrumentu, na jakim ma być wykonane.

W 1927 r. Wolfgang Graeser zorkiestrował Die Kunst Der Fuge i od tego 
momentu zaczyna się jej „kariera sceniczna”.

Pierwszej płytowej rejestracji dokonał Kwartet Smyczkowy Roth w 1934 r. 
W następnych latach pojawiały się sporadycznie kolejne nagrania, co jeszcze 
nie zapowiadało bogactwa propozycji, których szczególny wysyp nastąpił mniej 
więcej z początkiem lat 90 XX wieku. Wykonawcy muszą rozwiązać wiele pro-
blemów, ustalić kolejność spornych ogniw, rozważyć obecność w zbiorze XIX, 
niedokończonej, fugi. Powoli staje się to tradycją, że utwór urywa się nagle 
i zalega znamienna cisza, choć były też próby jej dokończenia bądź pominięcia.

Dyrygenci większych zespołów muszą dokonać orkiestracji i wyboru in-
strumentów, a koncepcji jest wiele. Pojawiają się składy zaskakujące: na kwartet 
saksofonów, fletów, zespoły instrumentów dętych, na gitarę, akordeon i Bóg 
raczy wiedzieć, co jeszcze artystom przyjdzie do głowy.

Przypuszczalnie zdecydowaną przewagę zdobyły nagrania organowe. Ten 
instrument wydaje się szczególnie predysponowany do klarownej prezentacji 
kunsztownie splecionych głosów i ze względu na bogaty wolumen brzmie-
niowy nadaje wykonaniom wyjątkowy kolorystyczny splendor. Najstarsze 
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nagranie z 1956 roku pozostawił nam Helmut Walcha, niewidomy organista; 
jego Sztuka Fugi jawi się niezwykle klarownie, jakby w uszach i palcach miał 
receptory wzroku, znamionuje je nieskazitelna architektura, nieomylność gestu, 
dźwiękowy przepych.

Lionel Rogg w roku 1969 zaproponował bardzo osobistą wersję, chyba 
jako pierwszy dopisując własne zakończenie niedokończonej fugi; używa bogatej 
rejestracji, pełnej ozdobników co brzmi majestatycznie, ale niekiedy zaciera 
czytelność głosów.

Andre Isoir w nagraniu z roku 1982 z należytą uwagą wprowadza słucha-
czy w nastrój podniosłego skupienia i jasno zarysowane kontrasty dynamiczne 
i brzmieniowe. Z kolei jego rodaczka, Marie-Claire Alain, w 1992 r. tworzy 
spójną wizję, niezwykle skoncentrowaną, zamyśloną, szczególnie wyróżniającą 
się na tle wspomnianych wewnętrznym lśnieniem i kolorystycznym rozmigo-
taniem niczym freski w gotyckiej katedrze.

Z wersji klawesynowych wyróżnia się nagranie Gustava Leonharda z roku 
1969. Nieskazitelna konstrukcja dzieła uodporniła go na wszelkie ekstrawa-
gancje, więc pod każdą postacią instrumentalną brzmi ono dobrze. Klawesyn 
ze swoim srebrzystym tonem, mało zróżnicowaną dynamiką wydaje się mało 
predysponowany do ukazania polifonicznej urody Sztuki fugi, która tutaj staje 
się niezwykle klarowną wykładnią architektury; wyrzeźbione frazy w powol-
nym, dostojnym tempie, podkreślonym ostrym punktowanym rytmem, tworzą 
surową ascetyczną odsłonę czystej struktury dzieła. Istnieje jeszcze wcześniejsze 
nagranie Leonharda z roku 1953, ale nie uzyskało wysokiej rangi.

W tym samym roku Die Kunst der Fuge nagrała austriacka pianistka Isolde 
Ahlgrimm na ciężkim pedałowym klawesynie; jest to dostojne nagranie, nieco 
w stylu Wandy Landowskiej, które znakomicie zniosło próbę czasu.

Davitt Moroney w 1985 roku nagrał Die Kunst Der Fuge w zupełnie 
innym stylu; jego interpetacja to roziskrzona barwami, zmysłowa interpre-
tacja z dokończoną przez wykonawcę ostatnią niekompletną fugą. Z roku 
1998 pochodzi interpretacja Robert Hilla; jest to z kolei erudycyjna, bar-
dzo solidna wersja, poprawna w sposób akademicki, mimo tych zastrzeżeń 
przykuwająca uwagę.

Z wersji fortepianowych należy przypomnieć najstarszą znaną mi na ten 
instrument interpretację z roku 1935 w wykonaniu Richarda Buhliga i Wesleya 
Kuhnle’ya na dwóch fortepianach, oraz świetną propozycję Charlesa Rosena 
z 1967 r., doskonale przemyślaną, bogatą w szczegóły z romantycznym odde-
chem, który nadaje dziełu zmysłowy powab.

Die Kunst Der Fuge...
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Zaraz obok należy wymienić wersje: Sokołowa, Nikołajewej i Feltsmana. 
Nagranie Sokołowa 1979 r. urzeka wymyślną syntezą; jest to czytelny wykład 
odsłaniający architektoniczny monolit dzieła z najdrobniejszymi detalami, 
jednocześnie skupiony i pełen swobody urzekający na wskroś nowoczesny 
popis sztuki pianistycznej. Tatiana Nikołajewa (1992) również łączy intelek-
tualne piękno dzieła z silnym podtekstem emocjonalnym. Wersja Vladimira 
Feltsmana (1997), bardzo bezpośrednia w wyrazie, urzeka pięknym dźwiękiem 
i poetycką aurą.

Gdy wspominamy Glenna Goulda, trzeba zaznaczyć, że wykonawca nie 
nagrał całości dzieła, lecz wybrane fragmenty 9 pierwszych fug na organach i kil-
ka innych na fortepianie. Przytoczmy tutaj fragment recenzji Stefana Riegera: 
„Jeśli miałbym z pożaru ocalić jedną płytę, byłaby to pewnie ta. Właściwie dla 
jednej tylko ścieżki, z 14 Kontrapunktem. Czyż 12 minut 19 sekund obcowania 
z absolutem nie jest warte więcej niż godziny dni i miesiące spędzone z czymś 
poniżej, ubożej i w zastępstwie? Najśmielsze przedsięwzięcie największego poety 
dźwięków, urzeczywistnione przez najlepszego jego sojusznika – czy wybór 
może być inny?”.

Z innych nagrań solowych trzeba wymienić skróconą wersję na sentyzatorze 
Mooga Yuji Takahashiego z 1975; brzmi ono imponująco.

Z 2002 r. pochodzi nagranie węgierskiego gitarzysty Józsefa Eötvösa; gitara 
pod jego palcami jest w stanie udźwignąć ciężar gatunkowy tego wyjątkowego 
dzieła. Jest to rozpogodzona, pełna wewnętrznej radości interpretacja, której 
słucha się z zapartym tchem. Niestety, niski nakład i brak wznowień utrudniają 
poznanie tej wersji przez szersze grono wielbicieli KdF.

Bardzo atrakcyjne wydaje się być również akordeonowe nagranie Ivana 
Kovala z r. 2008; jest ono spojrzeniem na dzieło Bacha z lżejszej perspektywy 
wynikającej z natury instrumentu, z dużą dozą wirtuozerii, nie naruszającej 
jego majestatycznej wymowy. Na tym polega uniwersalizm oraz imponująca 
kreatywność Sztuki Fugi, nieuwarunkowanej instrumentalnie, gdzie substan-
cjalna czystość muzycznej tkanki doskonale sprawdza się w każdej brzmieniowej 
konkretyzacji. Podobnie jest w klawikordowym nagraniu Richarda Troegera 
z 2005 r. Ten intymny instrument o skromnym wolumenie dynamicznym 
doskonale nadaje się do ukazania sekretnej natury zbioru fug, w rozmigotanym 
światłocieniu, w eterycznej przestrzeni pastelowych barw.

Miło jest również posłuchać nagrania Tria 335 z 1999 r. z osobliwą nazwą 
i zaskakującym zestawem instrumentów: Amy Goeser – obój, Heike Storm – 
akordeon i Steve Vacchi – fagot.

Andrzej Kantecki
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Kwartety smyczkowe również chętnie wykonują i nagrywają dzieło Bacha. 
Jednorodne brzmienie, możliwość precyzyjnego aranżowania głosów stwarzają 
możliwość idealnej zespołowej gry bez prymatu jakiegokolwiek instrumentu 
i niezwykłej precyzji w prezentacji niezależnych ścieżek muzycznych. Najbar-
dziej ortodoksyjnym nagraniem jest płyta zespołu Juilliard Quartet z 1987 r. 
Jest chłodne, analityczne, stanowi niezwykle czytelną wykładnię dzieła o jakże 
odrębnym, niepowtarzalnym uroku. Jeszcze bardziej radykalni są członkowie 
węgierskiego zespołu Keller Quartet 1998 r. Jest to prezentacja na wskroś 
współczesna, pozbawiona barokowych i tym bardziej romantycznych konek-
sji. Ostrym, szorstko pięknym dźwiękiem bez wibrata tworzą niepowtarzalny 
obraz dzieła w zróżnicowanym tempie, pełnym życia i niezwykle przejrzystym 
w swojej polifonicznej okazałości.

Śmiało można polecić jeszcze jedno kwartetowe wykonanie Emerson 
String Quartet z 2003 r.: ekspresyjne, jednoczące dwa aspekty – emocjonalny 
i intelektualny w zrównoważoną pełną elegancji klasyczną całość.

W r. 1987 znany kanadyjski zespół Canadian Brass w składzie: trąbki, 
w tym piccolo, sakshorn i tuba dokonał znakomitej rejestracji 16 fug z prelu-
dium finałowym Przed twój tron kroczę. Przenikliwy dźwięk dętej blachy w ko-
lejnej odsłonie i wirtuozeria muzyków w połączeniu z podniosłością brzmienia 
otacza dzieło Bacha przejmującą aurą. Każde wykonanie w coraz to innej szacie 
dźwiękowej dorzuca nowe pełnoprawne spojrzenie na to ponadczasowe dzieło 
w coraz to innym świetle, jak katedry z obrazów Moneta, tworząc bogatszy, ale 
nigdy niewyczerpany, obraz całości.

 W zestawie różnych wykonań mamy również wersję na kwartet saksofonów 
w ich podstawowych odmianach. Nagrania dokonano w r. 1991 przez zespół 
Saxophone Berliner Quartet. Wspaniały instrument, późno wynaleziony, po-
siada skromny repertuar klasyczny. Berlińczycy wykonują Sztukę Fugi w sposób 
lekki, delikatnie, finezyjnie, nadając całości relaksujący, nieco rozrywkowy 
wyraz, i to jest jego największym atutem, bo tak też można.

Szczególną dyskrecję piękna, kształtowanego przez matowe miękkie głosy 
barokowych fletów, zafundował nam Loeki Stardust Quartet. W tym wykonaniu 
z 1998 r., gdzie wykorzystano 17 fletów, w tym specjalnie skonstruowaną na 
tę okazję jego basową odmianę, w nad wyraz czytelnej polifonii, wśród głosów 
stopionych w jednolitą całość prześwituje z bachowskiego monolitu uroczo 
metafizyczna mgiełka.

Do tej przebogatej kolekcji instrumentalnych wykonań dorzucić trzeba 
koniecznie puzonową wersję Mike Halla z 2009 r. Głębia interpretacji stapia 
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się tu z urokiem brzmienia bez patosu, uzyskując jakby na przekór naturze 
instrumentu niezwykle zwinny, łagodny wymiar, mistrzowskie wykonanie.

Przejdźmy teraz do orkiestrowych wersji, które są zawsze próbą sił mię-
dzy wolnością wyboru instrumentów, intuicją, gustem a dyscypliną, jakie 
narzuca niezwruszona architektura dzieła. W 1964 swoją wersję zarejestrował 
klawesynista George Malcolm z zespołem Philokusica of London. Jeszcze raz 
oddajmy głos Stefanowi Riegerowi: „Z niewiadomych przyczyn zrezygnował, 
niestety, z ostatniej fugi. W obsadzie przemieszał smyczki z klawesynem i pa-
roma dawnymi instrumentami. Jego Die Kunst Der Fuge płynie jak strumyk 
w jesiennym słońcu, mieniąc się subtelnymi barwami. Jest w tym wykonaniu 
wiele »powietrza« i szlachetnej prostoty, liryzm zaś nie psuje czytelności”.

Rok później znakomity kapelmistrz Karl Münchinger nagrał KdF z zespo-
łem Stuttgarter Kammerorchester; swobodnie, bez nadmiernego rygoru, ale 
przejmująco wzniośle. Bogata szata kolorostyczna, pełne zamyślenia bogactwo 
szczegółów i romantyczny wdzięk wyróżniają je szczególnie na tle innych or-
kiestrowych wersji.

W beztroskiej atmosferze przebiega nagranie Marrinera z orkiestrą Academy 
of St. Martin in the Fields z 1980 r. Odnosi się wrażenie, że stary Bach poszedł 
w ślady synów i napisał rzecz w stylu galant. Lżejszy charakter, rozpogodzona 
aura, śpieszne tempo wydobywają kolejny zaskakujący profil z dzieła Bacha, 
które błyszczy zawsze, ale za każdym razem trochę inaczej.

W przeciwną stronę kieruje nas wersja Reinharda Goebela z zespołem 
Musica Antiqua Köln z 1984 r. Jest to nagranie z gatunku wykonań autentycz-
nych na autentycznych barokowych instrumentach, z barokowym rozmachem, 
barokową retoryką i rytmiczmym pulsem, niezwykle ekspresyjne zjednało mu 
spore grono wielbicieli, na co z całą pewnością zasługuje.

Jordi Savall ze swoim zespołem Hesperion XX przedstawił własną interpre-
tację Sztuki Fugi w roku 1986, również na dawnych instrumentach z udziałem 
Viol da gamba, uzyskując niepowtarzalne archaiczne brzmienie. Jest to wersja 
przemyślana, ale bardzo spontaniczna, mimo zamyślenia i nie za szybkiego 
tempa.

Cechuje ją niezwykła przejrzystość artykulacji, różnorodność brzmie-
niowa w poszczególnych kontrapunktach i zmysłowy poetycki powab. 
Włoski koloryt skupia w sobie nagranie Rinalda Alessandriniego z 2000 r. 
również w konwencji muzyki dawnej. Intelektualne spojrzenie kontrastuje 
tu z temperamentem artysty, tworząc niepowtarzalną, zrównoważoną wizję 
całości.

Andrzej Kantecki
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Koniecznie również trzeba wymienić wersję Mallocha z 1977 r. bardzo 
rzadką płytę, trudną do zdobycia, a także wyjątkową piękną propozycję zespołu 
Akademii Muzyki Dawnej z Berlina z 2011 r.

Powyższe propozycje to tylko najbardziej znane przykłady z ponad 130 
odnalezionych w katalogach, bardziej i mniej znanych firm fonograficznych, 
a niektóre pominięte pozycje mogą zapewne okazać się równie piękne i war-
tościowe.

Na koniec warto przypomnieć sugestię Mycielskiego: „zła muzyka 
zdradziła nam parę swoich sekretów, dobra nigdy...”. Trudno będzie więc 
dociec, na czym polega tajemnicza moc oddziaływania Sztuki Fugi. Nawet 
pobieżne relacje o niej często brzmią patetycznie, zahaczają o szczyty gór, 
sięgają absolutu, nieskończoności, struktury kryształu. Trudno zlekceważyć 
te atrybuty, którymi piszący próbują wyrazić swój zachwyt. Dzieło o tak 
wysokim stopniu komplikacji, że wprawia w zakłopotanie nawet muzy-
kologów i muzyków próbujących wyszarpać z niego niepojętą tajemnicę, 
jednocześnie spełnia idealnie wymóg ambitnego repertuaru, jest trudne 
w odbiorze. Podobnie jest z Ulisesem Joyce’a, o którym się rozmawia, ale 
mało kto go przeczytał. Sztukę Fugi można jednak z łatwością wysłuchać, 
ale nic z tego nie wynika. Słuchać to nie znaczy usłyszeć. Na efekty czasami 
trzeba czekać bardzo długo. Coś podobnego dzieje się z nieodwzajemnioną 
miłością, ale w tym wypadku, to muzyka nas kocha, próbując zawładnąć 
naszymi zmysłami, a my przechodzimy obojętni. Aż któregoś dnia… Tę 
myśl zostawmy na razie urwaną.

Sądzę, że nie ma w całej literaturze muzycznej podobnego przykładu, gdzie 
liczba, miara i proporcja zawarłyby tak głębokie przymierze z twórczą intu-
icją. Staramy się to zrozumieć, a może trzeba kierować się słowami Leśmiana: 
„I rozumiem, że nie trzeba nic rozumieć”. Czy zwiedzając gotycką katedrę, od 
razu pojmujemy logikę konstrukcji? A przecież oniemiali odczuwamy jej czyste 
piękno, nie wiedząc, do czego służą przypory, niczym skrzydła wyrzucone na 
zewnątrz budowli, nie wiemy, że to kryształowe sklepienie, a to wiotkie służki 
spływające po łukach żeber.

Muzyka nie służy wyłącznie rozrywce, istnieje nie tylko po to, żeby się 
podobać, jej sens najgłębszy może wyrażać się w matematycznych zależnościach, 
które opisują naszą rzeczywistość, ład i porządek całego wszechświata. Może 
tę odwieczną harmonię formuje intuicyjnie Sztuka Fugi, gdzie kompozytor, 
pozornie odwrócony plecami do świata, w nieustająco szlifowanym temacie 
wyraża samą esencję?

Die Kunst Der Fuge...
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Czyżby więc mylił się Albert Schweitzer, pisząc, że słuchając tych dźwięków, 
rozpościera się przed nami świat „pusty, nieruchomy, bez barw, bez światła 
i ruchu”? Najprawdopodobniej jest na odwrót: to świat pełen życia, pulsujący 
algorytmem istnienia, gdzie intelektualna kreacja przeistacza się w źródło 
czystego zmysłowego piękna. Nie przychodzi to łatwo, trzeba długo oswajać 
się z trudnościami, które stawia dzieło. Któregoś dnia jego uroda odsłania się 
nam, dając w darze czystą kontemplację świata.

Andrzej Kantecki

Andrzej Kantecki
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Dariusz Żółtowski

Kilka uwag o kondycji nauczyciela
Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli 

za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i uj-
rzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: 

„Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: 
„Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu - gdzie 

mieszkasz?” Odpowiedział im: „Chodźcie, 
a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie 
mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było 

to około godziny dziesiątej.

J 1, 37-39 

8 kwietnia w Polsce nastąpił 
„bunt belfrów”, czyli gatunku do 
buntu nieskorego, raczej uległego 
i podrzędnego względem każdej wła-
dzy. Wbrew oczekiwaniom kryzys nie 
stopniał od samego majestatu wice-
premiery. Główną przyczyną strajku 

nauczycieli jest niski status zawodu 
przy jednoczesnym obarczaniu go wy-
sokimi oczekiwaniami społeczeństwa. 
Wiele osób zapomina, że zwiększenie 
pensji w oświacie nie jest bynajmniej 
jedynym postulatem strajkujących, 
lepsze warunki płacowe mają być 
pierwszym krokiem na drodze do 
podniesienia nadszarpniętego prestiżu 
zawodu. Za pomocą strajku nauczycie-
le sygnalizują problemy strukturalne 
polskiej oświaty. Postulaty związków 
zawodowych można przedstawić za 
pomocą poniższej grafiki. Należy przy 
tym zastrzec, że część z postulatów 
zostało przejęte od strony rządowej.

Rysunek 1. Postulaty strajkowe
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Odnoszę wrażenie, że powyższa piramida dobrze ilustruje hierarchię po-
trzeb nauczycieli. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie godnych warunków 
bytowych poprzez podwyżkę wynagrodzenia bazowego i skrócenie drogi do 
pensji mistrzowskiej oraz podniesienie prestiżu zawodu. Bez spełnienia tych 
żądań nie ma mowy o jakiejkolwiek przebudowie systemu. W przypadku 
podtrzymania status quo o uzdrowieniu oświaty nawet nie ma co mówić. Do 
zawodu dalej trafiać będą osoby, które wybierają tę opcję z braku alternatywy. 
Już dziś nauczyciel zaczyna być pośmiewiskiem, nawet uczniowie zauważają, że 
pensje w oświacie nie są wysokie. W tak skrojonym modelu jakość świadczonych 
usług pozostawia wiele do życzenia. Wyjaśnijmy, że z zawodem nauczycielskim 
wiąże się wielorakość ról i układów, w które musi wejść nauczyciel. Jest on dla 
dyrektora podwładnym, dla rodzica — państwową opiekunką, najemnikiem 
(opłacanym z podatków), dla ucznia — naturalnym wrogiem. Pedagogów 
traktuje się przedmiotowo i stawia przed nimi wiele wymagań, co jest zrozu-
miałe, ponieważ nauczyciel to pracownik państwowy, na jego pensję składają 
się wszyscy obywatele. Toteż porażka dziecka zawsze jest porażką nauczycie-
la, sukces ucznia zawsze jest sukcesem ucznia, szkoły i rodziców. Na pensję 
nauczyciela składają się rodzice, są więc klientami, dlatego nierzadko żądają 
od nauczyciela konkretnych działań, czasem w przypadkach patologicznych 
wymuszają odpowiednią ocenę. 

Największą zaletą obecnego kryzysu jest fakt, że strajk dał asumpt do roz-
mowy na temat edukacji. „Bunt belfrów” stał się okazją do dyskusji na temat 
polskiego systemu oświaty i dzięki niej może wydarzyć się wiele dobrego. Ba, 
w społeczeństwie widać nie tylko wysokie poparcie dla nauczycieli, lecz także 
mobilizację do przeprowadzenia strukturalnych zmian. Zwróciłbym przy tej 
okazji szczególną uwagę na trójstronne relacje pomiędzy nauczycielami, szkołą 
a uczelnią. Śmiem twierdzić, że dydaktykę uniwersytecką i edukację polonistycz-
ną, które łączy osoba nauczyciela, charakteryzuje szczególna dwoistość. Z jednej 
strony znajdują się one w stanie permanentnej sprzeczności, z drugiej uczelnie 
trawią te same problemy, co szkoły. Bowiem, powiedzmy to sobie szczerze, uni-
wersytet nie przygotowuje do uczenia, tak jak szkoła nie uczy życia. Nic nowego! 
Teza to znana. Stale podnosi się zagadnienia „miękkich kompetencji”, opera-
cjonalizacji działań oraz aktywizacji uczniów, jednak żadnych zmian nie widać. 
Ani szkoła jako instytucja przestarzała, z dziewiętnastowiecznym rodowodem, 
ani nauczyciele nie są gotowi na takie zmiany. Zmiany, które — podkreślmy 
z naciskiem — oznaczają nowy sposób nauczania. Absolwent studiów uni-
wersyteckich nie jest zazwyczaj do tego przygotowany. Toteż źródła większości 
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problemów polskiej edukacji należałoby upatrywać — abstrahując od niskich 
płac, przestarzałego systemu — w formacji nauczycielskiej, która, podobnie 
jak edukacja szkolna, poddawana jest permanentnej reformie i wiecznej niesta-
łości programu. Jeśli decydenci zdecydowali się już na taki, a nie inny system 
edukacji, to właśnie uczelnia powinna być podstawą i gwarantem stabilności. 
Uniwersytet — jako baza — oraz nauczyciel i szkoła powinny tworzyć zręby 
polskiej oświaty, systemu trwałego, strukturalnie ciągłego, a więc oferującego 
przede wszystkim bezpieczeństwo. Nauczyciel jest produktem uniwersytetu, 
jednocześnie jest on pośrednikiem pomiędzy uczniami a naukowcami, mię-
dzy szkołą a uniwersytetem, tymczasem podstawa programowa i kanon nie są 
nastawione na wykorzystanie tego zapośredniczenia, tylko na klasyczny trans-
fer wiedzy. W tak upatrywanej wizji kształcenia uniwersytet nie waloryzuje, 
niczego nie wnosi, a do uczenia, czym jest czasownik, nie do końca potrzebny 
jest dyplom filologii polskiej.

Rys. 2. Schemat triady edukacyjnej

Przywołane w motcie słowa Ewangelii według świętego Jana najpełniej 
oddają obowiązujący paradygmat kształcenia, oparty na postfiguratywności. 
Jednocześnie oczekuje się od nauczycieli, aby byli autorytetami, „nauczyciela-
mi życia”, a obarcza się ich ciężarem standaryzowania obywateli, wpajania im 
pewnej koncepcji polskości (zależnej od rządzącej partii). Nauczycielom stawia 
się wymagania, których — z powodów systemowych, od nich niezależnych 
— nie są w stanie zrealizować. Ten stan rzeczy doprowadza do nieustannego 
eksplorowania konfliktu pomiędzy dwoma wizjami nauczania: tradycyjnym 
i nowoczesnym. Schemat jest stały i można go opisać mniej więcej tak: nowo-
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czesny pedagog zostaje wrzucony do tradycyjnej szkoły, którą próbuje zmienić, 
a przecież od początku z przyczyn strukturalnych nie było dla niego w niej 
miejsca! Nie warto nawet pytać, czy społecznego wizerunku nauczyciela nie 
zbudowano na sprzecznościach.

Pomyślmy przez chwilę o naszych belfrach z tego punktu widzenia. 
Przez większość głów przebiegają dwa skrajne stereotypy. Pierwszy odwołuje 
do drapieżnika, kogoś pomiędzy Gombrowiczowskim Pimko a sadystą, wy-
chowawcą Andżeli z Psów1, człowieka wyżywającego się na uczniach, często 
frustrata seksualnego. 

Drugi to nauczyciel reformator, który notorycznie przekracza granice, 
wykracza poza ramy zawodu, uczy życia. Reprezentantem tej grupy będzie 
Keating, którego najważniejszą cechą jest teatralna inność. Keating gra, jego 
„wejście” do szkoły i „wyjście” z niej są spektaklami. Jego inność — względem 
reszty kadry dydaktycznej — jest efektowna, kusząca i dlatego z łatwością za-
pada w pamięć. Z byciem nauczycielem reformatorem wiąże się jednak pewne 
ryzyko: w przeczulonym na punkcie „złego dotyku” świecie przekraczanie 
granic dziecka, a nawet przyjaźń ucznia z nauczycielem kojarzy się z czymś 
podejrzanym. Nauczyciel taki naraża się na wiele oskarżeń, zarówno ze strony 
uczniów, nauczycieli, jak i rodziców stojących na straży integralności dzieci, 
a często zazdrosnych o dobrą relację z własnym dzieckiem.  Można zapytać, 
czy nauczyciel reformator zawsze jest pozytywną postacią. Na pewno peda-
gog, który traktuje lekko podstawę programową i testomanię, skazuje swoich 
uczniów na niepewność w sytuacji egzaminacyjnej, a czasem również porażkę. 
Najpełniej zarzut ten wyraża inny bohater Stowarzyszenia umarłych poetów, 
George McAllister, który mówi Keatingowi następujące słowa: „Bezsprzecz-
nie, John, podejmujesz duże ryzyko, zachęcając chłopców do tego, by stali się 
artystami. Kiedy zorientują się, że nie są ani Rembrandtami, ani Mozartami, 
ani Szekspirami, znienawidzą cię”2. Zwróćmy uwagę na to, że McAllister jest 
bodaj jedynym przyjacielem Keatinga wśród kadry pedagogicznej oraz że to 
on przejmuje od Keatinga misję reformowania szkoły, co czyni dużo mniej 
ostentacyjnie niż jego poprzednik.

Najczęściej pomiędzy tymi dwoma stereotypami nie ma nic, to znaczy 
większość zwykłych, sumiennych belfrów wypada nam z głowy już wtedy, kiedy 
opuszczamy szkołę. Wizerunek szarego, sumiennego nauczyciela rozmywa się 
pośród szarości szkoły, ponadto jest nieatrakcyjny, niemedialny, jego kulturowe 

1  Psy, reż. W. Pasikowski, 1992.
2  N. Kleinbaum, Stowarzyszenie umarłych poetów, Poznań 2017.
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przetworzenia nie są ani interesujące, ani warte wzmianki. Wszyscy oni giną, 
ponieważ nie są złodziejami wspomnień, wdzierającymi się w szuflady pamięci. 
Ten stan rzeczy szkodzi szkolnictwu. Jeden z prorządowych publicystów, nale-
żących do przeciwników strajku, stwierdził nawet: „Pokażcie mi jakiekolwiek 
dzieło filmowe czy telewizyjne z ostatnich 30 lat, w którym nauczyciel jest 
postacią pozytywną”3. Presupozycją tego zdania, które zresztą łatwo zbić, co 
zaraz uczynię, jest twierdzenie, że w Polsce nie ma dobrych nauczycieli. Celem 
wypowiedzi Karnowskiego, oczywiście, jest szantaż i manipulacja. Niniejszym 
dowodzę nieprawdziwości jego tezy. Pozytywną postać nauczyciela, który mimo 
utraty wzroku decyduje się doprowadzić swoich uczniów do matury, znajdziemy 
chociażby w Carte Blanche4. 

Ktoś może powiedzieć, że Keating to nauczyciel z modelu anglosaskiego, 
natomiast zły nauczyciel to polski wynalazek. To nieprawda. Złego nauczyciela 
— najczęściej przeciwstawionego dobremu pedagogowi — możemy spotkać 
również w amerykańskich serialach dla dzieci i młodzieży, takich jak iCarly, 
Szkolny poradnik przetrwania, 100 rzeczy do przeżycia przed liceum czy Szkoła 
rocka. Konflikt nauczyciela z uczniem jest wpisany w instytucję szkoły, ba, 
konflikt nauczyciela sadysty z nauczycielem reformatorem to jeden ze stałych 
motywów dzieł kultury szkolnej5.

Ten konflikt, mocno już wyeksplorowany, mówi bardzo wiele o oświacie 
w stylu herbartowskim, która niemal od zawsze jest przestarzała. Powiedzieć, 
że szkoła się zestarzała, to jak nic nie powiedzieć. Jesteśmy bliscy wyczerpania 
formuły szkoły, na naszych oczach następuje bowiem zmierzch postfiguratyw-
ności, na resztkach jej autorytetu „jedzie” polska oświata. Lansowany powszech-
nie logocentryzm nie przystaje do potrzeb współczesnych uczniów. Zupełnie 
zasadne wydaje się postawienie następujących pytań:

• Po co szkole przestrzały, niereformowany od średniowiecza uniwersytet?
• Czy uniwersytet jest odpowiednim prawzorem szkoły?
• Po co szkole uczenie?
• Czy szkoła nie ogranicza się do funkcji opiekuńczej?
• Po co szkole podstawa programowa?
• Czym jest podstawa programowa?

3  J. Karnowski, Strajk ogłoszony przez ZNP może (niechcący) otworzyć drzwi do rewolucyjnych 
zmian w oświacie. Broniarz powinien o tym pamiętać [online], „wPolityce.pl”, 1 IV 2019 
[dostęp: 5 IV 2019]. Dostępny w Internecie: https://wpolityce.pl/polityka/440693-strajk-
znp-moze-umozliwic-rewolucyjne-zmiany-w-edukacji. 

4  Carte Blanche, reż. J. Luksiński, 2015. 
5  Pod pojęciem dzieł kultury szkolnej rozumiem wszelkiego rodzaju teksty, które dzieją się 

w szkole lub dotyczą tematów okołoszkolnych.
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• Czym jest kanon?
• Dlaczego kanon zawiera jedynie książki, a nie na przykład gry komputerowe?
• Czemu szkoła nie dostosowuje swojego języka do języka ucznia?
• Czy system podawania wiedzy jest adekwatny do potrzeb?

Pytania można by mnożyć. Być może udzielenie odpowiedzi na nie do-
prowadziłoby nas do przekonania, że za różnice między oczekiwaniami wzglę-
dem nauczania a samym procesem dydaktycznym nie odpowiadają wyłącznie 
nauczyciele, lecz wadliwy system. System ten — z definicji — jest systemem 
mistrzowskim, celem nauczyciela stażysty jest dotarcie do stopnia nauczyciela 
dyplomowanego, może nawet profesora oświaty. Zwróćmy jednak uwagę na 
następujące aspekty:
1. Mistrzem staje się właściwie nie w oparciu o własne osiągnięcia, ale liczbę 

przepracowanych lat.
2. Nikt nie porównuje pracy mistrza z pracą stażysty.
3. Każdy nauczyciel po przepracowaniu określanej liczby lat staje się mistrzem, 

korzysta przy tym z utartych wzorów.
4. Po osiągnięciu statusu mistrza pensja ulega zamrożeniu, co jest demotywujące.
5. Mistrz nie musi dzielić się doświadczeniem ani kontaktować z innymi mi-

strzami w celu doskonalenia warsztatu i wypracowywania spójnej koncepcji.
6. Po osiągnięciu stopnia mistrzowskiego właściwie można nie robić nic.
7. Skrócenie drogi do stopnia mistrzowskiego (obecnie trwa ona piętnaście lat, 

aczkolwiek prawdopodobnie w wyniku strajku prawdopodobnie wróci do 
dawnego wymiaru — dziesięciu lat) jest bardzo trudne i niekoniecznie wynika 
z mierzalnych przesłanek. Państwu zależy na jak najdłuższej drodze do górnej 
granicy wynagrodzenia.

8. Stopnia mistrzowskiego nie można utracić bez utraty prawa do wykonywania 
zawodu.
W polskim systemie oświaty wprowadza się figurę starca, nieomal demiurga 

wiedzy, który ma rozdawać wiedzę w systemie tradycyjnego transferu. Ponadto 
stosunkowo późne wchodzenie nauczycieli na rynek pracy oraz wieloletnia droga 
do stopnia nauczyciela dyplomowanego sprawia, że człowiek taki właściwie nie 
ma już żadnej możliwości meandrów, zostaje uwięziony w zawodzie, nawet gdy 
zbliża się do kresu sił i powoli wypala. Jednocześnie zajmuje etat, który mógłby 
objąć ktoś pełen zapału. W wypalaniu zawodowym w pracy tak pochłaniającej, 
jak nauczanie nie ma nic złego, o ile ustępuje się innym. Dziś system nie zachęca 
do tego nauczycieli, którzy w momencie osiągnięcia pełni przywilejów i górnej 
stawki wynagrodzenia są już wiekowi, nadto mają doświadczenie w jednej i to 
specyficznej dziedzinie. To „zabetonowanie” zawodu nauczyciela nie tylko nie 

Dariusz Żółtowski
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sprzyja konkurencyjności, lecz także prowadzi do stagnacji, znajdującej wyraz 
w nienowoczesnych metodach, niezrozumienia aktora, tj. ucznia. Konkuren-
cyjności zawodu nie sprzyja również zrównanie płacowe wszystkich nauczycieli: 
pensja bowiem nie zależy od nauczanego przedmiotu ani zaangażowania czy 
wyników, tylko od minimalnej stawki zasadniczej oraz samorządu terytorial-
nego. W ten sposób polonista i wuefista otrzymują to samo wynagrodzenie, 
mimo że wymagany od nich nakład pracy jest skrajnie odmienny. Podobnie 
rzecz ma się z odpowiedzialnością: polonista odpowiada za wyniki uczniów 
podczas egzaminów zewnętrznych i jest z nich rozliczany. Taki system nie tylko 
jest dalece niesprawiedliwy, lecz także jest kolejnym, jednym z wielu zresztą, 
czynników demotywujących. Oczywiście, przypomnijmy, że ani wuefista, ani 
polonista nie są opłacani godziwie i adekwatnie do odpowiedzialności, jaką na 
siebie biorą. Dlatego pierwszym działaniem, które należy podjąć, aby uzdrowić 
oświatę, jest doprowadzenie pensji nauczyciela do europejskiego poziomu. 
Dopiero wtedy można rozmawiać o reformach. Być może rozwiązaniem pro-
blemu nieproporcjonalności wynagrodzenia do podejmowanego wysiłku byłoby 
zróżnicowanie pensum nauczycieli poszczególnych przedmiotów, tak jak ma to 
zastosowanie w odniesieniu do nauczycieli wspomagających. Aczkolwiek tutaj 
zastosowanie mają słowa Kalandyka i Szumnej: „Rzeczywista zmiana musiałaby 
sięgnąć fundamentów, czyli zasad, według których szkoła działa”6. Niestety, 
o tego rodzaju zmianie — strukturalnej, wieloletniej, podpartej długotrwałymi 
i kosztochłonnymi ekspertyzami oraz projektami — możemy zapomnieć. Żaden 
rząd nie podejmie się tego zadania, wykraczającego poza ramy nie jednej, nie 
dwóch i nie trzech kadencji. Na przeszkodzie temu stoi również anachroniczna 
Karta Nauczyciela, której niczym niepodległości bronią również nauczyciele.

Bolesną prawdę na temat zawodu nauczyciela opisują Królikowska i To-
pij-Stempińska, które stwierdzają: „To nastawienie w zawodzie nauczyciela na 
ciągłe uczenie się jest bardzo istotne, gdyż specyfika tego zawodu uprawnia 
do stwierdzenia, że żaden nauczyciel nie jest w pełni gotowy do wykonywania 
go po uzyskaniu kwalifikacji”7. Nigdy nie będziemy gotowi podjąć tej misji, 
choć nie ma innej drogi niż praktyka, ciągłe kontakty z uczniami, pozwalanie, 
by to oni nas prowadzili, przejmowali przewodnią rolę w edukacji. Myślę, że 
w tym kontekście warto przywołać słowa Tchorzewskiego, który powiada: 
„Tymczasem ważne jest, aby […] spowodować dyskusję na temat możliwości 
6  M. Kalandyk i D. Szumna, Szkoła na drodze (r)ewolucji?, „Kwartalnik Edukacyjny” 2016, 

nr 1, s. 28.
7  A. Królikowska i B. Topij-Stempińska, Wizerunek nauczyciela we współczesnym społeczeństwie 

polskim, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2014, nr 1, s. 17.
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zoptymalizowania procesu kształcenia nauczycieli, który wymaga ewolucyjnych 
zmian przyczyniających się do rozwoju osobowego młodych dydaktyków”8. Ze 
swojej strony postulowałbym przeniesienie formacji nauczycieli z uniwersytetów 
do szkół, gdzie pod okiem nauczycieli akademickich adepci mogliby zdobywać 
niezbędne kwalifikacje pedagogiczne. Największym zyskiem tego typu formacji 
byłby bezustanny kontakt z dzieckiem, które jest początkiem i końcem drogi 
każdego nauczyciela. Należy na zawsze zapomnieć o wizji nauczyciela, jaką 
kreśli Różewicz: 

Szukam nauczyciela i mistrza 
Niech przywróci mi wzrok słuch i mowę 
Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia 
Niech oddzieli światło od ciemności9.

 U Różewicza nauczyciel został zrównany z Bogiem, jego apel jest jedno-
cześnie modlitwą i aktem niewiary. Poeta opisuje nauczyciela, który nie istnieje 
i którego nie będzie, choćbyśmy szukali wieczność. Dla Różewicza wydarzeniem, 
które zabiło takiego nauczyciela, był Holocaust, dla nas — zmierzch postfigura-
tywności. Wielcy nauczyciele odeszli, pora rozpocząć epokę wielkich uczniów.

Dariusz Żółtowski eseista, poeta i dramaturg. Polonista w SP 
z OI nr 330 w Warszawie. Wiersze, eseje, artykuły naukowe 
i artystyczne publikował w „Twórczości”, „Mishellaneach”, „Języku 
Polskim w Szkole Podstawowej”, „Języku Polskim w Gimnazjum”, 
„Języku Polskim w Szkole Ponadpodstawowej”, „eleWatorze”, 
„Feeriach”, „2Miesięczniku”, „Interze-”, „Nowym BregArcie”, na 
stronie Fundacji im. Tymoteusza Karpowicza oraz w antologiach 
i monografiach naukowych. Debiut dramatyczny ogłosił na 
łamach „Jednorożca”. Finalista X edycji Połowu BL. Interesuje 
się literaturą i kulturą polską XIX wieku, dydaktyką literacko-
kulturową, metodyką lektury, mitami oraz komparatystyką 
literacką.

8  A. de Tchorzewski, O potrzebie zmian w formacji profesjonalnej nauczycieli, „Lubelski Rocznik 
Pedagogiczny” 2016, nr 3, s. 33-50.

9  T. Różewicz, Ocalony, [w:] idem, Niepokój. Wybór wierszy z lat 1944-1994, Warszawa 1995, 
s. 14.
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Adele Faber i Elaine Mazlish, Jak być 
rodzicem, jakim zawsze chciałeś być

We współczesnym świecie pojawia się 
wiele publikacji i poradników skierowanych 
do rodziców, którzy chcieliby doskonalić 
swoje umiejętności wychowawcze. Wydaje 
się, że wzrasta świadomość przyszłych i obec-
nych matek oraz ojców dotycząca faktu, jak 
ważne jest dla rozwoju człowieka, jakiego 
rodzaju wartości wyniesie on z domu rodzin-
nego. Jednocześnie powszechnie wiadomo, 
że istnieje wiele zagrożeń dla właściwego 
wypełniania obowiązków rodzicielskich. 
Jest to chociażby nadmierne zaangażowanie 
któregoś z rodziców w pracę czy niebezpie-
czeństwa wynikające z nadmiernego i niewła-
ściwego korzystania przez dzieci z urządzeń 
technologicznych. Istnieje zatem potrzeba, 
aby edukować społeczeństwo w zakresie 

stosowania właściwych metod wychowawczych. Być może dzięki temu uda się 
zapobiec choć części błędów popełnianych przez rodziców w obszarze wychowa-
nia. Istotne jest zatem, aby rodzice podnosili swoje kompetencje rodzicielskie; 
pomóc w tym mogą różnego rodzaju materiały, których problematyka skupia 
się wokół tematu odpowiedniej komunikacji z dziećmi. Jedną z publikacji, 
w której podjęta została powyższa kwestia, jest książka Adele Faber i Elaine 
Mazlish pt. Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być 1.

A. Faber i E. Mazlish to autorki, które słyną z licznych publikacji trak-
tujących o komunikacji między rodzicami i dziećmi. Ich najbardziej znaną 
książką, z której skorzystało zapewne wielu pedagogów i rodziców, jest Jak 
mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Wśród 
publikacji autorek znajdują się między innymi dotyczą tego, w jaki sposób 
rozmawiać z dziećmi, by się uczyły, jak rozmawiać z nastolatkami i jak mówić 
do dzieci w wieku 2-7 lat. Autorki podjęły również temat życia w rodzeństwie 
bez rywalizacji.
1  A. Faber, E. Mazlish, Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałeś być, Poznań 2015.
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Publikacją autorek, która również zasługuje na uwagę, jest Jak być rodzicem, 
jakim zawsze chciałeś być. Sam tytuł wydaje się przykuwać uwagę odbiorcy. Kto 
bowiem nie chciałby stać się „idealnym” rodzicem? Pierwsza część tytułu sugero-
wać może, że czytelnik po przeczytaniu tekstu zostanie wyposażony w konkretną 
wiedzę dotyczącą tego, jak być rodzicem, jakim zawsze chciał być, a więc pozna 
określoną metodę czy sposób na zrealizowanie owego celu. Druga część tytułu 
może brzmieć jeszcze bardziej zachęcająco. Adresatem w sformułowaniu „jakim 
zawsze chciałeś być” jest sam czytelnik. Zwrot zdaje się zawierać sugestię, że 
odbiorca ma określone braki, gdy chodzi o wywiązywanie się z rodzicielskiej 
roli i pragnie zmienić się w tym zakresie na lepsze. Oczywiście, należy sobie 
zdawać sprawę z tego, że chyba każdy człowiek, a co za tym idzie każdy rodzic, 
popełnia w swoim życiu błędy. Tak więc tytuł sugerujący, że czytelnik nie jest 
idealnym rodzicem, wydaje się trafny, bowiem nawet matki i ojcowie, którzy 
niezmiernie starają się odpowiednio wychować swoje dziecko, mogą popełnić 
przy tym różnego rodzaju błędy wychowawcze. Wiadomo także, że w każdej 
rodzinie rodzice mogą preferować innego rodzaju metody wychowania, stosować 
odmienne style wychowania, a także mieć różną hierarchię wartości, którą mogą 
się kierować i chcieć przekazać ją swoim dzieciom. Stwierdzenie „rodzicem, 
jakim zawsze chciałeś być”, może sugerować, że autorki wiedzą, jakim rodzicem 
od zawsze chciał być czytelnik. Oczywiście nie jest możliwe, aby posiadały one 
wiedzę, jakim dokładnie rodzicem chciał być każdy konkretny człowiek. Czy 
tytuł nie jest zatem pewnego rodzaju nadużyciem? Wydaje się, że zawiera on 
w sobie założenie i wiarę w to, że wszyscy rodzice chcą być po prostu dobrymi 
rodzicami. Podkreśla on także uniwersalność tekstu. Co prawda nie skupiono 
się na tym, że każdy rodzic jako jednostka może mieć różne wyobrażenie o ro-
dzicielstwie, a co za tym idzie różny jego ideał, do którego dąży, ale skupiono 
się bardziej na ogólnym pragnieniu wszystkich rodziców. Może to dodatkowo 
mieć wymiar integrujący środowisko rodziców oraz podkreślać, że wszyscy, 
mimo iż różnią się od siebie, mają tak naprawdę wspólny cel – bycie tzw. do-
brym rodzicem. Nie ulega również wątpliwości, że tytuł publikacji wydaje się 
brzmieć odpowiedzialnie i zobowiązująco, gdyż sugerować może, że czytelnik 
po jej przeczytaniu posiądzie wiedzę, dzięki której stanie się rodzicem, jakim 
zawsze chciał być. O to, czy faktycznie metoda przedstawiona w książce jest 
skuteczna, należałoby jednak zapytać samych czytelników, którzy ją zastosowali.

Omawiana publikacja posiada przystępną dla czytelnika formę. Tekst 
napisany jest klarownym językiem, a poszczególne zagadnienia są dodatkowo 
ilustrowane za pomocą komiksów. Graficzne przedstawienie omawianych treści 
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pozwala czytelnikowi na jeszcze lepsze ich zrozumienie. Odbiorca, zagłębiając 
się w lekturę tego swego rodzaju poradnika, może mieć wrażenie, że uczestniczy 
w warsztacie dotyczącym komunikacji w relacji „rodzice-dzieci”. Cała książka 
samą formą bardziej przypomina zbiór ćwiczeń. Teoretyczne rozważania zostały 
bowiem ograniczone do minimum a akcent położony został na praktyczne za-
dania do wykonania. Wydawać się to może cennym zabiegiem, gdy weźmiemy 
pod uwagę fakt, że obecnie wielu ludzi zatracać się może w różnego rodzaju 
obowiązkach, nie znajdując czasu na czytanie dłuższych tekstów. Istnieje zatem 
większe prawdopodobieństwo, że jeśli jakieś informacje zostaną przedstawione 
w sposób skondensowany, staną się lekturą większej liczby osób. Tekst został 
wzbogacony licznymi przykładami a ćwiczenia znajdujące się w książce mają 
charakter zarówno pytań zamkniętych (ze wskazaniem kolejno właściwych 
odpowiedzi), a także pytań otwartych, przy których zostawione zostało miejsce 
na wpisanie przez czytelnika proponowanej przez siebie odpowiedzi. Oczywiście 
autorki i w tym drugim przypadku starają się nie zostawiać odbiorcy samemu 
sobie i wskazują na proponowane przez nich rozwiązania.

Książka została podzielona na dwie główne części: zasady i umiejętności 
oraz pytania i odpowiedzi. W pierwszej poruszono kwestię uczuć dziecka, 
włączania go do pracy, alternatywy wobec kary, tematykę dotyczącą pochwał, 
a także gniewu. A. Faber i E. Mazlish skupiają się na tym, jaką formę powinny 
przyjąć słowa wypowiadane przez rodziców względem dzieci. Trafnym zabiegiem 
wydaje się rozpoczęcie owej części od problematyki dotyczącej uczuć dziecka. 
Tak istotne jest bowiem, aby w trakcie rozmowy traktować młodego człowieka 
jako partnera interakcji, aby odnosić się do niego w sposób podmiotowy oraz 
starać się kierować w trakcie rozmowy empatią, wrażliwością i życzliwością. Ak-
ceptowanie uczuć dziecka zdaje się więc dobrym sposobem na to, aby uszanować 
je jako odrębną jednostkę, kogoś indywidualnego i niepowtarzalnego. Podobne 
traktowanie młodej osoby może przyczynić się do lepszego jej zrozumienia, 
a także poczucia, że jej uczucia zostały zauważone i są respektowane. W kon-
sekwencji wpłynąć to może na poprawę relacji między rodzicami i dziećmi. 

Kolejna kwestia podjęta w publikacji jest również istotna, gdyż dotyczy 
włączania dzieci do pracy. Tematyka akcentująca doniosły wymiar pracy oraz 
jego znaczenie, jeśli chodzi o wychowanie pojawiała się już we wcześniejszych 
latach w literaturze przedmiotu. Warto odnieść się tu choćby do idei tzw. wy-
chowania przez pracę, które to znalazło swoich zwolenników wśród licznych 
pedagogów i wychowawców. Obecnie również praca dla rzeszy osób stanowi 
jedną z najważniejszych wartości. Niektórzy wręcz tak zatracają się w wirze pra-
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cy, że doprowadza ich to do pracoholizmu i zaniedbywania innych, nierzadko 
bardziej istotnych obszarów życia. Nie można jednak chyba zaprzeczyć temu, 
że praca może uczyć i kształtować osobowość człowieka. Ważne jest zatemprze-
myślane włączanie dzieci do pracy, aby już od najmłodszych lat przyswajały 
one cenną wiedzę i umiejętności. Nie zawsze jednak jest to łatwe. A. Faber 
i E. Mazlish proponują, w jaki sposób rozmawiać z dziećmi, aby włączyć je do 
pracy. W proponowanym sposobie rozmowy oprócz oparcia się na dobrych 
relacjach, a nie wymuszaniu, można doszukać się także innego istotnego ele-
mentu, a mianowicie dawania dziecku wyboru. Wydaje się to pomysłem wartym 
uwagi, gdyż dzięki temu młoda osoba może uczyć się podejmowania decyzji. 
Następny aspekt poruszony w książce nawiązuje do tego, co można zastosować 
zamiast kary. Autorki zauważają, że dzieci mogą w różny sposób reagować na 
karę, np. obwiniać siebie i twierdzić, że faktycznie zasługują na karę, sądzić, 
że rodzic jest podły i chcieć się na nim „odegrać” albo po prostu pomyśleć, 
że kolejnym razem nie mogą dać się „złapać”. Kara nie zawsze zatem przynosi 
zamierzone rezultaty. W zamian w książce zaproponowano, aby z dzieckiem 
rozmawiać. Podano nawet kilka konkretnych kroków, które można wykorzy-
stać. Wiele w tym zakresie opiera się na poznawaniu uczuć dziecka oraz jego 
potrzeb, a także zachęcaniu go do tego, by samo starało się poznać i nazwać, co 
czuje. Wydawać się także może, że dziecko w trakcie rozwiązywania problemów 
z zastosowaniem wspomnianych etapów, poczuć się może partnerem interakcji, 
gdyż trudności rozwiązywane są tu wspólnie i zarówno rodzice, jak i dziecko 
mogą zaproponować rozwiązania, z których kolejno wybiera się najbardziej 
odpowiednie. 

Kolejna ważna kwestia poruszona w publikacji dotyczy pochwał. Zdarza się 
bowiem, że chwaląc dziecko, ono i tak może nie wierzyć w siebie lub reagować 
na komplement z niechęcią. A. Faber i E. Mazlish proponują, aby nie używać 
podczas chwalenia słów oceniających, ale skłaniać się ku opisowi tego, co się 
widzi i czuje. Autorki poruszają także problem zachowania się w sytuacji, gdy 
nie zauważa się powodu do tego, by chwalić za coś dziecko. Ostatni fragment 
pierwszej części książki dotyczy gniewu oraz sposobów, w jaki sposób go wy-
razić, aby samemu odczuć ulgę, ale zarazem nie skrzywdzić dzieci, a także jak 
postąpić, gdy jednak gniew znajdzie ujście w wątpliwym zachowaniu rodzica. 

Druga część publikacji zawiera natomiast pytania rodziców oraz odpowie-
dzi. Są to o tyle przydatne i interesujące treści, że oparte są przecież na różnego 
rodzaju doświadczeniach rodzicielskich. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że 
czytelnik, który posiada dzieci, może odnaleźć się w niektórych przedstawianych 
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okolicznościach lub mog go nurtować podobne pytania. Ci natomiast, którzy 
chcieliby uzyskać więcej informacji na temat poruszanego w książce sposobu 
komunikacji z dziećmi i pragną wziąć udział w warsztatach z tego zakresu, mają 
możliwość zdobycia takich informacji, ponieważ w publikacji podano adres 
strony internetowej, e-mail oraz adres pocztowy. 

Do książki dołączona została płyta CD, dzięki której można jeszcze sku-
teczniej przyswoić informacje dotyczące omawianych zagadnień. Zapracowani 
rodzice mogą słuchać jej chociażby podczas wykonywania prac domowych czy 
w trakcie jazdy samochodem i w ten sposób pożytecznie wykorzystywać czas, 
przeznaczając go nie tylko na codzienne obowiązki, ale również rozwijanie 
umiejętności rodzicielskich. 

Publikacja A. Faber i E. Mazlish może okazać się potrzebna nie tylko ro-
dzicom. Tytuł sugeruje co prawda, że głównymi jej odbiorcami są rodzice, ale 
wgłębiając się w treść niniejszej książki, czytelnik uświadomić sobie może, że 
wiedza z niej wyniesiona jest użyteczna również dla innych osób zainteresowa-
nych omawianym zagadnieniem. W sposób szczególny należałoby tu wspomnieć 
chociażby o przyszłych rodzicach, familiologach, pedagogach, wychowawcach, 
psychologach itp. Niewątpliwie omawiana książka wydaje się interesującą lek-
turą ze względu na to, że temat porozumiewania się rodziców z dziećmi jest 
wciąż aktualny i niezmiernie istotny. Publikacja ta zasługuje na uwagę również 
ze względu na przystępny język, posługiwanie się wieloma przykładami i kla-
rowne przedstawienie treści. Sama propozycja sposobu komunikacji z dziećmi 
wydaje się być ciekawa i warta poznania. 

mgr Magdalena Gadamska jest doktorantką (kierunek: 
nauki o rodzinie) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II 
w Krakowie
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A. Kołakowski , K. Siwek , K. Ambroziak, Depresja nastolatków. Jak ją rozpoznać, 
zrozumieć i pokonać, GWP, Gdańsk 2018.
A. Bochniarz, Psychospołeczne uwarunkowania potrzeb młodzieży z rodzin niepełnych, 
Wyd. UMCS, Lublin 2019. 

Technologie informacyjne
A. Alter, Uzależnienia 2.0. Dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom, 
Wyd. UJ, Kraków 2018.
P. Izdebski, Internet i gry internetowe. Osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowa-
nia?, W.N. PWN, Warszawa 2019. 
N. Kardaras, Dzieci ekranu. Jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad 
naszymi dziećmi – i jak wyrwać je z transu, CeDeWu.pl, Warszawa 2018.
M. Machalska, Digital learning. Od e-learningu do dzielenia się wiedzą, Wolters 
Kluwer Polska, Warszawa 2019.

Edukacja w szkole podstawowej i ponadpodstawowej  
M. Taraszkiewicz, Z. Taraszkiewicz, Atlas efektywnego uczenia dla nauczycieli szkół 
podstawowych, Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2019.
S. Shanker, Samoregulacja w szkole. Self-Reg, spokój, koncentracja i nauka, Wyd. 
Mamania, Warszawa 2019.
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M. Sunderland, Niska samoocena u dzieci. Praktyczny poradnik dla specjalistów 
i rodziców, GWP, Gdańsk 2019.
F. Pasquale, A. Cenini, Życie w szkolnej klasie. Jak poprawić relacje i zapobiegać 
przemocy, Jedność Edukacja, Kielce 2018.
D. Hudson, Specyficzne trudności w uczeniu się. Niezbędnik nauczyciela,  
G.W. Harmonia, Gdańsk 2019.
A. Radwańska, Jak pomóc dziecku z dysleksją. Ćwiczenia dla uczniów klas 4 – 6, 
Difin, Warszawa 2019.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
J. Jewell, S. Hupp, Rozwój dziecka. 46 największych mitów (eBook), W.N. PWN, 
Warszawa 2019.
M. Bogunia-Borowska (red.), Współczesny świat dziecka. Media i konsumpcja, Wyd. 
UJ, Kraków 2019.
U. Szuścik, E. Ogrodzka-Mazur, A. Minczanowska, Edukacja małego dziecka. Tom 
13. Konteksty oświatowe, O.W. Impuls, Kraków 2019.
M. Stańczak, Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci. 
Perspektywa pedagogiczna, O.W. Impuls, Kraków 2019.
C.W. Dell Jr, Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Podręcznik dla 
logopedów, O.W. Impuls, Kraków 2019.
M. Podleśna, Zostanę programistą. Pierwsze zadania z kodowania dla uczniów 
edukacji wczesnoszkolnej, G.W. Harmonia, Gdańsk 2019.
A. Newlaczyl, K. Szłapa, I. Tomasik, Zabawy logorytmiczne dla najmłodszych. Ćwi-
czenia wykorzystywane w profilaktyce i terapii logopedycznej, rytmice oraz nauczaniu 
przedszkolnym i zintegrowanym, G.W. Harmonia, Gdańsk 2019.
C. Mach, R. Naprawa, K. Szczepańska, A. Tanajewska, Dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych 
uczniów. I etap edukacyjny, G.W. Harmonia, Gdańsk 2019.

Pedagogika specjalna, SPE 
J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji, W.N. PWN, 
Warszawa 2018.
J. Głodkowska (red.), Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk 
specjalistycznych, W.N. PWN, Warszawa 2019.
A. Olechowska, Specjalne potrzeby edukacyjne, W.N. PWN, Warszawa 2019.
H. Olechnowicz, R. Wiktorowicz, Dziecko z autyzmem. Wyzwalanie potencjału 
rozwojowego (z płytą CD), W.N. PWN, Warszawa 2019.
R. Wiącek, Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym. Program 
terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć, O.W. Impuls, Kraków 2019.
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A. Tońska-Szyfelbein, Lubię mówić. Materiały do terapii opóźnionego rozwoju mowy, 
G.W. Harmonia, Gdańsk 2019.
B.L. Eide, F.F. Eide, Dyslektyczne talenty. Jak wydobyć ukryty potencjał dyslektycznego 
mózgu, G.W. Harmonia, Gdańsk 2019.
J. Kielin, Profil osiągnięć ucznia. Przewodnik dla terapeutów i nauczycieli, GWP, 
Gdańsk 2019.
K. Słupek, Matematyczne karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi Część 1, G.W. Harmonia, Gdańsk 2019.
O. Kłodnicka, Każdego dnia mówię więcej. Lato. Materiały edukacyjne dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami i trudnościami w komunikacji, G.W. Harmonia, Gdańsk 
2019.

opr. Dorota Szumna
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AHN po raz kolejny – Zbrodnia 
Wołyńska

5 grudnia 2018 r. w Ośrodku 
Edukacji Nauczycieli i Pracowników 
Administracji Samorządowej w Czud-
cu odbyło się spotkanie w ramach 
Akademii Historii Najnowszej nt.:  
„Kto tego nie widział, nigdy w to nie 
uwierzy...” Zbrodnia Wołyńska – histo-
ria i pamięć.

Zgodnie z wieloletnią tradycją 
spotkanie nauczycieli podzielone 
było na część teoretyczną i warszta-
tową. W pierwszej części dr Tomasz 
Bereza z rzeszowskiego Oddziału 
IPN wygłosił wykład nt. Zbrodnia 
Wołyńsko-Małopolska, natomiast drugą 
cześć wypełniły warsztaty metodycz-
ne poprowadzone przez dr Joannę 
Kordzikowską, nauczycielkę historii  
w I LO w Łańcucie, z wykorzystaniem 
materiałów edukacyjnych przygoto-
wanych przez IPN pod tytułem: „Kto 
tego nie widział, nigdy w to nie uwie-
rzy...” Zbrodnia Wołyńska – historia 
i pamięć. Każdy uczestnik otrzymał 
książeczkę z płytą. Materiały te są 
również dostępne w wersji elektro-
nicznej na stronie: https://pamiec.pl/
pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje/1-
2560,Kto-tego-nie-widzial-nigdy-w-
to-nie-uwierzy-Zbrodnia-Wolynska-
historia-i-pamiec-.html 

J. Kordzikowska przeanalizowała 
materiały ze swoimi uczniami, prze-
prowadziła minisondę na temat wie-
dzy uczniów o Zbrodni Wołyńskiej, 
z której wynika, że temat Wołynia 
wciąż jest bardzo trudny dla uczniów 
oraz nauczycieli. IPN, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom społecznym, 
przygotował wspomniany wyżej mate-
riał edukacyjny dla nauczycieli, ale nie 
tylko. Prowadząca przedstawiła kilka 
pomysłów na zajęcia dla uczniów. 
Uczestnicy spotkania – nauczyciele 
historii chętnie podjęli dyskusję na 
temat otrzymanych materiałów, ale 
także na temat nauczania o Zbrodni 
Wołyńskiej. Tematyka wciąż wywo-
łuje duży opór w społeczeństwie, ze 
względu na duży ładunek emocjonalny 
oraz niechęć do tamtych wydarzeń 
żyjących jeszcze świadków z uwagi na 
ich okrucieństwo. Warsztaty pokazały, 
że można w sposób stonowany i odpo-
wiedni do wieku uczniów przedstawić 
problem i zachęcić do pogłębiania 
wiedzy, a przede wszystkim do pamięci 
o tamtym trudnym czasie. 

Od wielu lat trwa kampania 
„środowisk wołyńskich” o należytą 
pamięć. Pani Katarzyna Kyc z IPN 
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słusznie zwróciła uwagę, że trzeba się zmierzyć z tematem, tak jak zmierzyliśmy 
się ze Zbrodnią Katyńską czy Powstaniem Warszawskim. Jeszcze niedawno te 
wydarzenia też wywoływały opór ze względu na okrucieństwo i emocje rodzin 
pomordowanych. Szeroko zakrojona akcja uświadamiająca i upamiętniająca 
przyniosła pozytywne skutki. Dzisiaj pewnie już nikt nie powie, że nie słyszał 
o tych wydarzeniach. Dlatego postulatem Pani Kyc było, aby to właśnie na-
uczyciele historii wzięli na swoje barki ciężar edukacji młodzieży dotyczący 
Zbrodni Wołyńskiej. 

opr. Urszula Szymańska-Kujawa
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Dawno dawno temu

- Ja chcę być królem! Ja chcę być kotem! Ja chcę być królewną! - jak zwykle 
to dziewczynki robiły więcej wrzasku niż chłopcy. Miałam lekcję w czwartej 
klasie, a moi uczniowie prześcigali się w pomysłach, jak najlepiej zagrać bajkowe 
role. „A może zabawa w sztukę?”- przemknęła mi nagle myśl…Teatr zajmo-
wał szczególne miejsce w moim życiu, ale właśnie na tej lekcji wiele lat temu 
postanowiłam, że zostanę opiekunem małych aktorów w naszej szkole. Rola 
reżysera - twórcy koncepcji spektaklu - to dopiero było coś! Pomału świat iluzji, 
oddzielony starą zasłoną na długim sznurze od dziecięcej widowni, wciągnął 
mnie na dobre. Kopciuszek, Kot w butach, Śnieżka, niezliczone kabarety, jasełka, 
szkolne akademie - przedstawienia przepełnione humorem, pobrzmiewające 
muzyką, dziecięcą radością i beztroską - wkroczyły na proste deski teatru bez 
kurtyny. Cieszyłam się jak dziecko z każdego projektu przygotowanego pod-
czas roku szkolnego. Wiadomo że bywało ciężko; nerwy i stres na próbach, 
wybuchy złości i paniczny strach o widowisko zdawały się nie mieć końca. Do 
tego dochodziła ciągła walka o naukę tekstu, bo małe dzieci trudno przecież 
nagonić do jakiejkolwiek pracy - są niecierpliwe, szybko pragną odnieść sukces, 
dopiero po czasie przekonują się, że droga do niego jest żmudna i długotrwała. 
Robota „ku chwale ojczyzny”, jak mawiały starsze koleżanki o pracy dodatko-
wej i bezpłatnej, miała dla mnie wymiar prawie metafizyczny, bo jak inaczej 
nazwać naciąganie się z bandą rozwrzeszczanych nastolatków czy nerwówka 
związana z przygotowaniem rekwizytów, dekoracji? Sama sobie nie potrafiłam 
odpowiedzieć na to pytanie… Ale chwile, gdy siedziałam tyłem do widowni i 
wpatrywałam się rozanielonym wzrokiem w swoich małych artystów, były dla 
mnie szczególnie przyjemne i szczęśliwe. 

Sprawozdania
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Niespodzianka

Od paru lat tworzę własne scenariusze. Właśnie do jednego z nich przygo-
towałam przedstawienie pt. „Moja Niepodległa”. Debiutanci - trudno zliczyć, 
który to z kolei rocznik aktorskiego narybku w niewielkich Niebieszczanach 
- to uczniowie klasy piątej. Początki nie należały do najłatwiejszych. W trakcie 
pierwszych prób zastanawiałam się, czy ich nieśmiałość i brak pewności siebie 
jest wynikiem braku scenicznego obycia czy podniosłego charakteru insceniza-
cji. Spontanicznie zaproponowałam, aby przebrali się w oryginalne mundury 
żołnierskie. Szybko „ogołociliśmy” pobliskie jednostki z niepotrzebnych już 
bluz, spodni moro, beretów z orzełkiem i… bariera została przełamana. 

O ogólnopolskim konkursie teatralnym „Odsłony wolności – 100 lat 
Niepodległej Polski” dowiedziałam się z telewizji regionalnej TV3. Zrobiłam 
szybciutko korektę scenariusza i dopracowałam ścieżkę dźwiękową (wszystkie 
utwory muzyczne i poetyckie musiały mieć prawa autorskie). Starym aparatem 
fotograficznym nagraliśmy spektakl, wysłaliśmy go na adres organizatora i…
udało się – zajęliśmy I miejsce w województwie! Zwycięstwo, wywiady dla prasy, 
reportaż telewizyjny o naszym zespole rozsławiły na moment naszą małą wioskę. 
A ja? Oprócz ogromnej satysfakcji cieszyłam się niezmiernie, że dostałam od 
losu prawdziwą nagrodę na trzydziestolecie mojej pracy w szkole. 

Marta Brzeżawska

Dawno dawno temu
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To lubię!
Mariusz Kalandyk

Przegięcia
Polska wersja giętarki do rur ma 

normę techniczną: PN-M-47120. 
Właściwie mógłby to być cały 

felieton. Ileż bowiem w tej informa-
cji treści, ileż ukrytego potencjału, 
możliwych puent, wypraw wyobraźni 
w nieznane, zakrzywień przestrzeni, 
kwarków i hadronów! 

Wejście w proces gięcia, zakrzy-
wiania lub też profilowania pod ką-
tem krzywizn kształtowanych według 
uzgodnionego „r” ma swą niezbywalną 
słodycz i posunięty czasem aż do 
nonszalancji powab. Rura lub inny 
drut – poddane procesowi – wychodzą 
odmienione, inne, otwarte, a raczej 
odgięte, na nowe treści, wyrafinowane 
formy, ekscentryczne ewidencje. 

Cyganka prawdę ci powie a inżynier 
artysta wygnie w modelowej wirtualnej 
przestrzeni. Projektant zadenuncjuje 
twórczo a operator maszyny mecha-
nicznie rzecz całą dociśnie. Struktura 
materii rury zagra wtedy harmonią sfer 
subatomowych a drutu subtelną muzyką 
naprężeń i modułów sprężystości…

Jeżeli wytrzymałeś i dociągnąłeś 
do tej pory Szanowny Czytelniku, 
chylę kaszkiet. Zaprezentowany wstęp 
ma jednakowoż swój głęboki sens, nie 
myśl sobie. Jest formą tłumaczenia 

procesów tylko pozornie oczywistych, 
banalnych nawet, a przez to skazywa-
nych na mentalne spsienie i rutynowe 
rytualne uczynienie mało ważnym. 
Weszliśmy bowiem, a trwa to już dość 
długo, w pułapkę nie tyle średniego 
wzrostu, co mało sensownego dryfu 
i regresu. Świadczą o tym ludzie, 
którzy pojawili się w obszarze naszych 
publicznych zajęć, dobór słów i pojęć, 
retoryczne chwyty, brak, powtórzmy 
za Herbertem, koniunktiwu w jego 
funkcji – powiedzmy – impresywnej 
i inne subtelności mowy dialog (na-
mysł) mające na względzie. 

Świadczy o tym stan naszej 
kulturowej gotowości, która pokazuje, 
czy dbamy o dystynkcje, szanujemy 
przyjęte konwencje i granice, cenimy 
dobry smak i gust; czy mamy odwagę 
w imię tak nieistotnych z pozoru przy-
miotów powiedzieć „basta!”.

Zniecierpliwienie jako składnik 
kultury dialogu jest przecież czymś 
oczywistym. Zniecierpliwienie ozna-
cza troskę, przejęcie się jakością spraw 
wspólnych oraz trybem dochodzenia 
do rozstrzygnięć pragmatycznych. 
Zniecierpliwienie jest cnotą. 

Czy rozrost może być świadec-
twem regresu, a gięcie potwierdzeniem 
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braku prostego rozróżnienia, co wolno, 
a co jest nadużyciem i fałszywą „wolą 
mocy”? Niestety, tak. 

Gięcie – zajęcie skądinąd istotne 
z punktu widzenia potrzeb a nawet 
estetyki codziennych naszych inkli-
nacji i zapotrzebowań, stało się naraz 
zajęciem podejrzanym, ba – dla wielu 
wstrętnym! W sposób ostentacyjny stało 
się „prze-gięciem”, czyli radykalnym 
zanegowaniem obowiązujących reguł 
gry, zawieszeniem zasad, pochwałą 
przemocy i arogancji w tym względzie. 

Zarządzanie i władza od pew-
nego czasu zaczynają być kojarzone 
z samowolą, ignorowaniem głosów 
przeciwnych, propagandową podjaz-
dową walką, która nie tyle ma pokazać 
dobre racje dla określonych działań, 
ile skompromitowanie kogoś, kto ma 
odmienne zdanie i żąda wyjaśnień. 

Przestaliśmy się siebie słuchać, 
dbać o jakość publicznej debaty, trak-
tować argumenty strony przeciwnej 
jak gotowy model weryfikujący na-
sze pomysły oraz idee. Przestaliśmy 
wierzyć w to, że „druga strona” ma 
dobre intencje, wpadliśmy w korkociąg 
pomówień, oskarżeń, inwektyw i zwy-
kłych oszczerstw. Idziemy w zaparte, 
bo taki wypracowaliśmy antywzór 
skuteczności, pełen pychy i woli sa-
mostanowienia chwilowej większości 
bez słuchania kogokolwiek poza sobą.

Przegięcie stało się normą, nacisk 
hydrauliczny, pozbawiony często ja-
kiejkolwiek finezji, techniką osiągania 

celu, brak szacunku wobec innych 
podmiotów działających w systemie 
świadectwem merytorycznych racji 
i obiektywnej słuszności inicjowanych 
procesów.

Daleko zaszliśmy, a przed nami 
jeszcze wiele możliwości w tym wzglę-
dzie!

Gdy już wybiliśmy do nogi 
wszystkie racjonalne argumenty, gdy 
racją merytoryczną pozostaje arogancki 
śmiech (uśmiech), szyderstwo i po-
twarz, warto przypomnieć Zbigniewa 
Herberta i jego wiersz Potęga smaku. 
Może za mało uczymy (uczyliśmy) 
o pięknie? Zapomnieliśmy o kształ-
towaniu smaku? W pogoni za tzw. 
„obiektywnie mierzalną skutecznością 
procesu dydaktycznego” porzuciliśmy 
roztropną uwagę, iż w smaku „są włók-
na duszy i chrząstki sumienia”? 

Jeżeli pozwolimy bolszewikowi 
w sobie, a ten proces wcale nie zamiera, 
powodować nami, ulegać parcianej 
retoryce i podejrzanej dialektyce spe-
ców od uwodzenia, jeżeli ulegniemy 
„czarnej pianie gazet” – to co po nas 
zostanie? Czym usprawiedliwimy 
swoje zawodowe istnienie? Jaki model 
życia istotnego przekażemy młodym? 

Jakie istotne, warte podziwu 
i obrony, treści kulturowe będziemy 
chcieli ocalić i pozostawić w darze 
tym, których nam powierzono, ufając 
naszym umysłom i niezależności?

Pytam siebie i nie jest mi lekko.

 Mariusz Kalandyk








